
Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 15. mars, kl. 9:00 var haldinn 1609. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Árný Sigurðardóttir, Guðjón Ingi Eggertsson og Snædís K. Bergmann. 
Fundarritari var Óskar Ísfeld Sigurðsson. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn SEM ehf., kt. 600116-1260, dags. 15. nóvember 2021, um starfsleyfi 
fyrir íbúðagistingu (SEM Home) að Urðarstíg 15, F2007736. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir gististaði. 

 
2. Lögð fram umsókn SEM ehf., kt. 600116-1260, dags. 15. nóvember 2021, um starfsleyfi 

fyrir íbúðagistingu (SEM Home) að Njarðargötu 25, F2007734. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

3. Lögð fram umsókn IceConcept ehf., kt. 410916-1340, dags. 26. nóvember 2021, um 
starfsleyfi fyrir ísbúð (Ísbúðin Ísrefur) að Hringbraut 119, F2024660. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi.  
 

4. Lögð fram umsókn Lucinity ehf., kt. 591218-0770, dags. 4. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 
mötuneyti (Mötuneyti Lucinity) að Borgartúni 25, 7. hæð, F2262969. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 9. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 2. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn SEM ehf., kt. 600116-1260, um 
rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (SEM Home) að Urðarstíg 15, 
F2007736. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 5. Skilyrði um að rekstaraðili geri allt 
sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 
um hávaða og reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 

 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 9. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 2. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn SEM ehf., kt. 600116-1260, um 
rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (SEM Home) að Njarðargötu 25, 
F2007734. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 5. Skilyrði um að rekstaraðili geri allt 
sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 
um hávaða og reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 
 
 



7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 25. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 25. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Furðufiska ehf., kt. 650702-
2710, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Spíran) að 
Stekkjarbakka 6, F2242563. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga 
þar sem það er ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann 
er ákvarðaður í byggingarreglugerð. Starfsleyfi í gildi til 5. apríl 2028. 
 

8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 26. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Farfugla ses., kt. 470312-
1060, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; gistiskáli (Farfuglaheimili 
Reykjavíkur) að Sundlaugavegi 34, F2019549. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 180. Starfsleyfi í gildi til 3. apríl 2024. 
Skilyrði um að rekstaraðili geri allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir ónæði 
sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og reglugerðar nr. 941/2002 um 
hollustuhætti. 
 

9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 8. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 7. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn HRC Ísland ehf., kt. 441215-
0610, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Hard Rock Café) 
að Lækjargötu 2a, F2243376. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga 
þar sem það er ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann 
er ákvarðaður í byggingarreglugerð. Starfsleyfi í gildi til 15. febrúar 2034. 

 
10. Lögð fram umsókn Sléttunnar sjúkraþjálfunar ehf., kt. 490222-0650, dags. 27. febrúar 2022, 

um starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Sléttan sjúkraþjálfun) að Sléttuvegi 27, F2510499. 
Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 

 
11. Lögð fram umsókn Samtaka psoriasis & exemsjúklinga, kt. 680177-0239, dags. 28. febrúar 

2022, um starfsleyfi fyrir göngudeild og ljósaböð (Göngudeild Spoex) að Bolholti 6, 
F2012386. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
sólbaðsstofur. 

 
12. Lögð fram umsókn Carwash ehf., kt. 710521-0180, dags. 28. desember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bónstöð (Carwash) að Malarhöfða 2. 
Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir bónstöðvar og bílaleigur. 

 



13. Lögð fram umsókn Bifreiðaverkstæðis Grafarvogs ehf., kt. 680999-2019, dags. 17. 
desember 2021, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði 
(Bifreiðaverkstæði Grafarvogs) að Gylfaflöt 24-30. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi og samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur. 

 
14. Lögð fram umsókn Bergs vertaka ehf., kt. 560816-1460, dags. 10. febrúar 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á spennistöð við Einarsnes 35a, F2029344, í 
samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 60522. 

Samþykkt að veita tímabundið tímabundið starfsleyfi frá 15. mars 2022 til 15. maí 2022 
með almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi 
starfsemi og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og 
annarra mannvirkja. 

 
15. Lögð fram umsókn Steypustöðvarinnar ehf., kt. 660707-0420, dags. 30. desember 2021, að 

loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir framleiðslu tilbúinnar steinsteypu og fyrir 
bifreiða- og vélaverkstæði (Steypustöðin) að Malarhöfða 10, F2042929. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til eins árs með vísan í umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 
21. janúar 2022, þar sem lagst er gegn framlengingu á starfsleyfis til lengri tíma. Um 
starfsleyfið gilda almenn starfsleyfisskilyrði heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi 
starfsemi, samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir steypustöðvar og steypueiningarverksmiður 
og samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur. 

 
 
 
 
 

 

Fundi slitið 09:40 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Árný Sigurðardóttir Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 22. mars, kl. 9:00 var haldinn 1610. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur. Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Jón Ragnar Gunnarsson og Sigurjóna 
Guðnadóttir. Fundarritari var Óskar Ísfeld Sigurðsson. 
 

Þetta gerðist: 

1. Lögð fram umsókn Provision ehf., kt. 650507-3200, dags. 14. mars 2022, um starfsleyfi 
fyrir innflutningi á fæðubótarefnum (Provision) að Grandagarði 13, F2000175. Endurnýjun 
starfsleyfis. Lager er hjá Parlogis, Krókhálsi 14. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Nafna ehf., kt. 590312-1420, dags. 6. október 2021, um starfsleyfi fyrir 
framleiðslu og sölu á sjávartruffluolíu og sjávartrufflusalti (Marman) í matarsmiðju Matís 
að Vínlandsleið 12-14. Lager er hjá Matís að Vínlandsleið 12-14. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Attila ehf., kt. 420920-0160, dags. 1. mars 2022, um starfsleyfi til að 
starfrækja kaffihús með rétti dagsins og brauðmeti (The Hungry Chef Cafe) að Tryggvagötu 
13, F2356207. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði.  

 
4. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 3. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 14. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Glóbrystings ehf., kt. 
421155-2779, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund íbúðir (Íbúðagisting 
Hofsvallagötu 55) að Hofsvallagötu 55, F2513924. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. Starfsleyfi í gildi til 29. nóvember 
2028. Skilyrði er að rekstraraðili geri allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir 
ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og reglugerðar nr. 941/2002 um 
hollustuhætti. 

 
5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 5. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 4. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Attila ehf., kt. 420920-0160, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund kaffihús (The Hungry Chef Cafe) að 
Tryggvagötu 13, F2356207. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga 
þar sem það er ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann 
er ákvarðaður í byggingarreglugerð.  
 

6. Lögð fram umsókn Þrautar ehf., kt. 441108-1920, dags. 11. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 
sjúkraþjálfun (Þraut – Miðstöð vefjagigtar og tengdra sjúkdóma) að Höfðabakka 9, 
F2043253. Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 



 
7. Lögð fram umsókn Sjúkraþjálfunar Styrks ehf., kt. 641198-2429, dags. 14. mars 2022, um 

starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Sjúkraþjálfun Styrkur) að Höfðabakka 9, F2043253. 
Endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 

 
8. Lögð fram umsókn Mjölnis MMA ehf., kt. 531015-0960, dags. 6. febrúar 2018, um 

undanþágu frá ákvæðum um sjálfvirka klór- og sýrustigsstjórnun fyrir setlaug (Mjölnir) að 
Flugvallarvegi 3a.  

Samþykkt að veita umbeðna undanþágu með vísan í 4. gr. reglugerðar nr. 814/2010 um 
hollustuhætti á sund og baðstöðum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur áskilur sér rétt til að 
afturkalla undanþáguna ef í ljós kemur að setlaugin uppfylli ekki kröfur um gæði baðvatns. 
 

9. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 17. júní 2021, um leyfi til 
hænsnahalds (Leikskólinn Berg) að Kollagrund 6. 

Samþykkt að veita leyfi til hænsnahalds sbr. samþykkt nr. 815/2014 um hænsnahald í 
Reykjavík utan skipulagðra landbúnaðarsvæða. 

Undanþága Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneyti dags. 15. mars 2022, veitir 
leikskólanum heimild til að halda hænur á leikskólalóðinni með eftirfarandi skilyrðum:  

1. Fylgja skal ákvæðum samþykktar nr. 815/2014 um hænsnahald í Reykjavík og 
skilyrðum starfsleyfis. 

2. Gæta skal að hreinlæti í hvívetna. 
3. Huga skal að velferð dýranna og því hvernig umsjón með dýrunum er háttað 

þegar frí er á leikskólanum, svo sem um helgar, jól, páska og á sumarfrítíma. 
Lóð leikskólans liggur ekki að öðrum lóðum og því er ekki gerð krafa um samþykki 

eiganda aðliggjandi lóða. 
 

10. Lögð fram umsókn HI 27 ehf., kt. 461113-0280, dags. 23. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
sérskóla (Reykjavík Makeup School) að Krókhálsi 6, F2510693. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
skóla og kennslustaði ætluð börnum eða fullorðnum 6 eða fleiri. 
 

11. Lögð fram umsókn Íslenska Dekkjafélagsins ehf., kt. 570415-1740, dags. 18. október 2021, 
að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir smurstöð og hjólbarðaverkstæði (Nesdekk) 
að Grjóthálsi 10, F2323904. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir smurstöðvar og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
hjólbarðaverkstæði. 

 
12. Lögð fram umsókn Krýnu ehf., kt. 450799-2389, dags. 14. desember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu (Krýna) að Fellsmúla 26, 5. hæð. 
Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
tannlæknastofur og almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
mengandi starfsemi. 



 
13. Lögð fram umsókn Jóns & Co. ehf., kt. 440900-2320, dags. 20. mars 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun (Jón & Co.) að Lóuhólum 2-4. Endurnýjun leyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 
 
 
 
 

 

Fundi slitið 9:50 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Guðjón Ingi Eggertsson Jón Ragnar Gunnarsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 25. mars, kl. 13:00 var haldinn 1611. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Anna Jóhannesdóttir, Guðjón Ingi Eggertsson og Snædís K. Bergmann. Óskar 
Ísfeld Sigurðsson ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Rollsins ehf., kt. 560920-0670, dags. 11. nóvember 2021, um starfsleyfi 
fyrir veitingahús (Skor) að Geirsgötu 2-4, F2301297 og F2363592. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi til þriggja mánaða, til 25. júní 2022, með 
starfsleyfisskilurðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir samkomustaði og sértækum 
starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir Skor að Geirsgötu 2. 

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 4. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 10. nóvember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Rollsins ehf., kt. 560920-
0670, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús og krá (Skor) að 
Geirsgötu 2-4, F2301297 og F2363592. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn um veitingastað í flokki II, tegund veitingahús og 
krá.  Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga þar sem það er ekki á verksviði 
Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann er ákvarðaður í 
byggingarreglugerð.  Skilyrði um að rekstaraðili geri allt sem í hans valdi stendur til að 
koma í veg fyrir ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og reglugerðar nr. 
941/2002 um hollustuhætti. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur gefið út starfsleyfi til 
þriggja mánaða til 25. júní 2022 með sértækum skilyrðum um hljóðvist 
 

 

 

Fundi slitið 13:15 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Anna Jóhannesdóttir Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 29. mars, kl. 9:00 verður haldinn 1612. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Jón Ragnar Gunnarsson, Guðjón Ingi Eggertsson og Snædís K. Bergmann. Óskar 
Ísfeld Sigurðsson ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Nox gulls ehf., kt. 550420-1390, dags. 14. febrúar 2022, um starfsleyfi 
fyrir innflutning og heildsölu á forpakkaðri matvöru (Nox gull) að Akurgerði 31. Lager er 
hjá Vöruhóteli Eimskipa að Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Kurdo ehf., kt. 580122-1400, dags. 2. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
skyndibitastað/veitingastofu (Kurdo kebab) að Spönginni 15, F2237881. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði.  

 
3. Lögð fram umsókn Vivus ehf., kt. 690921-0140, dags. 24. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 

sjúkraþjálfun (Vivus) að Langholtsvegi 109-111, F2302824, rýmisnr. 01-02-06. Ný 
starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 

 
4. Lögð fram umsókn Bata sjúkraþjálfunar ehf., kt. 560299-2659, dags. 24. mars 2022, um 

starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun (Bati sjúkraþjálfun) að Kringlunni 7, F2810101. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 

 
5. Lögð fram umsókn Gliturs ehf., kt. 420702-2480, dags. 17. febrúar 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiðasprautun og bifreiðaréttingar (Glitur) að 
Suðurlandsbraut 16, F2218377, F2218378, F2237582 og F2237587. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir bifreiðasprautun og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
réttingar og skylda starfsemi. 
 

6. Lögð fram að nýju umsókn Rúkó hf., kt. 701006-2590, dags. 18. ágúst 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir handvirka bónstöð og bifreiða- og vélaverkstæði 
(Rúkó) að Lambhagavegi 6, F2328286. Flutningur í nýtt húsnæði. 



Afgreiðslu var frestað á afgreiðslufundi nr. 1577 vegna neikvæðrar umsagnar 
byggingarfulltrúa dags. 1. október 2021. Jákvæð umsögn byggingarfulltrúa, dags. 25. mars 
2022 liggur nú fyrir. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skylda starfsemi og 
starfleyfisskilyrðum fyrir bónstöðvar og bílaleigur. 

 
 

 

Fundi slitið 09:04 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Jón Ragnar Gunnarsson Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 föstudaginn 1. apríl, kl. 10:00 verður haldinn 1613. afgreiðslufundur 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson,  Guðlaug Gylfadóttir og Snædís K. Bergmann. Óskar 
Ísfeld Sigurðsson ritaði fundargerð. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Pure Hverfisgötu ehf., kt. 520721-2150, dags. 24. mars 2022, um 
starfsleyfi fyrir veitingahús (Grazie Trattoria) að Ármúla 3, F2500404, 0103. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 23. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 22. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Pure Hverfisgötu ehf., kt. 
520721-2150, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Grazie 
Trattoria) að Ármúla 3, F2500404. 
Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga þar 
sem það er ekki á verksviði heilbrigðiseftirlits nér afstaða til gestafjölda þar sem hann er 
ákvarðaður í byggingarreglugerð. Skilyrði um að rekstaraðili geri allt sem í hans valdi 
stendur til að koma í veg fyrir ónæði sbr. ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og 
reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 
 

 
 

Fundi slitið 10:15 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Guðlaug Gylfadóttir Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 4. apríl, kl. 9:00 var haldinn 1614. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Guðjón Ingi Eggertsson, Óskar Ísfeld Sigurðsson og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Cambrige Plaza Hotel Company ehf., kt. 590815-0980, dags. 17. mars 
2022, um starfsleyfi fyrir gististað (hótel) með veitingastöðum, líkamsrækt og heilsulind 
(The Reykjavík Edition) að Austurbakka 2, Bryggjugötu 8, F2309718 og F2309720. 
Breytingar á húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði, starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur 
fyrir gististaði, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir íþróttamannvirki og 
líkamsræktarstöðvar, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir baðstofur sem reknar eru utan 
sundstaða og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir setlaugar og iðulaugar sem reknar eru 
utan sundstaða. 

 
2. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 15. mars 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 15. mars 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Landsvirkjunar, kt. 420269-
1299, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala (Lón, 
mötuneyti Landsvirkjunar) að Háaleitisbraut 68, F2235931. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga 
þar sem það er ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann 
er ákvarðaður í byggingarreglugerð. Hávaðabókun. Ótímabundið starfsleyfi í gildi, útgefið 
2004. 

 
3. Lögð fram umsókn Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, dags. 1. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir leikskóla (Ungbarnaleikskóli Bríetartún) að Bríetartúni 11. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

leikskóla. 
 

4. Lögð fram umsókn Halldórs Búra Hallgrímssonar, dags. 29. mars 2022, um starfsleyfi fyrir 
húðflúrstofu (Íslenzka húðflúrstofan) í Iðnó að Vonarstræti 3. Tímabundin starfsemi. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 16. apríl 2022 til 17. apríl 2022 með 
sértækum starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir húðflúrsviðburð 
Íslenzku Húðflúrstofunnar í Iðnó að Vonarstræti 3 þann 16. og 17. apríl 2022. 

 
5. Lögð fram umsókn umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, 

dags. 11. febrúar 2022 að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði við 
Úlfarsfell 3, F2082449, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 59935. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 5. apríl 2022 til 31. júlí 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 



og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
6. Lögð fram umsókn umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, 

dags. 11. febrúar 2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði við 
Rauðavatn 29, F2046776, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn nr. 59933. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 5. apríl 2022 til 31. júlí 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
7. Lögð fram umsókn umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, 

dags. 11. febrúar 2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði á 
Varmadalslandi á Kjalarnesi, F2085917, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn 
nr. 59932. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 5. apríl 2022 til 31. júlí 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
8. Lögð fram umsókn umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, 

dags. 11. febrúar 2022, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir niðurrif á húsnæði við 
Sævarhöfða 33, F2042842, matshluti 03, í samræmi við samþykkta byggingarleyfisumsókn 
nr. 59931. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 5. apríl 2022 til 31. júlí 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
9. Lögð fram umsókn Gullnestis ehf., kt. 561299-2509, móttekin 29. mars 2022, um leyfi til 

tóbakssölu á skyndibitastað (Gullnesti) að Gylfaflöt 1. Endurnýjun leyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

 

Fundi slitið 09:40 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Guðjón Ingi Eggertsson 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 12. apríl, kl. 9:00 var haldinn 1615. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Aron Jóhannsson, Guðjón Ingi Eggertsson og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Stjörnunnar ehf., kt. 410949-0169, dags. 2. apríl 2022, um starfsleyfi 
fyrir skyndibitastað/veitingaverslun með samlokugerð (Subway) að Álfabakka 14, 
F2046815. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
2. Lögð fram umsókn Reykjavík Import ehf., kt. 521121-0680, dags. 10. mars 2022, um 

starfsleyfi fyrir innflutning og heildsölu með áfengi (Reykjavík Import) að Hjallavegi 35. 
Lager er hjá Vöruhóteli Eimskipa, Sundabakka 2. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Wine and land ehf., kt. 640222-0500, móttekin 18. mars 2022, um 
starfsleyfi fyrir innflutning og heildsölu með forpökkuð matvæli (Wine and land) að 
Skipholti 17, F2010746. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Grill of Thrones ehf., kt. 500322-0200, dags. 25. mars 2022, um 
starfsleyfi fyrir matsöluvagn, færanleg starfsemi. Matvæli koma forelduð til upphitunar í 
matsöluvagninn (Grill of Thrones). Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir rekstri matsöluvagna í Reykjavík. 

 
5. Lögð fram umsókn Devitos Pizza ehf., kt. 420403-2320, dags. 24. mars 2022, um starfsleyfi 

fyrir skyndibitastað (Devitos) að Laugavegi 126, F2010428. Ekki er gert ráð fyrir neyslu 
veitinga á staðnum þar sem ekki er snyrting fyrir gesti. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 

 
6. Lögð fram umsókn Grocery Store ehf., kt. 480222-2100, dags. 14. mars 2022, um starfsleyfi 

fyrir matvöruverslun með forpökkuð matvæli (Grocery Store) að Hringbraut 121, 
F2223325. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

7. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 30. september 2021, vegna bréfs 
sýslumanns, dags. 30. september 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn ForeverB 
ehf., kt. 680318-1230, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa 
og greiðasala (Culiacan) að Suðurlandsbraut 4a, F2012666. 



Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Ekki er tekin afstaða til flokkunar áfengisveitinga 
þar sem það er ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlits né afstaða til gestafjölda þar sem hann 
er ákvarðaður í byggingarreglugerð. Starfsleyfi í gildi til 8. júní 2033. 
 

8. Lögð fram umsókn Soffíu Art ehf., kt. 690920-1070, dags. 22. mars 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir húðflúrstofu (Soffía Art) að Laugavegi 20a, F2004607. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 23. apríl til 24. apríl frá kl. 12-18 með 
sértækum starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir húðflúrviðburð Soffía 
Art ehf. Laugavegi 20a þann 23. til 24. apríl 2022. 

 
9. Lögð fram umsókn Hörpu Rúnar Ólafsdóttur, dags. 11. mars 2022, um leyfi til hænsnahalds 

að Einarsnesi 44 í samræmi við samþykkt nr. 815/2014 um hænsnahald í Reykjavík, utan 
skipulagðra landbúnaðarsvæða. 

Samþykkt að vísa umsókninni til Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur til afgreiðslu. 
 

10. Lögð fram umsókn Hrefnu Maríu Einarsdóttur, dags. 27. mars 2022, um tímabundið 
starfsleyfi fyrir húðflúrstofu (Valhalla guest spot tattoo) að Austurstræti 20. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi 13.-16. apríl 2022, 18.-22. apríl 2022, 25.-29. 
apríl 2022 og 2.-6. maí 2022 með opnunartíma frá kl. 11:00-18:00. Um starfsleyfið gilda 
samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir húðgötun í eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 

 
 
 

 

Fundi slitið 09:30 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Aron Jóhannsson Guðjón Ingi Eggertsson 
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