
 Afgreiðslufundur 

      

Ár 2022 þriðjudaginn 18. janúar, kl. 9:00 var haldinn 1598. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Óskar Ísfeld Sigurðsson, Snædís K. Bergmann og Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Pólóborg ehf., kt. 591017-0630, dags. 21. desember 2021, um starfsleyfi 
fyrir söluturn með forpökkuð matvæli (Polo) að Bústaðavegi 130, F2038116. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 19. nóvember 2021, um 
starfsleyfi fyrir matvöruverslun (Nettó Mjódd) með bakað á staðnum (bake-off), 
sjálfsafgreiðslu sælgætis, sölu á aðkeyptum heitum kjúklingi og sögun á kjöti í desember 
(Jólahús) að Þönglabakka 1, F2046822. Endurnýjun leyfis. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Gáru ehf., kt. 420993-2269, dags. 6. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
innflutning og dreifingu á forpökkuðum matvælum, ávöxtum og grænmeti fyrir skip  (Gára) 
að Vatnagörðum 22, F2015946. Lager er hjá TVG-Zimens, Vatnagörðum 22. Eigendaskipti 
og flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

4. Lögð fram umsókn Galdrakassans ehf., kt. 630112-0440, dags. 3. janúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir kaffihús þar sem allar veitingar koma á staðinn tilbúnar til upphitunar, 
samsetningar og framreiðslu (Bókasamlagið) að Skipholti 19, F2010747. Ný starfsemi. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Landsnets hf., kt. 580804-2410, dags. 3. nóvember 2021, um starfsleyfi 

fyrir mötuneyti (Landsnet) að Gylfaflöt 9, F2237652. Endurnýjun starfsleyfis. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir samkomustaði. 
 

6. Lögð fram umsókn Hótel Apartment at Reykjavík ehf., kt. 451214-0630, dags. 11. janúar 
2022, um starfsleyfi fyrir íbúðagistingu (Reykjavík City Town Apartments) að Stakkholti 
4a, F2350764, íbúð 302 og F2350768, íbúð 306. Breytingar á húsnæði. 

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

 



7. Lögð fram umsókn Dags fjárfestingarfélags ehf., kt. 680403-3090, dags. 30. desember 
2021, um starfsleyfi fyrir gistiheimili (Vesturgata 17 - Gistiheimili) að Vesturgötu 17, 
F2001633. Eigendaskipti. 

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

 
8. Lögð fram umsókn Andaglass ehf., kt. 710521-1230, dags. 9. ágúst 2021, um starfsleyfi 

fyrir kaffihús þar sem allar veitingar koma á staðinn tilbúnar til samsetningar og framreiðslu 
(Lóla Flórens) að Garðastræti 6, F2001663. Ný starfsemi. 

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

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

dags. 4. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn IHC ehf., kt. 630693-2419, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; hótel (Room with a view) að Laugavegi 
18b, F2288464, F2004604, F2231415, F2231416 og F2288469. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn um hótel en jákvæða umsögn fyrir íbúðagistingu. 
Gestafjöldi 23. Starfsleyfi í gildi til 10. júlí 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. 
 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. september 2021, vegna bréfs 
sýslumanns, dags. 27. september 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hótel 
Apartment at Reykjavík ehf., kt. 451214-0630, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, 
tegund; íbúðir (Reykjavík City Town Apartments) að Stakkholti 4a, F2350764. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 6. 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. 
 

11. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 3. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 3. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Dags fjárfestingarfélags ehf., 
kt. 680403-3090, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili 
(Vesturgata 17 - Gistiheimili) að Vesturgötu 17, F2001633. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn fyrir stærra gistiheimili í flokki II en neikvæða fyrir 
minna gistiheimili. Gestafjöldi 36. 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. 
 

12. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 5. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 5. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn L2A ehf., kt. 701220-0130, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III, tegund; skemmtistaður (Auto) 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. 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. Starfsleyfi í gildi til 1. október 2033. 



 
13. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. október 2021, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 26. október 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Andaglass ehf., kt. 710521-
1230, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús (Lóla Flórens) að 
Garðastræti 6, F2001663. 

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. 

 
14. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 12. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Noztra ehf., kt. 610621-2950, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús ásamt útiveitingum til kl. 
23:00 (Noztra) að Grandagarði 14, F2000122.  

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 11. nóvember 2033. 

 
15. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 13. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 2. nóvember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Cambridge Plaza Hotel 
Company ehf., kt. 590815-0980, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel 
(The Reykjavík Edition) að Austurbakka 2, F2309718 og F2309720. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 605. Starfsleyfi í gildi til 12. janúar 
2034 fyrir hæðir -2, -1 og 1 til 6. 

 
16. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 17. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 17. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Galdrakassans ehf., kt. 
630112-0440, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; kaffihús ásamt 
útiveitingum til 23:00 (Bókasamlagið) að Skipholti 19, F2010747. 

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. 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.  
 

17. Lögð fram umsókn Ljóssins, sjálfseignarstofnunar, kt. 590406-0740, dags. 2. desember 
2021, um starfsleyfi fyrir heilbrigðis- og félagsþjónustu (Ljósið endurhæfingarmiðstöð) að 
Langholtsvegi 43 og 47, F2018268. Breytingar á starfsemi og húsnæði. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi, samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
samkomuhús. 

 
18. Lögð fram umsókn GS augnlækninga slf., kt. 520110-1270, dags. 4. janúar 2022 um 

starfsleyfi fyrir læknastofu (GS augnlækningar) að Álfheimum 74. Endurnýjun á starfsleyfi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir. 
 



19. Lögð fram umsókn Nostra ræstinga ehf., kt. 430309-1020, dags. 8. desember 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir þvottahús (Nostra ræstingar) að Sundaborg 11-13. 
Eigendaskipti. 

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

 
20. Lögð fram umsókn Hlýju ehf., kt. 650996-2599, dags. 3. febrúar 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu (Hlýja) að Álfheimum 74, F2262370. 
Flutningur í nýtt húsnæði. 

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

 
 
 

 

Fundi slitið 10:16 

 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 25. janúar, kl. 9:00 var haldinn 1599. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Rósa Magnúsdóttir, Óskar Ísfeld Sigurðsson, Snædís K. Bergmann og Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Íbúðar með útsýni ehf., kt. 590402-4270, dags. 13. janúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir íbúðagistingu (Beautiful Reykjavík) að Laugavegi 15, F2004473. Ný 
starfsemi. 

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

 
2. Lögð fram umsókn Angurgapa ehf., kt. 650321-1540, dags. 18. janúar 2022, um starfsleyfi 

fyrir heildverslun með matvæli án lagers (Angurgapi ehf.) að Bergþórugötu 17. Lager er hjá 
Górillu vöruhúsi að Vatnagörðum 22. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

3. Lögð fram umsókn Bakarameistarans ehf., kt. 680177-0159, dags. 10. desember 2021, um 
starfsleyfi fyrir kaffihús (Bakarameistarinn) að Háaleitisbraut 68, F2235924-001. 
Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
4. Lögð fram umsókn Sunnugistingar ehf., kt. 690604-4340, dags. 19. janúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir gistiheimili (Gistiheimilið Sunna) að Þórsgötu 26, F2500344. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

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

 
5. Lögð fram umsókn Mai Thai Bistro ehf., kt. 680921-0240, dags. 18. janúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir skyndibitastað/veitingastofu (Mai Thai Bistro) að Laugavegi 116, 
F2010366-0101. Eigendaskipti.  

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

 
6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 23. september 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 15. september 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Íbúðar með 
útsýni ehf., kt. 590402-4270, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir 
(Beautiful Reykjavík) að Laugavegi 15, F2004473. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 39. 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. 14. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 13. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sand H. Operation ehf., kt. 
541220-1510, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel (Sand Hótel) að 
Laugavegi 34, F200-4834, F200-4835, F200-4846 F200-4847, F200-4848, F200-4838, 
F200-4842 og F200-4850. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 200. 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. Starfsleyfi í gildi til 5. 
mars 2031. 
 

8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 12. maí 2021, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 11. maí 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hotel Lotus ehf., kt. 460613-
0780, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki IV, tegund; hótel (Lotus gistiheimili) að 
Álftamýri 7, F2213216. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn með vísan í neikvæða umsögn byggingarfulltrúa 
sbr. 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002. 
 

9. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 18. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn HBTB ehf., kt. 710306-2140, 
um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingastofa og greiðasala 
(Hamborgarabúlla Tómasar) að Spönginni 11, F2237877. 

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. 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. Starfsleyfi í gildi til 4. janúar 2034. 

 
10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. október 2021, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 26. október 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Matta ehf., kt. 460803-
2680, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Steikhúsið) að 
Tryggvagötu 4-6, F2000482. 

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. 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. Starfsleyfi í gildi til 31. júlí 2024. 

 
11. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 22. nóvember 2021, vegna bréfs 

sýslumanns, dags. 22. nóvember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Mai Thai 
Bistro ehf., kt. 680921-0240, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; 
veitingahús (Mai Thai Bistro) að Laugavegi 116, F2010366. 

Samþykkt að gefa neikvæða umsögn um veitingahús en jákvæða umsögn fyrir 
veitingastofu. 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.  
 



12. Lögð fram umsókn Tungumálaskólans ehf., kt. 591007-1220, dags. 5. janúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir fræðslustarfsemi (Tungumálaskólinn) að Skeifunni 11b, F2023359. 
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. 

 
13. Lögð fram umsókn BOSSB ehf., kt. 680521-1070, dags. 18. nóvember 2021, um starfsleyfi 

fyrir snyrtistofu, nuddstofu og húðflúrstofu (Virago) að Faxafeni 14, F2228825. 
Eigendaskipti og breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir húðgötun í 
eyrnasnepla, líkamsgötun og húðflúr. 

 
14. Lögð fram umsókn Berserkja ehf., kt. 590902-2920, dags. 22. desember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á þakplötum úr asbesti á byggingu 
að Þorragötu 10. Endurnýjun. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 25. janúar 2022 til 31. desember 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 Berserkja ehf., kt. 590902-2920, dags. 22. desember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif á þakplötum úr asbesti á 
íbúðarhúsnæði, útihúsi og bílskýli að Fjölnisvegi 8. Endurnýjun. 

Samþykkt að veita tímabundið starfsleyfi frá 25. janúar 2022 til 30. september 2022 með 
almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi 
og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra 
mannvirkja. 

 
16. Lögð fram umsókn Ístaks hf., kt. 430214-1520, dags. 22. desember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrif og förgun á asbesti í syðri hluta E 
álmu á 1. hæð Landspítalans í Fossvogi að Háaleitisbraut 175.  

Samþykkt að veita starfsleyfi tímabundið starfsleyfi frá 25. janúar 2022 til 25. febrúar 
2022 með almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi 
starfsemi og sértækum skilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og 
annarra mannvirkja. 
 

17. Lögð fram umsókn Kletts – sölu og þjónustu ehf., kt. 461009-0420, dags. 24. nóvember 
2021, að loknu auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir hjólbarðaverkstæði (Klettur) að 
Lynghálsi 2, F2044254. Flutningur í nýtt húsnæði. 

Samþykkt að fresta afgreiðslu með vísan í neikvæða umsögn byggingarfulltrúa, sbr. 6. 
gr. reglugerðar um losun frá atvinnurekstri og mengunareftirlit nr. 550/2018. 

 
 
 



18. Lögð fram umsókn Tónlistarfélags Árbæjar, kt. 660618-0150, dags. 29. apríl 2021, að loknu 
auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir hljómsveitarhúsnæði, kennslustað og kaffihús 
(Tónlistarfélag Árbæjar) að Stangarhyl 7, F2246344. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með almennum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi, samræmdum 
starfsleyfisskilyrðum fyrir kennslustaði og starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir samkomustaði. Fyrirvari um að kaffihús og fyrirlestrarsalur verði ekki 
opnað fyrr en frágangur klárast og jákvæð úttekt Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur liggur fyrir. 

 
19. Lögð fram umsókn Praks ehf., kt. 640516-1350, dags. 2. nóvember 2021, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir framleiðslu á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, 
hreingerningar- og fægiefnum, ilmvatni og snyrtivöru (Praks) að Fiskislóð 24, F2000071. 
Ný starfsemi. 

Samþykkt að fresta afgreiðslu með vísan í neikvæða umsögn byggingarfulltrúa, sbr. 6. 
gr. reglugerðar um losun frá atvinnurekstri og mengunareftirlit nr. 550/2018. 

 
 
 

 

Fundi slitið 10:20 

 
 
 
 

Árný Sigurðardóttir 

 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 1. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1600. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir ritaði fundargerð 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Dætra ehf., kt. 631221-0760, dags. 10. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
rekstur heildverslunar með áfengi (Dætur) að Stigahlíð 64. Lager hjá Hótel Holti, 
Bergstaðastræti 37. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Galtafells-ferðaþjónustu slf., kt. 470605-0730, dags. 13. desember 2021, 
um starfsleyfi fyrir gistiheimili (Galtafell gistiheimili) að Laufásvegi 46, F2007273.  
Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
3. Lögð fram umsókn PLRG ehf., kt. 701214-2260, dags. 26. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

íbúðagistingu (Íbúðagisting – PLRG – íbúð 702) að Stakkholti 2a, F2350729. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

4. Lögð fram umsókn Álalæks ehf., kt. 580319-1140, dags. 10. desember 2021, um starfsleyfi 
fyrir skyndibitastað/veitingaverslun (Pítubarinn) að Ingólfstorgi 1, F2217627. Allt hráefni 
kemur eldað á staðinn og grænmeti skorið. Ekki er gert ráð fyrir neyslu veitinga á staðnum 
þar sem ekki er snyrting fyrir gesti. Breytingar á starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

5. Lögð fram umsókn Market Hong Phat ehf., kt. 411221-1050, dags. 22. desember 2021, um 
starfsleyfi fyrir  matvöruverslun (Market Hong Phat) með forpökkuð matvæli, áxexti og 
grænmeti ásamt innflutningi matvæla frá EES-svæðinu að Suðurlandsbraut 6, F2012693. 
Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

6. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 20. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 3. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Tengslanets ehf., kt. 530606-
1980 um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Beautiful 
Apartment City) að Hávallagötu 9, F2003735. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. Starfsleyfi í gildi til 7. október 2026. 
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. 24. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 4. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Verpils ehf., kt. 670209-3260, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; minna gistiheimili (Heimagisting – 
Bókhlöðustíg 2) að Bókhlöðustíg 2, F2006570. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 8. Starfsleyfi í gildi til 20. júní 2026. 
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. 

 
8. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 

dags. 27. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Galtafells-ferðaþjónustu slf., 
kt. 470605-0730, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili 
(Galtafell gistiheimili) að Laufásvegi 46, F2007273. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 20. 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. 17. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 17. desember 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn M&M veitinga ehf., kt. 
430220-0120, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II, tegund; veitingahús (Askur) að 
Suðurlandsbraut 4a, F2012665-030101. 

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 26. október 2033 
 

10. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 27. janúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 27. janúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn PLRG ehf., kt. 701214-2260, 
um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; íbúðir (PLRG) að Stakkholti 2a, íbúð 702, 
F2350729. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 4. 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. 

 
11. Lögð fram umsókn Blondie ehf., kt. 640118-1800, dags. 23. nóvember 2021, um starfsleyfi 

fyrir hárgreiðslustofu (Blondie) að Skólavörðustíg 8. Eigendaskipti. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

snyrtistofur og skylda starfsemi. 
 

12. Lögð fram umsókn A. Birgissonar slf., kt. 650907-1320, dags. 12. janúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir Læknastofu (Læknastofa – A. Birgisson slf.) að Grensásvegi 13, F2023447. 
Flutningur í nýtt hússnæði. 

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

 
13. Lögð fram umsókn Hársnyrtistofan Papilla sf., kt. 640180-0729, dags. 17. janúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir hárgreiðslustofu (Papilla hársnyrtistofa) að Laugavegi 25. Endurnýjun 
starfsleyfis. 



Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fundi slitið 09:24 

 
 
 

Óskar Ísfeld Sigurðsson 

 
 

Óskar Ísfe Rósa Magnúsdóttir 

 



Afgreiðslufundur      

Ár 2022 þriðjudaginn 8. febrúar, kl. 9:00 var haldinn 1601. afgreiðslufundur Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur.   
 
Fundinn sátu Óskar Ísfeld Sigurðsson, Rósa Magnúsdóttir og Snædís K. Bergmann. Árný 
Sigurðardóttir. 
 

Dagskrá: 

1. Lögð fram umsókn Stórkaupa ehf., kt. 600122-2820, dags. 26. janúar 2022, um starfsleyfi 
fyrir heildverslun með matvæli, án lagers (Stórkaup) að Skútuvogi 9, F2258856. Lager er 
hjá Aðföngum að Skútuvogi 7-9. Ný starfsemi. 

Samþykkt að veita ótímabundið starfsleyfi. 
 

2. Lögð fram umsókn Bavaro ehf., kt. 691113-0190, dags. 11. janúar 2022, um starfsleyfi fyrir 
veitingahús (Minigarðurinn) að Skútuvogi 2, F2020881. Eigendaskipti. 

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

 
3. Lögð fram umsókn Smjagalls ehf., kt. 471221-1630, dags. 2. febrúar 2022, um starfsleyfi 

fyrir íbúðagistingu (Skipholt 3) að Skipholti 3, F2010547. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar 

Reykjavíkur fyrir gististaði. 
 

4. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. júlí 2021, vegna bréfs sýslumanns, dags. 
30. júní 2021, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Félagsstofnunar Stúdenta, kt. 
540169-6249, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, tegund; stærra gistiheimili (Gamli 
Garður) að Hringbraut 29, F2028960. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 134. Starfsleyfi í gildi til 20. júní 2029. 
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. 
 

5. Lagt fram erindi skrifstofu borgarstjórnar, dags. 3. febrúar 2022, vegna bréfs sýslumanns, 
dags. 3. febrúar 2022, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Smjagalls ehf., kt. 471221-
1630, um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II tegund; íbúðir (Skipholt 3) að Skipholti 3, 
F2010547. 

Samþykkt að gefa jákvæða umsögn. Gestafjöldi 10. 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. Lögð fram umsókn Eddu Selmu Márusdóttur, dags. 1. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

fótaaðgerðastofu að Síðumúla 15, F2015208. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 



 
7. Lögð fram umsókn Ragnheiðar Sigmarsdóttur, dags. 1. febrúar 2022, um starfsleyfi fyrir 

fótaaðgerðastofu að Síðumúla 15, F2015208. Ný starfsemi. 
Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 

heilbrigðisþjónustu og meðferðastofnanir. 
 

8. Lögð fram umsókn Domus heimilislækna sf., kt. 660122-0520, dags. 3. janúar 2022, um 
starfsleyfi fyrir læknastofur (Domus heimilislæknar) að Egilsgötu 3, F2227319 og 
F2227316. Eigendaskipti. 

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

 
9. Lögð fram umsókn Ellu og Rúnu ehf., kt. 530312-0620, dags. 19. janúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir hárgreiðslustofu (Hárgreiðslustofan Reykjavík) að Stigahlíð 45-47, 
F2244007. Eigendaskipti. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi. 

 
10. Lögð fram umsókn Scala Barbershop ehf., kt. 440309-0620, dags. 27. janúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir rakarastofu (Scala Barbershop) að Skipholti 70, F2240304. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

Samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir 
snyrtistofur og skylda starfsemi. 

 
11. Lögð fram umsókn Ljósmyndaskólans ehf., kt. 610907-0750, dags. 2. febrúar 2022, um 

starfsleyfi fyrir sérskóla (Ljósmyndaskólinn) að Hólmaslóð 6, F2000094. Endurnýjun 
starfsleyfis. 

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

 
12. Lögð fram umsókn Krafts hf., kt. 551166-0159, dags. 3. janúar 2022, að loknu 

auglýsingarferli, um starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði (Kraftur) að Vagnhöfða 1-
3, F2043105 og F2043106. Endurnýjun starfsleyfis. 

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

 
13. Lögð fram umsókn Krónunnar ehf., kt. 711298-2239, móttekin 3. febrúar 2022, um leyfi til 

tóbakssölu í matvöruverslun (Krónan) að Rofabæ 39. Endurnýjun leyfis. 
Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

með síðari breytingum. 
 

 

 



14. Lögð fram umsókn Rolf Johansen & Co ehf., kt. 550394-2359, móttekin 4. febrúar 2022, 
um leyfi til tóbakssölu í heildsölu (Rolf Johansen & Co) að Skútuvogi 10a. Endurnýjun 
leyfis. 

Samþykkt að veita tóbakssöluleyfi til 4 ára skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 
með síðari breytingum. 
 

 

Fundi slitið 09:35 

 
 
 

 

Árný Sigurðardóttir 

 

Óskar Ísfeld Sigurðsson Rósa Magnúsdóttir
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