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Umsögn vegna tækifærisleyfis Skólafélags Menntaskólans í Reykjavík, árshátíð að 

Gullhömrum, Þjóðhildarstíg 2

Borist hefur umsagnarbeiðni Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12. september um 
tækifærisleyfi til lengri opnunartíma eða til kl. 02.00, aðfaranótt föstudagsins 20. október nk. 
vegna árshátíðar Menntaskólans í Reykjavík, sem halda á í Gullhömrum, Þjóðhildarstíg 2. 

Í 12. gr. málsmeðferðarreglna borgarráðs sbr. ákvæði laga um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald er fjallað um skóladansleiki eða skemmtun fyrir börn og ungmenni yngri en 
18 ára á veitingastað sem leyfi hefur til sölu áfengra veitinga. Þar kemur fram að slík 
skemmtun telst ávallt breyting á skilmálum rekstrarleyfis og fer um slíka umsókn sem um 
tækifærisleyfi væri að ræða og gilda um hana sömu skilyrði. Í ákvæðinu kemur jafnframt 
fram að skóladansleikir mega ekki standa lengur en til kl. 01.00 alla daga en borgarráð getur 
ákveðið að veita jákvæða umsögn um að einn skóladansleikur hvers framhaldsskóla á 
almanaksári fái að standa til kl. 02.00 ef veitingastaður er ekki umlukinn eða í mjög mikilli 
nálægð við íbúðabyggð. 

Óskað var eftir umsögn skipulagsfulltrúa um umsóknina. Í umsögn skipulagsfulltrúa kemur 
fram að samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Þjóðhildarstígur 2 á skilgreindu 
miðsvæði (M9).
Veitingastaðir í flokki III eru heimilir á M9, en þar kemur fram að um sé að ræða 
áfengisveitingastaði þar sem leika má háværa tónlist. Opnunartími og sala áfengis miðist 
almennt við kl. 11.00-1.00 á virkum dögum og kl. 11.00-3.00 aðfararnótt laugardags og 
sunnudags og almennra frídaga, nema annað sé tilgreint fyrir viðkomandi landnotkunarsvæði. 
Í gildi er jafnframt deiliskipulag fyrir Þjóðhildarstíg 2-6 samþykkt 11.12.2013.  Loks kemur 
fram í umsögninni að ekki sé mælt með að opnunartími fyrir umrædda skemmtun sem er á 
virkum degi verði lengur en til kl. 1.00.  Þjóðhildarstígur 2 er í næsta nágrenni við 
íbúðabyggð sem er í um 25-30 metra fjarlægð og nokkrar kvartanir hafa borist úr nágrenninu 
vegna umferðar og hávaða.

Í ljósi ofangreinds er mælt með því að borgarráð veiti ekki jákvæða umsögn um að árshátíðin 
megi standa til kl. 02:00, aðfaranótt föstudagsins 20. október en að tekið verði jákvætt í að 
tækifærisleyfi verði veitt til kl. 01:00. 

 

Helga Björk Laxdal
skrifstofustjóri borgarstjórnar
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