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1. Inngangur 

Vorið 2016 voru samþykktar á Alþingi breytingar á lögum um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald (nr. 85/2007). Lagabreytingarnar öðluðust gildi 1. janúar 2017. Megin áhrif 

hinna nýju lagaákvæða eru á gististaði í flokki I, heimagistingu (sjá nánar í kafla 2.6). 

Breytingarnar leiða til þess að nauðsynlegt er uppfæra stefnu Aðalskipulags Reykjavíkur 

2010-2030, varðandi gististaði og veitingastaði, til samræmis við hin nýju lagaákvæði.  Vegna 

breyttra lagaákvæða og mögulegra áhrifa þeirra er einnig mikilvægt að endurmeta með 

heildrænni hætti einstök stefnuákvæði um veitinga- og gististaði og heimildir um 

staðsetningu þessarar starfsemi. Í gildandi aðalskipulagi eru sett fram mjög ítarleg ákvæði 

um staðsetningu veitinga- og gististaða eftir landnotkunarsvæðum (sjá kafla 2.1-2.2.5). Það 

lá fyrir við  staðfestingu aðalskipulagsins í febrúar 2014, að vegna hinna mörgu nýju og  

ítarlegu ákvæða um gisti- og veitingastaði, að mikilvægt væri að staldra við þegar ákveðin 

reynsla væri komin á beitingu einstakra ákvæða. Ýmsir ágallar hafa komið í ljós við framfylgd 

stefnunnar og tímabært að lagfæra og betrumbæta þá agnúa.  

Breytingartillaga þessi fjallar því annarsvegar um nauðsynlega uppfærslu á viðkomandi 

ákvæðum aðalskipulagsins, sem er beinlínis vegna lagabreytingarinnar og hinsvegar 

almennar breytingar og betrumbætur á stefnuákvæðum í ljósi reynslunnar af framfylgd 

stefnunnar og vegna mögulegra áhrifa hinna nýju lagaákvæða. Breytingartillögur varða 

einkum ákvæði um staðsetningu gististaða en einnig eru gerðar lagfæringar á ákvæðum um 

vínveitingastaði (sjá breytingartillögur í kafla 4). 

Ljóst er að þróun í ferðaþjónustu hefur orðið með allt öðrum hætti en fyrirséð var við mótun 

stefnu gildandi aðalskipulags. Vegna aukinnar uppbyggingar gististaða í miðborginni hefur nú 

þegar verið ráðist í sérstakar skipulagsbreytingar er varða stefnuákvæði á 

miðborgarsvæðinu.  Settir hafa verið skilmálar um hlutfall gististaða í deiliskipulagi 

Kvosarinnar og í kynningarferli er tillaga að breytingu á aðalskipulagi sem kveður almennt á 

um hámarkshlutfall gistiþjónustu í miðborgarkjarnanum (M1a) (sjá adalskipulag.is). Stefna 

um gististaði í sjálfum miðborgarkjarnanum (M1a) er því ekki viðfangsefni þessarar 

aðalskipulagsbreytingar, heldur hin almennu ákvæði um gististaði eftir 

landnotkunarsvæðum, þ.m.t. aðalgötur og kjarnar innan íbúðarbyggðar. Í tillögunni er einnig 

beint sérstaklega sjónum að svæði M1c, í miðborginni, sem þarf að skoða í ljósi þeirra 

breytinga sem þegar hafa verið lagðar tiil á skilmálum í M1a.1 

Fyrirhuguð breyting sem hér er lýst, snýr einkum að því að sníða helstu ágalla af núverandi 

stefnu og gera lágmarksbreytingar til að bregðast við áhrifum nýrra laga. Vegna hinnar öru 

þróun í ferðaþjónustu,  þess vaxtar sem vænta má á næstu árum og óvissu um 

áframhaldandi þróun til lengri tíma, má reikna með því að gera þurfi frekari breytingar á 

stefnu aðalskipulagsins vegna ákvæða um gististaða. Oft er rennt nokkuð blint í sjóinn með 

áhrif einstakra lagabreytinga eða breytinga skipulagsákvæða og því er nauðsynlegt  að 

endurmeta stefnuna reglulega  í ljósi reynslunnar. 
                                                           
1
 Vegna skörunar á milli þessara tveggja breytingartillagna og að kynningarferli þeirra er ekki samhliða, verður 

við lokaafgreiðslu á tillögu er varðar miðborgarkjarnann (M1a), þess gætt að fullt samræmi verði milli 
tillagnanna. 
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2. Forsendur breytinga.  

2.1. Almennt 

Í Aðalskipulaginu 2010-2030 eru sett fram ítarleg sérákvæði um veitingastaði og  gististaði 

innan landnotkunarsvæða (sjá töflur 2, 3 og texta í kaflanum Landnotkun, bls. 220-222 og 

þéttbýlisuppdrátt, adalskipulag.is). Tilgangurinn með svo ítarlegum ákvæðum er að tryggja 

borgaryfirvöldum betra stjórntæki og almennt að setja skýrari reglur og viðmið og stuðla að 

markvissari staðsetningu þessarar starfsemi, þannig að markmiðum aðalskipulagsins verði 

náð.  

Ákvæði um veitingastaði miða almennt að því að tryggja að við staðsetningu vínveitingastaða 

og ákvörðun um opnunartími þeirra sé tekið tekið tillit  nálægðar við íbúðarbyggð. Jafnframt 

er markmiðið með skýrari ákvæðum að tryggja aukinn sveigjanleiki þannig að matsölustaðir 

með vínveitingaleyfi geti þrifist á völdum svæðum innan íbúðarbyggðar, sbr. markmið um 

fjölbreytni og mannlíf innan hverfanna.  

Sérákvæði um gististaði miða einkum að því að  stemma stigu við fjölgun gististaða innan 

íbúðarbyggðar, til að umbreyting íbúðarhúsnæðis  í gististað veiki ekki  íbúasamfélagið í 

viðkomandi hverfi um of og að áhrif á íbúðarhúsnæðismarkað verði sem minnst. Á 

miðsvæðinu M1c, innan miðborgarinnar eru einnig sérstök ákvæði sem ætlað er að vernda 

íbúasamfélagið sem er í jaðri miðborgarkjarnans (M1a). 

Gildandi stefna um hótel- og gististaða í AR2010-2030 er annars almennt frekar opin og 

heimildir nokkuð víðar á flestum landnotkunarsvæðum. Undantekningarnar eru iðnaðar-, 

athafna- og hafnarsvæði (H2 og H3 þó undanskilin), þar sem ekki er heimilt að reka hótel eða 

gistiheimili, auk svæðis M1c í miðborginni og  svæða sem skilgreind eru sem íbúðarbyggð.  

Innan íbúðarbyggðar eru skilgreindar svokallaðar aðalgötur og kjarnar, en makmiðið með 

þeim er að beina nýjum gististöðum (flokkur II og III) á valin svæði innan íbúðarbyggðar, þar 

sem starfsemin skapar minnst ónæði og stemma þannig stigu við fjölgun stærri gististaða 

innan rótgróinna íbúðarhverfa og við friðsælar húsagötur. Heimagisting (flokkur I) er almennt 

heimil innan íbúðarbyggðar. Ekki voru taldar skýrar lagalegar forsendur til að stýra þessari 

gerð gistiþjónustu í aðalskipulaginu, enda er eingöngu heimilt að reka þessa starfsemi í 

íbúðarhúsnæði og rekstraraðili þarf að búa og vera með lögheimili á staðnum, þó misbrestur 

hafi verið á því í reynd.  

Í köflum 2.2-2.5, hér að neðan, eru sett fram í gildandi ákvæði aðalskipulagsins um gististaði2 

og veitingastaði, auk skilgreiningar aðalgatna og kjarna og svæðis M1c í miðborginni. Enn 

fremur er gerð grein fyrir inntaki umræddrar breytingar á lögum um veitinga- og gististaði 

(kafli 2.6.). Í kafla 2.7. er gerð grein fyrir staðsetningu gististaða (eftir flokkum), m.t.t. til 

gildandi stefnu aðalskipulagsins. 

                                                           
2
 Sjá þó tillögur að breytingum um miðborgarkjarna, M1a, varðandi takmarkanir á gistitöðum. 
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2.2.Gildandi ákvæði um vínveitingahús 

 „Í aðalskipulaginu eru sett fram markmið og ákvæði um veitingahús eftir 

landnotkunarsvæðum. Í töflu 2 er gerð grein fyrir heimildum um veitingahús eftir 

landnotkunarsvæðum. Almennt er ekki gert ráð fyrir því að vínveitingahús séu heimil innan 

íbúðarbyggðar, nema að uppfylltum skilyrðum á völdum svæðum og þá fyrir veitingahús í 

flokki II (sjá heimildir um nærþjónustukjarna og aðalgötur, sjá kafla 2.4). Enn fremur má 

heimila veitingastaði í flokki II á dvalarheimili aldraðra, þó það sé á svæði sem skilgreint er 

sem íbúðarbyggð. Vínveitingahús er almennt heimil á miðvæðum, en settar eru ákveðnar 

takmarkanir á opnunartíma í skilgreiningu einstakra svæða. Vínveitingahús í flokki II geta 

einnig verið heimil á verslunar- og þjónustusvæðum, stofnanasvæðum,  athafnasvæðum, 

opnum svæðum,  íþróttasvæðum og landbúnaðarsvæðum, enda sé gerð grein fyrir þeim í 

deiliskipulagi.“ (bls. 220) 

Sjá einnig sérákvæði um vínveitingahús og opnunartíma þeirra í miðborginni (bls. 220-221 í 

kaflanum Landnotkun, sjá adalskipulag.is), en þau ákvæði eru ekki tekin endurskoðunar í  

breytingartillögunni 

Eftirfarandi fyrirvari gildir um þau ákvæði sem sett eru fram í töflu 23: „Ofangreind ákvæði 

eru ekki afturvirk. Mögulegt er að endurnýja leyfi um starfsemi sem var til staðar fyrir 

staðfestingu aðalskipulagsins[26. febrúar 2014], enda sé um óbreytta starfsemi að ræða í 

sama húsnæði og áður. Þetta á þó ekki við á svæðum þar sem tekið er skýrt fram í almennri 

skilgreiningu landnotkunar að viðkomandi starfsemi skuli vera víkjandi.“ 

                                                           
3
 Óveruleg breyting á aðalskipulaginu, staðfest október 2014, til að skerpa á því að ákvæðin væru almennt ekki 

afturvirk. 
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2.3. Sérstök ákvæði um hótel og gistirými 

„Hótel og gistiheimili eru ekki heimil á athafnasvæðum, iðnaðarsvæðum og hafnarsvæðum. 

Á hafnarsvæði H3, miðborgarhöfn er þó heimilt að reka hótel og gistiheimili og takmörkuð 

gistiþjónusta er möguleg á svæði H2. 

Hótel og gistiheimili geta verið heimil innan flestra landnotkunarsvæða innan þéttbýlis, en á 

sumum takmarkast gistiþjónusta við flokka I, II eða III. Ennfremur er gert ráð fyrir að 

gistiþjónusta sé almennt heimil á opnum svæðum og landbúnaðarsvæðum, enda sé gerð 

grein fyrir starfseminni í deiliskipulagi Hótel og gistiheimili eru almennt heimil í miðborginni 

og  miðsvæðum, nema annað sé sérstaklega tekið fram, sjá nánar töflu 3.“ (bls. 222) 

Eftirfarandi fyrirvari gildir um þau ákvæði sem sett eru fram í töflu 24: „Ofangreind ákvæði 

eru ekki afturvirk. Mögulegt er að endurnýja leyfi um starfsemi sem var til staðar fyrir 

staðfestingu aðalskipulagsins[26. febrúar 2014], enda sé um óbreytta starfsemi að ræða í 

sama húsnæði og áður. Þetta á þó ekki við á svæðum þar sem tekið er skýrt fram í almennri 

skilgreiningu landnotkunar að viðkomandi starfsemi skuli vera víkjandi.“ 

  

                                                           
4
 Óveruleg breyting á aðalskipulaginu, staðfest haustið 2014, til að skerpa á því að ákvæðin væru almennt ekki 

afturvirk. 
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Mynd 1, Aðalgötur og kjarnar innan íbúðarbyggðar (Hluti myndar 1 á bls. 205. í kaflanum 

Landnotkun,sjá adalskipulag.is) 

2.4. Heimildir  við aðalgötur og í skilgreindum kjörnum innan 

íbúðarbyggðar 

„Meðfram aðalgötum (sjá mynd 1) er heimil fjölbreyttari landnotkun, þó grunn skilgreining 

lóða við götuna sé íbúðarsvæði. Hér er einkum um að ræða starfsemi sem fellur undir 

flokkana verslun og þjónusta (VÞ, að skemmtistöðum undanskyldum) og samfélagsþjónusta 

(S). Verslun og þjónusta á jarðhæðum  getur verið heimil, svo og  mögulega veitingastaðir í 

flokki I og II og gististaðir í flokki II-III. Opnunartími allra veitingastaða skal  takmarkast við kl. 

23. Breytt notkun í þessa veru í fjöleignarhúsi er háð samþykki meðeigenda, sbr. ákvæði laga 

um fjöleignarhús. Rýmri heimildir um landnotkun gilda eingöngu um hús sem standa við 

viðkomandi aðalgötu og ná einkum til jarðhæða þegar um verslun,  þjónustu og veitingastaði 

er að ræða. Ef þörf krefur eru sett nánari ákvæði um landnotkunarheimildir við aðalgötur í 

hverfis- og eða deiliskipulagi.“ (bls. 204) 
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Mynd 2. Landnotkunarsvæði í miðborginni, M1a-M1c (sjá mynd 25, bls. 200 í kaflanum Miðborgin, 

adalskipulag.is) 

2.5. Sérákvæði á svæði M1C. Blönduð miðborgarbyggð. Íbúðarbyggð  

 „Á svæðinu er lögð áhersla á að vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að 

efla verslunar- atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð. Hlutfall 

íbúðarhúsnæðis skal vera að lágmarki 40%  landnotkunar á svæðinu. Íbúðir skulu almennt 

vera til heilsársbúsetu. Heimildir um íbúðarhúsnæði sem sérstaklega er ætlað til útleigu til 

ferðamanna, skal skilgreina í deiliskipulagi. Ef íbúðir eru í sama húsnæði og atvinnustarfsemi 

skal íbúðarhúsnæðið ávallt vera á efri hæðum. Á svæðinu gilda takmarkaðar 

veitingaheimildir miðasvæða, en á götureitum þar sem íbúðarbyggð er yfir 90% 

landnotkunar (miðað við brúttógólfflöt samkvæmt fasteignaskrá) takmarkast heimildir við 

flokk I og II Við jarðhæðir með götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi opin 

almenningi í forgangi, sjá nánar ákvæði um götuhliðar. Sjá nánar kaflann Sérstök ákvæði um 

starfsemi. Frekari markmið um þróun svæðisins eru sett fram í kaflanum Miðborgin í Borg 

fyrir fólk“ (bls. 208). 
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2.6. Breytingar á lögum um veitinga- og gististaði  

Eins og kemur fram í inngangi eru megin áhrif lagabreytinga á gistiþjónustu í flokki I, 

heimagistingu.  Með breytingunni, sem tók gildi 1. janúar 2017,  er flokkur I úr sögunni sem 

slíkur og heimagisting takmarkast við 90 daga. Heilsárs heimagisting verður þar með ekki 

möguleg, nema þá í flokki II og takmarkast þá við aðalgötur og kjarna innan íbúðarbyggðar.  

Með breyttum lagaákvæðum í þessa veru, ætti ekki að vera þörf á að setja frekari ákvæði um 

gistiþjónustu í almennri íbúðarbyggð. Lagabreytingin mun hinsvegar líklega leiða til þess að 

þrýstingur mun aukast á rekstur gististaða í flokki II og III við skilgreindar aðalgötur og kjarna 

innan íbúðarhverfanna.  

Hér að neðan er yfirlit yfir helstu atriði sem hafa tekið breytingum í lögunum um 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og geta haft áhrif á stefnu aðalskipulagsins um 

veitinga- og gististaði (sjá lagabreytingu í heild í Viðauka 1): 

1. Heimagisting í flokki I verður bundin við hámark 90 daga, til samans á heimili 

viðkomandi og/eða í annarri fasteign sem hann hefur til persónulegra nota. Heilsárs 

heimagistingu  er þar með útrýmt innan íbúðarbyggðar, miðað við gildandi ákvæði 

aðalskipulags, nema hún sé skilgreind sem flokkur II við aðalgötur eða í kjörnum.  

2. Gististaðir í flokkum  IV og V eru sameinaðir. Áhrif þessa verða takmörkuð, þar sem 

heimildir um viðkomandi flokka fylgjast ávallt að í skilgreiningum landnotkunar í 

gildandi aðalskipulagi. 

3. Rekstrarleyfi útgefin af sýslumanni verða eftir lagabreytingu ótímabundin. 

4. Veitingastaðir í flokki II, sem heimila vínveitingar, verða ekki lengur háðir 

lagaákvæðum um opnunartíma. 
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2.7. Gististaðir í Reykjavík og ákvæði Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 

Hér að neðan er gerð grein fyrir staðsetningu veitinga- og gististaða í Reykjavík, samkvæmt gögnum 

sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Horft er fyrst og fremst til miðborgarsvæðisins og næsta 

nágrennis. Á kortunum eru miðborgin afmörkuð sérstaklega og önnur þau landnotkunarsvæði, sem 

fela í sér sérstakar heimildir um veitinga- og gististaði (sjá kafla 2.4. og 2.5. að framan). 

 
Mynd 3. Gististaðir í flokki 1 og stefnuákvæði AR2010-2030. Heimild: Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu. 
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Mynd 4. Gististaðir í flokki 2 og stefnuákvæði AR2010-2030. Heimild: Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu. 
 

 
Mynd 5. Gististaðir í flokki 3 og stefnuákvæði AR2010-2030. Heimild: Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu. 
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Mynd 6. Gististaðir í flokki 4-5 og stefnuákvæði AR2010-2030. Heimild: Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu. 

 
Mynd 6. Allir gististaðir (1-5) og stefnuákvæði AR2010-2030. Heimild: Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu. 
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Mynd 7. Veitingastaðir í flokki I-III og stefnuákvæði AR2010-2030. Heimild: Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu.  
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  3. Markmið breytinga 

Megin markmið og tilgangur breytingartillagna eru eftirfarandi: 

 Að stefnuákvæði aðalskipulagsins og skýringar endurspegli breytt lög um veitinga og 

gististaði 

 Að breyta og bæta einstök stefnuákvæði og framsetningu stefnunnar um gisti- og 

veitingastaði í ljósi reynslunnar að framfylgja viðkomandi ákvæðum 

 Að huga að afmörkuðum breytingum á stefnu um gististaði og veitingastaði, vegna 

mögulegra áhrifa breyttra lagaákvæða 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breytingartillögur (drög) 
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4. Breytingartillögur (drög) 

Hér að neðan er gerð grein fyrir drögum að breytingartillögum og skýringum við þær. Við 

vinnslu breytingartillagna og í samráðsferli gætu komið fram fleiri atriði, varðandi stefnu 

um veitinga- og gististaði, sem einnig þyrfti að huga að í endanlegri tillögu. Þær 

breytingartillögur sem hér eru settar fram geta einnig tekið breytingum eða verið felldar út 

að loknu samráðs- og kynningarferli. 

4.1. Breytingar á ákvæðum um vínveitingahús.  

Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á skilgreiningu hverfiskjarna5, bls, 206 í kaflanum 

Landnotkun, um verslunar- og þjónustusvæði (VÞ). Tillögur um breytingar eru feitletraðar: 

„Hverfiskjarnar. Kjarni með stærri matvöruverslunum og fjölbreyttri verslun og þjónustu 
sem þjónar heilu hverfi. Veitingastaðir í flokki I og II eru heimilir í hverfiskjörnum, svo og 
gististaðir í flokki I-III. Veitingastaðir í flokki III geta verið  heimilir samkvæmt ákvörðun í  
deiliskipulagi eða hverfisskipulagi. Íbúðir á efri hæðum bygginga eru heimilar. Hverfiskjarnar 
eru skilgreindir sem Verslun og þjónusta (VÞ)“ 

Sjá að öðru leyti fyrstu drög að tillögum að breytingum á töflu 2, á næstu síðu. Breytingar eru 

gullitaðar. 

Eftirfarandi fyrirvari gildir áfram um töfluna (verður settur í neðanmálsgrein töflu):  

„Ofangreind ákvæði eru ekki afturvirk. Mögulegt er að endurnýja leyfi um starfsemi sem var 

til staðar fyrir staðfestingu aðalskipulagsins[26. febrúar 2014], enda sé um óbreytta starfsemi 

að ræða í sama húsnæði og áður. Þetta á þó ekki við á svæðum þar sem tekið er skýrt fram í 

almennri skilgreiningu landnotkunar að viðkomandi starfsemi skuli vera víkjandi.“ 

Það er einnig mikilvægt að hafa í huga að viðkomandi starfsemi er háð ákveðnu mati við 

endurnýjun leyfis/útgáfu leyfis, t.a.m. eru  grenndaráhrif vínveitingastaða á nærliggjandi 

byggð metin og almennt þarf að huga að byggingarlegum forsendum og 

heilbrigðissjónarmiðum. M.ö.o. að ákvæði um mögulega endurnýjun leyfis/útgáfu leyfis 

samkvæmt aðalskipulagi tryggir ekki eitt og sér að leyfi verði gefið út.     

                                                           
5
 Hér undir eru stærri kjarnar innan hverfanna, sem skilgreindir eru á þéttbýlisuppdrætti sem verslun og 

þjónusta. Margir þessara kjarna hafa í dag veitingastaði í flokki III, eldri leyfi fyrir staðfestingu aðalskipulags. 
Óskilgreindur opnunartími á flokki II, samkvæmt lagabreytingum, víkkar þó verulega út rekstrarmöguleika staða 
í flokki II. 
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Tafla 2. Veitingastaðir. Frekari ákvæði um vínveitingastaði eru sett í málsmeðferðarreglum borgarráðs, s.s. varðandi útiveitingar og áfengisveitingar á gististöðum. 
  Veitingastaðir Sérstök ákvæði / skilyrði 

  Flokkur I* Flokkur II** Flokkur III***   

Íbúðarbyggð (ÍB) Já Já/nei Nei 
Opnunartími til kl. 23, nema annað sé heimilað í 
deiliskipulagi 

nærþjónustukjarnar Já Já Nei 
Opnunartími til kl. 23, nema annað sé heimilað í 
deiliskipulagi 

aðalgötur Já Já/nei Nei 
Opnunartími til kl. 23, nema annað sé heimilað í 
deiliskipulagi 

Samfélagsþjónusta (S) Já Já Já/nei Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

Verslun og þjónusta (VÞ) Já Já Já/nei  Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

hverfiskjarnar Já Já Já/nei  Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

Miðborg og Miðsvæði (M) Já Já Já Flokkur III háður skilyrðum eftir svæðum 

Miðborgin - rýmri heimildir (sjá mynd 5, bls. 220) Já Já Já Flokkur III til allt að 04.30 um helgar/frídaga 

Miðborgin - almennar heimildir (sjá mynd 5, bls. 220) Já Já Já   

Miðborgin - takmarkaðar heimildir (sjá mynd 5, bls.220) Já Já Já/nei 
Flokkur III til allt að 01.00 um helgar/frídaga og kl. 
23.00 virka daga 

Hlemmur-Grensás (M2a-M2e) Já Já Já 
Flokkur III til allt að 04.30 um helgar/frídaga á 
svæðum M2c,d,e 

Skeifan-Sogamýri (M3a-M3b) Já Já Já   

Höfðar-Keldur (M4a-M4d) Já Já Já   

Vatnsmýri (M5) Já Já Já   

Borgartún (M6) Já Já Já   

Skógarhlíð (M7) Já Já Já/nei  Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

Kringlan (M8) Já Já Já   

Þjónustukjarnar við stofnbrautir (M9) Já Já Já   

Fossaleynir (M10) Já Já Já   

Hádegismóar (M17) Já Já Já   

Köllunarklettur (M18) Já Já Já   

Vogabyggð-Knarrarvogur (M19) Já Já Já   

Borgarhlutakjarnar (M11-M16) Já Já Já/nei 
Flokkur III til allt að 01.00 um helgar/frídaga og kl. 
23.00 virka daga 

Athafnasvæði (AT) Já Já Já   

Iðnaðarsvæði Já Já Nei   

Hafnarsvæði (H) Já Já Nei   

Örfirisey - blandað athafnasvæði (H2) Já Já Já Flokkur III til allt að 04.30 um helgar/frídaga 

Örfirisey - fiskihöfn (H1b) Já Já Já  

Afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF) Já Já Já/nei 
Flokkur III til allt að 01.00 um helgar/frídaga og kl. 
23.00 virka daga 

Íþróttasvæði (ÍÞ) Já Já Já/nei Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

Kirkjugarðar (K) Nei Nei Nei   

Opin svæði (OP) Já Já Já/nei Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

Strandsvæði (ST) Já/nei Já/nei Já/nei  Flokkar I- III háðir heimildum í deiliskipulagi 

Óbyggð svæði (ÓB) Nei Nei Nei   

Landbúnaðarsvæði (L) Já Já Já/nei Flokkur III háður heimildum í deiliskipulagi 

Svæði fyrir skógrækt og landgræðslu (SL) Nei Nei Nei   

Frístundabyggð (F) Nei Nei Nei   

* Veitingastaður án áfengisveitinga. Opnunartími ótakmarkaður nema annað sé tilgreint fyrir viðkomandi landnotkunarsvæði 

** Umfangslitlir veitingastaðir þar sem starfsemin er ekki til þess fallin að valda ónæði í nágrenninu, svo sem með háværri tónlist og kalla ekki á mikið eftirlit og/eða löggæslu. Opnunartími skal almennt 
takmarkast við kl. 23, nema annað sé heimilað í deiliskipulagi. Sala áfengis hefjist ekki fyrr enn kl. 11 

*** Umfangsmiklir áfengisveitingastaðir, svo sem þar sem leikin er hávær tónlist og kalla á meira eftirlit og/eða löggæslu . Opnunartími og sala áfengis miðist almennt við kl. 11.00-01.00 á virkum 
dögum og kl. 11.00-03.00 aðfararnótt laugardags og sunnudags og almennra frídag, nema annað sé tilgreint fyrir viðkomandi landnotkunarsvæði 
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4.2. Breytingar á ákvæðum um hótel og gistirými 

Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á kaflanum Sérstök ákvæði um hótel- og gistirými (bls. 

222): 

„Hótel og gistiheimili eru ekki iðnaðarsvæðum og hafnarsvæðum. Á hafnarsvæði H3, 
miðborgarhöfn er þó heimilt að reka hótel og gistiheimili og takmörkuð gistiþjónusta er 
möguleg á svæði H2. Hótel- og gistiheimili eru mögulega  heimil á athafnasvæðum en gera 
skal grein fyrir þeim í deiliskipulagi. 

Hótel og gistiheimili geta verið heimil innan flestra landnotkunarsvæða innan þéttbýlis, en á 
sumum takmarkast gistiþjónusta við flokka I, II eða III. Ennfremur er gert ráð fyrir að 
gistiþjónusta sé almennt heimil á opnum svæðum og landbúnaðarsvæðum, enda sé gerð 
grein fyrir starfseminni í deiliskipulagi. Hótel og gistiheimili eru almennt heimil í 
miðborginni og miðsvæðum, nema annað sé sérstaklega tekið fram, sjá nánar töflu 3 og 
sérskilgreiningar fyrir svæði M1a og M1c í miðborginni.“6  

Sjá fyrstu drög að tillögu að breytingum á töflu 3, á næstu síðu. Breytingar eru gullitaðar. 

Eftirfarandi fyrirvari gildir áfram um töfluna (verður settur í neðanmálsgrein töflu):  

„Ofangreind ákvæði eru ekki afturvirk. Mögulegt er að endurnýja leyfi um starfsemi sem var 

til staðar fyrir staðfestingu aðalskipulagsins[26. febrúar 2014], enda sé um óbreytta starfsemi 

að ræða í sama húsnæði og áður. Þetta á þó ekki við á svæðum þar sem tekið er skýrt fram í 

almennri skilgreiningu landnotkunar að viðkomandi starfsemi skuli vera víkjandi.“ 

Það er einnig mikilvægt að hafa í huga að viðkomandi starfsemi er háð ákveðnu mati við 

endurnýjun leyfis/útgáfu leyfis, t.a.m. eru  grenndaráhrif gististaðar á  nærliggjandi byggð 

metin, ef heimilaðar eru vínveitingar á staðnum og almennt þarf að huga að byggingarlegum 

forsendum og heilbrigðissjónarmiðum. M.ö.o. að ákvæði um mögulega endurnýjun 

leyfis/útgáfu leyfis samkvæmt aðalskipulagi tryggir ekki eitt og sér að leyfi verði gefið út.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Sjá kafla 4.4. varðandi M1c og sérstaka breytingu á aðalskipulagi vegna M1a sem nú þegar er í kynningarferli. 
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Tafla 3. Gististaðir. Frekari ákvæði um gististaði eru sett í málsmeðferðarregluum borgarráðs, varðandi m.a. áfengisveitingar á gististöðum. 
  Gististaður       Sérstök ákvæði / skilyrði 

  Flokkur I Flokkur II Flokkur III Flokkur IV    

Íbúðarbyggð (ÍB) Já Nei Nei Nei    

nærþjónustukjarnar Já Já Já Nei    

aðalgötur Já Já Já Nei    

Samfélagsþjónusta (S) Já Já Já Já/nei  
Gera þarf grein fyrir gististöðum i flokki IV í 
deiliskipulagi 

Verslun og þjónusta (VÞ) Já Já Já Nei    

hverfiskjarnar Já Já Já Nei    

Miðborg og Miðsvæði (M) Já Já Já Já    

Miðborgin - kjarni (M1a) Já Já/nei Já/nei Já/n ei  
 Gera þarf grein fyrir hótelum/gististöðum í 
deiliskipulagi. Sjá sérákvæði M1a 

Miðborgin- blönduð miðborgarbyggð - skrifstofur (M1b) Já Já Já Já    

Miðborgin- blönduð miðborgarbyggð-íbúðarbyggð (M1c) Já Já/nei Já/nei Já/nei  
Gera þarf grein fyrir gistingu í flokki II-IV í 
deiliskipulagi. Sjá sérákvæði M1c 

Hlemmur-Grensás (M2a-M2e) Já Já Já Já    

Skeifan-Sogamýri (M3a-M3b) Já Já Já Já    

Höfðar-Keldur (M4a-M4d) Já Já/nei Já/nei Já/nei  
Gera þarf grein fyrir gistingu í flokki II-IV í 
deiliskipulagi. 

Vatnsmýri (M5) Já Já Já Já    

Borgartún (M6) Já Já Já Já    

Skógarhlíð (M7) Nei Já Já Já/nei  
 Gera þarf grein fyrir gististöðum i flokki IV í 
deiliskipulagi 

Kringlan (M8) Já Já Já Já    

Þjónustukjarnar við stofnbrautir (M9) Nei Nei Nei Nei    

Fossaleynir (M10) Nei Já/nei Já/nei Nei  Gera þarf grein fyrir gistiheimilum í deiliskipulagi 

Hádegismóar (M17) Nei Nei Nei Nei    

Köllunarklettur (M18) Já Já Já Já    

Vogabyggð-Knarrarvogur (M19) Já Já Já Já    

Borgarhlutakjarnar (M11-M16) Já Já Já Já/nei   Gisting í flokki IV háð heimildum í deiliskipulagi 

Athafnasvæði (AT) Nei Já/nei Já/nei Já/nei  
Gera þarf grein fyrir gistingu í flokki II-IV í 
deiliskipulagi. 

Iðnaðarsvæði Nei Nei Nei Nei    

Hafnarsvæði (H) Nei Nei Nei Nei    

Hafnarsvæði miðborgarsvæðis (H3) Nei Já Já Já    

Örfirisey - blandað athafnasvæði (H2) Nei Já/nei Já/nei Nei   Gera þarf grein fyrir gistiheimilum í deiliskipulagi 

  
Afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF) Nei Já Já Já    

Íþróttasvæði (ÍÞ) Nei Já/nei Já/nei Já/nei  
Gera þarf grein fyrir gistingu í flokki I-IV í 
deiliskipulagi. 

Kirkjugarðar (K) Nei Nei Nei Nei    

Opin svæði (OP) Já Já/nei Já/nei Já/nei  
Gera þarf grein fyrir hótelum/gistiheimilum í 
deiliskipulagi 

Strandsvæði (ST) Já/nei Já/nei Já/nei Já/nei  
 Gera þarf grein fyrir gistingu í flokki I-IV í 
deiliskipulagi. 

Óbyggð svæði (ÓB) Nei Nei Nei Nei    

Landbúnaðarsvæði (L) Já Já Já/nei Já/nei  
Gera þarf grein fyrir hótelum/gistiheimilum í 
deiliskipulagi 

Svæði fyrir skógrækt og landgræðslu (SL) Nei Nei Nei Nei    

Frístundabyggð (F) Já Nei Nei Nei    

Flokkur I: Heimagisting. Gisting á heimili gistisala að hámarki 90 daga; Flokkur II: Gististaður án veitinga; Flokkur III: Gististaður með veitingum en þó ekki 
áfengisveitingum; Flokkur IV: Gististaður með áfengisveitingum  
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4.3. Breytingar á skilgreiningu aðalgatna og kjarna  

Megin markmiðið með skilgreiningu aðalgatna og nærþjónustukjarna innan íbúðarbyggðar er 

að stuðla að aukinni fjölbreytni og mannlífi innan íbúðarhverfanna. Samkvæmt 

skipulagsreglugerð getur ýmis verslun, þjónusta og þrifalega atvinnustarfsemi, sem veldur 

óverulegu ónæði, verið innan íbúðarbyggðar. Með skilgreiningu rýmri landnotkunarheimilda 

við aðalgötur og í nærþjónustukjörnum, er mörkuð sú stefna að þjónusta og 

atvinnustarfsemi innan íbúðarbyggðar verði einkum beint á viðkomandi svæði. Við það 

vinnst mögulega tvennt, að skapa þungamiðjur og lifandi almenningsrými innan hverfanna 

og fyrirbyggja að þjónusta og starfsemi, sem getur valdið ónæði, sé staðsett í friðsælum 

húsagötum. Í skilgreiningu aðalgatna og nærþjónustukjarna er sérstaklega nefnd verslun og 

þjónusta, m.a. til að styrkja kaupmanninn á horninu, veitingastaðir í flokki I og II og gististaðir 

í flokki II-III. Af gefnu tilefni voru gististaðir nefndir sérstaklega og var megin markmiðið að 

beina gistiheimilastarfsemi og heilsárs íbúðagistingu á aðalgötur eða í kjarna, og stemma 

þannig stigu við fjölgun stærri gististaða innan rótgróinna íbúðarhverfa og friðsælum 

húsagötum. 

Nærþjónustukjarnar eru skilgreindir á grundvelli þess að innan þeirra eru eða hafði verið 

rekin dagvöruverslun og önnur þjónusta. Aðalgötur eru skilgreindar sem lykilgötur innan 

viðkomandi hverfis, þar sem söguleg hefð var fyrir verslun og þjónustu, eða vegna legu innan 

hverfis væru möguleikar til framtíðar að efla götu sem þungamiðju hverfis.7 Stefna um  

aðalgötur og landnotkunarheimildir þeirra, skapa þannig beinlínis grundvöll að 

leyfisveitingum fyrir breytta starfsemi en eru einnig stefnumarkandi fyrir gerð hverfis- eða 

deiliskipulags og breytinga á þeim áætlunum. Það er  þó mikilvægt að hafa í huga að 

viðkomandi starfsemi getur verið háð ákveðnu mati við útgáfu starfsleyfis, þar sem mögulega 

þarf að kanna grenndaráhrif á  nærliggjandi byggð ef um er að ræða starfsemi sem felur í sér 

vínveitingar. Og almennt þarf að huga að byggingarlegum forsendum og 

heilbrigðissjónarmiðum á leyfisveitingastiginu og samræmi við gildandi deiliskipulag.  

Samkvæmt aðalskipulaginu nær skilgreining aðalgatna og nærþjónustukjarna einkum til 

íbúðarbyggðar, en nokkrar aðalgötur liggja þó í gegnum miðborgina (M1a-M1c). Í því felst 

ákveðið misræmi og eðlilegra hefði verið að skoða heildstætt hvort skilgreina ætti aðalgötur 

almennt innan miðborgarinnar og þá einkum á svæði M1c (blönduð miðborgarbyggð-

íbúðarbyggð), þar sem það svæði lýtur að sumu leyti sömu heimildum og hin almenna 

íbúðarbyggð. Það er því eðlilegt að skoða, hvort rétt sé að skilgreina ákveðnar lykilgötur á 

svæði M1c, sem aðalgötur. 

 Í meginatriðum hefur stefnumörkun um aðalgötur og nærþjónustukjarna virkað vel. Stefnan 

er enn fremur mikilvæg í framfylgd markmiða um eflingu verslunar og þjónustu innan 

hverfanna og að stuðla að fjölbreyttara mannlífi. Það er því mikilvægt að fara varlega í 

grundarvallar breytingar á stefnunni.  Reynsla af afgreiðslu einstakra mála leiðir hinsvegar í 

ljós að gera þarf nokkrar betrumbætur á skilgreiningum og skerpa á ákvæðum, þannig að 
                                                           
7 Allar aðalgötur eru einnig skilgreindar sem borgargötur, sbr. stefnan Gatan sem borgarrými, sem njóta forgangs vegna endurhönnunar og 
fegrunar. 
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betur er tryggt að megin markmiðum verði náð. Vegna lagabreytinganna og útrýmingu 

heilsárs heimagistingar í íbúðarbyggð, gæti þrýstingur aukist á uppbyggingu gistiþjónustu við 

þær aðalgötur og í nærþjónustukjörnum sem nú eru skilgreindar, einkum þær sem liggja 

nærri miðborginni. Ein leið til að mæta því væri að fjölga aðalgötunum og dreifa þannig 

mögulega álaginu betur. Þar þarf hinsvegar að fara varlega, þannig að íbúasamfélagi 

hverfanna verði ekki ógnað. Enn fremur er mikilvægt að setja skýrari ákvæði um að 

gististaðir gangi ekki á eldra verslunarhúsnæði á jarðhæðum.  

 Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á skilgreiningu aðalgatna, sbr. bls, 204 í kaflanum 

Landnotkun. Tillögur um breytingar eru feitletraðar: 

„Meðfram aðalgötum og í nærþjónustukjörnum (sjá mynd 1) er heimil fjölbreyttari 
landnotkun, þó grunn skilgreining lóða sé íbúðarbyggð samkvæmt þéttbýlisuppdrætti. Hér 
er einkum um að ræða starfsemi sem fellur undir flokkana verslun og þjónusta (VÞ, að 
skemmtistöðum undanskyldum) og samfélagsþjónusta (S). Verslun og þjónusta á jarðhæðum  
getur verið heimil, svo og  mögulega veitingastaðir í flokki I og II og gististaðir í flokki II-III. 
Opnunartími  veitingastaða skal  takmarkast við kl. 23, nema annað sé heimilt samkvæmt 
deiliskipulagi. Breytt notkun, vegna opnunar veitingastaðar, í fjöleignarhúsi er háð samþykki 
meðeigenda, sbr. ákvæði laga um fjöleignarhús.8 Rýmri heimildir um landnotkun gilda 
eingöngu um hús sem standa við viðkomandi aðalgötu, hér með talinn hornhús sem hafa 
mögulega lóðanúmer við hliðargötu og ná einkum til jarðhæða þegar um verslun,  þjónustu 
og veitingastaði er að ræða. Ekki er heimilt að breyta eldra verslunar- og þjónustuhúsnæði 
á jarðhæð í gististað. Ef þörf krefur eru sett nánari ákvæði um landnotkunarheimildir við 
aðalgötur í hverfis- eða deiliskipulagi. Aðalgötur og nærþjónustukjarnar geta einnig verið 
skilgreindir í blandaðri miðborgarbyggð, sem er á forsendum íbúðarbyggðar (M1c, sbr. 
mynd 25, í kaflanum Miðborgina, bls. 200)“  

Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á skilgreiningu nærþjónustukjarna, sbr. bls, 206-207 í 

kaflanum Landnotkun. Tillögur um breytingar eru feitletraðar: 

„Nærþjónustukjarnar. Kaupmaðurinn á horninu. Minni matvöruverslanir, bakarí, fiskbúðir og 
annað til daglegra þarfa innan hverfa. Íbúðir geta verið á efri hæðum viðkomandi bygginga. 
Veitingastaði í flokki I og II má heimila og gististaði í flokki II-III. Opnunartími allra 
veitingastaða skal takmarkast við kl. 23, nema annað sé heimilt samkvæmt deiliskipulagi. 
Ekki er heimilt að breyta eldra verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæð í gististað. 
Nærþjónustukjarnar eru að jafnaði ekki skilgreindir sérstaklega á uppdrætti aðalskipulags 
sem verslun og þjónusta (VÞ) og eru því skilgreindir sem íbúðarbyggð í aðalskipulagi. 
Staðsetning þeirra er tilgreind á korti í kaflanum Kaupmaðurinn á horninu (sjá einnig nánari 
lýsingu í Skipulag borgarhluta).“ 

 

                                                           
8
 Skoða þarf betur hvort forsendur séu til að mælast til að samþykkis meðeigenda í fjöleignar íbúðarhúsi liggi 

fyrir, þegar óskað er leyfis til gistiþjónustu í flokki II og III.  
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Mynd 8. Tillaga að nýjum aðalgötum, innan miðborgar (M1c) og í nágrenni hennar. Nýjar götur eru 
appelsínugular. Fleiri götur eru til skoðunar og gætu orðið hluti af endanlegri tillögu. 

Lagt er til að eftirfarandi götur verði aðalgötur,  sbr. mynd 1, bls. 205: 

1. Hverfisgata verði aðalgata. Gatan er lykil umferðargata í miðborginni. Við götuna 

er fjölbreytt starfsemi og stýring er á starfsemi á jarðhæðum samkvæmt 

stefnunni um virkar framhliðar. Við götuna standa miðborgarsvæði í bæði flokki 

M1a og M1c. Í ljósi þeirrar starfsemi sem er við götuna í dag , hlutverki götunnar 

almennt og legu hennar um M1c, er eðlilegt að hún fái skilgreininguna aðalgata 

2. Vesturgata um Grófina að Ægisgötu verði aðalgata. Í ljósi þeirrar starfsemi sem 

er við götuna í dag , hlutverki götunnar almennt og legu hennar um M1c og jaðar 

miðborgar  er eðlilegt að hún fái skilgreininguna aðalgata. 

3. Skólavörðustígur, frá Týsgötu að Hallgrímskirkjutorgi. Í ljósi þeirrar starfsemi 

sem er við götuna í dag , hlutverki götunnar almennt og legu hennar um M1c  er 

eðlilegt að hún fái skilgreininguna aðalgata. 

4. Óðinsgata, frá Óðinstorgi að Freyjugötu, verði aðalgata. Freyjugata er aðalgata 

að Njarðargötu og eðlilegt er að framlengja þá aðalgötu alveg að Óðinstorgi, þar 

sem miðborgarsvæði M1c tekur við. 
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Aðrar götur eða götuhlutar og kjarnar sem hafa verið til skoðunar sem aðalgötur eða 

nærþjónustukjarnar og verða mögulega hluti endanlegrar tillögu, eru eftirfarandi:  

a. Klapparstígur. Liggur einvörðungu um miðborgina, að hluta á svæði þar sem aðra 

höndina eru M1c svæði og á hina M1b svæði.  

b. Vitastígur.  Liggur um íbúðarbyggð og miðborgina, að stórum hluta um svæði M1c. 

Verði aðalgata líkt og Frakkastígur og Barónsstígur. 

c. Miklabraut milli Snorrabrautar og Lönguhlíðar, lúti aðalgötuskilgreiningu líkt og 

Hringbraut, vestan Suðurgötur 

d. Mýrargata, sem  liggur um svæði M1c og er skilgreind sem stofnbraut, verði aðalgata 

e. Vesturgata öll, þ.e. að stærri hluta en nefnt er hér að ofan, verði aðalgata 

f. Hofsvallagata syðst hluti verði einnig aðalgata og svo og Ægisíða vestan Hofsvallagötu 

og Nesvegur að mörkum Seltjarnarness 

g. Ægisíða 121-123, verði nærþjónustukjarni. Þar er löng hefð fyrir verslun- og þjónustu 

innan íbúðarbyggðar og hefði með réttu átta að flokkast sem nærþjónustukjarni við 

síðustu endurskoðun aðalskipulagsins. 

Í kynningar og samráðsferli geta fleiri götur og kjarnar  komið til skoðunar sem aðalgötur og  

nærþjónustukjarnar. 

 

  



26 
 

4.4. Breytingar á skilgreiningu M1c. Blönduð miðborgarbyggð. 

Íbúðarbyggð.  

 

Gerð er tillaga að eftirfarandi breytingum á skilgreiningu M1c (breytingar feitletraðar)9: 

 „Á svæðinu er lögð áhersla á að vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að 
efla verslunar- atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð…. Íbúðir skulu 
almennt vera til heilsársbúsetu…Ef íbúðir eru í sama húsnæði og atvinnustarfsemi skal 
íbúðarhúsnæðið ávallt vera á efri hæðum. Á svæðinu gilda takmarkaðar veitingaheimildir 
miðasvæða, en á götureitum þar sem íbúðarbyggð er yfir 90% landnotkunar (miðað við 
brúttógólfflöt samkvæmt fasteignaskrá) takmarkast heimildir við flokk I og II. Við jarðhæðir 
með götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi opin almenningi í forgangi, sjá 
nánar ákvæði um götuhliðar. Sjá nánar kaflann Sérstök ákvæði um starfsemi. Frekari 
markmið um þróun svæðisins eru sett fram í kaflanum Miðborgin í Borg fyrir fólk.  

Á svæði M1c má ekki breyta núverandi húsnæði, s.s. íbúðum, skrifstofuhúsnæði, 
verslunarhúsnæði og öðru atvinnuhúsnæði  í gistiþjónustu. Mögulegt  er þó að skilgreina 
gistiþjónustu sem ákveðið hlutfall starfsemi  nýrrar uppbyggingar* við skilgreindar 
aðalgötur, að undangenginni deiliskipulagsgerð, svo lengi sem hún skerði ekki gæði, stærð 
eða magn íbúða, skrifstofurýmis  eða verslunarhúsnæði sem er fyrir.“ 
*Ný uppbygging eru nýbyggingar, viðbyggingar við eldra húsnæði og eftir atvikum endurbygging húsnæðis. Með endurbyggingu húsnæðis 
er átt við uppbyggingu þar sem fram fer samhliða á sömu lóð endurbygging eldra húsnæðis og nýbyggingar og takmarkaður hluti eldra  

Einnig er lögð til eftifarandi breyting á afmörkun svæði M1c: 

Hverfisgata 103-105 verði hluti af M1b svæði. 

Sjá enn fremur breytingar á ákvæðum um M1c í töflu 3. Gististaðir á bls. 222  í kafla 4.2 hér 

að framan. 

Skipulagsákvæði um takmörkun á uppbyggingu gistiþjónustu eru ekki afturvirk, þ.e. skýrar 

heimildir um uppbyggingu gistiþjónustu í áður samþykktu deiliskipulagi, þar sem sérstaklega 

er tekið  fram um gististaðaáform, geta gilt áfram. 

 

4.5. Aðrar breytingar og lagfæringar  

Í endanlegri tillögu verða mögulega settar fram fleiri breytingar/lagfæringar á 

skipulagsgögnum aðalskipulagsins, sem framangreindar breytingar kalla eftir og/eða vegna 

framkominna athugasemda í kynningarferli. 

 

  

                                                           
9
 Samanber breytingu á aðalskipulagi vegna M1a sem nú þegar er í kynningarferli. 
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5. Umhverfisáhrif og samræmi við markmið aðalskipulags  

Aðalskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hins 

vegar verður gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum breytingarinnar skv. 12. gr. 

skipulagslaganna.  

Breytingartillögur er tilkomnar vegna breytinga á lagaumhverfi veitinga- og gististaða og 

vegna almennra endurbóta á stefnu um veitinga-  og gististaði sem. Í mati á áhrifum tillagna 

er m.a. horft á breytingar sem varða staðbundin stefnuákvæði, s.s. breytingar á heimildum 

innan einstakra landnotkunarsvæða sbr. töflur 2 og 3 og vegna mögulegrar breyttrar 

afmörkunar aðalgatna og kjarna og innbyrðis mörk landnotkunarsvæða innan 

miðborgarinnar. Annarsvegar er því um að ræða áhrif almennra breytinga, einkum varðandi 

gististaðaheimildir og varða alla borgina og hinsvegar breytingar sem geta varðað hagsmuni 

íbúa og rekstraraðila í nærumhverfi á einstaka svæðum.  

Hér að neðan er gerð stuttlega grein fyrir mögulegum áhrifum breytinganna. Frekari 

umfjöllun verður sett fram í endanlegri tillögu, m.a. m.t.t. framkominna athugasemda og 

sjónarmiða í kynningarferli: 

Styðja breytingar á einstökum skipulagsákvæðum við megin markmið aðalskipulagsins, s.s. 

að vernda íbúasamfélag hverfanna og að stuðla að fjölbreyttari verslun og þjónustu og 

mannlífi innan hverfanna? Leiðarljós við mótun tillagnanna er að þær séu í samræmi við 

ofangreind markmið. Almennt er verið að auka sveigjanleikann að efla verslun og þjónustu 

innan íbúðarbyggðar, en hinsvegar sett skýrari ákvæði og kröfur um uppbyggingu 

gistiþjónustu. Fjölgun aðalgatna getur létt á þrýstingi sem verður mögulega á núverandi 

aðalgötum með breyttum lögum um gististaði, og mögulega dregið úr óskráðri gistingu innan 

hreinnar íbúðarbyggðar. 

Geta stakar breytingar haft neikvæð áhrif á aðliggjandi byggð, einkum íbúðarbyggð í næsta 

nágrenni? Markmið breytinganna er annarsvegar að auka sveigjanleika varðandi eflingu 

verslunar og þjónustu innan íbúðarbyggðar og koma betur böndum á uppbyggingu 

gistiþjónustu. Undirstrikað er að staðbundin áhrif, t.d. vegna vínveitingastaða og gististaða 

verða skoðuð á deiliskipulagsstiginu og/eða á leyfisveitingastiginu. Breytingartillögurnar eru 

sendar til hverfisráða borgarinnar til kynningar. 

Geta breytingar verið íþyngjandi fyrir rekstraraðila á einstökum svæðum og/eða hamlað 

nýliðun starfsemi á viðkomandi svæði? Almennt er verið að auka sveigjanleika varðandi 

veitingastaði en auka stýringu vegna gististaða. Aukin stýring vegna gististaða, .t.d. á svæði 

M1c, mun væntalega draga úr nýliðun viðkomandi svæði en beina þeirri uppbyggingu sem 

heimiluð verður inná aðalgötur. Möguleg fjölgun aðalgatna auka sveigjanleika við 

viðkomandi götur en sett eru þó skýr ákvæði um að gistiþjónusta sé ekki heimil á jarðhæðum 

þar sem fyrir er verslunar- og þjónustuhúsnæði 
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Hvernig samræmast breytingar stefnumörkun í öðrum málaflokkum á vegum 

Reykjavíkurborgar? Breytingartillögur samræmast almennt vel stefnu í öðrum málaflokkum 

og þeirri stefnumótun sem er í vinnslu varðandi þróun ferðaþjónustustunnar. 

6. Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 

Umræddar breytingar eru almennt staðbundnar eða eru vegna breytts lagaumhverfis um 

veitinga- og gististaða. Þær varða því ekki beinlínis stefnu svæðisskipulagsins. Almennt 

þrengri heimildir um gististaði í Reykjavík gætu til lengri tíma litið, styrkt 

uppbyggingarmöguleika ferðaþjónustu í öðrum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. 

7. Afgreiðslu- og kynningarferli 

Verklýsing vegna aðalskipulagsbreytingar var samþykkt í borgarráði þann 1. desember 2016. 

Verklýsingin var auglýst í fjölmiðlum og send til eftirfarandi umsagnaraðila: Hverfisráð 

Miðborgar, Hlíða og Vesturbæjar; Íbúasamtök Miðborgar, Vesturbæjar og Hlíða; Miðborgin 

okkar; Samtök atvinnulífsins; Samtök ferðaþjónustunnar; Ferðamálastofa; Heilbrigðiseftirlit 

Reykjavíkur; Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu; nágrannasveitarfélög; 

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins; Skipulagsstofnun; Starfshópur um 

heimagistingu; Höfuðborgarstofa. 

Frestur til  að gera athugasemdir við verklýsingu var til 11. janúar sl.  

Drög að aðalskipulagsbreytingu eru kynnt  í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga í 

febrúar  2017. Drögin eru meðal annars send hverfisráðum þar sem breytingar eiga sér stað, 

völdum hagsmunaaðilum, nágrannasveitarfélögum og svæðisskipulagsnefnd 

höfuðborgarsvæðisins.  Haldinn verður  opin fundur/opið hús um breytingartillögurna, sem 

auglýst verður í fjölmiðlum.  

Drögin verða senda eftirfarandi aðilum: 

 
Hverfisráð borgarinnar 
Íbúasamtök Miðborgar, Vesturbæjar og Hlíða 
Miðborgin okkar  
Samtök atvinnulífsins  
Samtök ferðaþjónustunnar 
Ferðamálastofa  
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur  
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu;  
Nágrannasveitarfélög  
Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins  
Starfshópur um heimagistingu 
Verkefnistjóri miðborgar 
Höfuðborgarstofa 
Borgarlögmaður 
Skrifstofa atvinnu- og eignaþróunar 
Skrifstofa borgarstjórnar 
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9. Viðaukar 
 

1. Lög um breytingar á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 

85/2007 

2. Þéttbýlisuppdráttur aðalskipulagsins (sjá adalskipulag.is) 

 

 

 



Lög
um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, 

nr. 85/2007 (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, 
ótímabundin rekstrarleyfi).

________

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:

a. Í stað orðanna „til lengri eða skemmri tíma“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: að hámarki í 30
daga samfleytt í senn.

b. Í stað 2. málsl. 1. mgr. koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Heimagisting er gisting
gegn endurgjaldi á lögheimili einstaklings eða í einni annarri fasteign sem hann hefur
til persónulegra nota og er í hans eigu. Fjöldi útleigðra daga í báðum eignum samanlagt
skal ekki fara yfir 90 daga á hverju almanaksári eða samanlagðar tekjur af leigu
eignanna skulu ekki nema hærri fjárhæð en kveðið er á um í 3. tölul. 4. gr. laga um
virðisaukaskatt, nr. 50/1988.

c. Í stað flokka IV og V í 3. mgr. kemur einn nýr flokkur, Flokkur IV, svohljóðandi: Gisti-
staður með áfengisveitingum.

2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 4. gr. laganna:

a. Flokkur II orðast svo: Umfangslitlir áfengisveitingastaðir þar sem starfsemin er ekki til
þess fallin að valda ónæði í nágrenninu, svo sem með háværri tónlist, og staðir sem kalla
ekki á mikið eftirlit og/eða löggæslu.

b. Flokkur III orðast svo: Umfangsmiklir áfengisveitingastaðir, svo sem þar sem leikin er
hávær tónlist, og staðir sem kalla á meira eftirlit og/eða löggæslu.

3. gr.
Í stað orðanna „4. mgr. 18. gr.“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: 17. gr.

4. gr.
Í stað orðsins „hæfi“ í 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: hæfni.
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5. gr.
1. málsl. 1. mgr. 7. gr. laganna orðast svo: Sá sem hyggst stunda starfsemi sem fellur undir

gistiflokka II–IV og veitingastaðaflokka II og III skal hafa til þess rekstrarleyfi útgefið af
leyfisveitanda.

6. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 8. gr. laganna:

a. Orðið „annarra“ í a-lið fellur brott.
b. Í stað fjárhæðarinnar „500.000 kr.“ í g-lið kemur: 1.000.000 kr.

7. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo:
Útgáfa rekstrarleyfis samkvæmt lögum þessum er háð því að kröfur á grundvelli laga

um hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um matvæli séu uppfyllt og, eftir því sem
við á, að starfsleyfi sem gefin eru út af heilbrigðisnefndum sveitarfélaga fáist fyrir þeirri
starfsemi sem umsókn lýtur að.

b. 1. tölul. 4. mgr. orðast svo: Sveitarstjórnar sem m.a. staðfestir eftirfarandi atriði:
a. að starfsemi sé í samræmi við byggingarleyfi og skipulagsskilmála,
b. að lokaúttekt hafi farið fram á húsnæðinu,
c. að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lýtur að sé innan þeirra marka

sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um,
d. að starfsemi sé í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og

laga um matvæli og, þegar við á, mat heilbrigðisnefndar á grenndaráhrifum starfsem-
innar, þ.m.t. hljóðvist,

e. að kröfum um brunavarnir sé fullnægt samkvæmt mati slökkviliðs.
c. 2., 3. og 5. tölul. 4. mgr. falla brott.

8. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo:
Rekstrarleyfi til starfsemi samkvæmt lögum þessum skal vera ótímabundið. Leyfis-

hafi skal tafarlaust og í samræmi við 2. mgr. 12. gr. tilkynna leyfisveitanda að hann
hyggist hætta hinni leyfisskyldu starfsemi.

b. 1. málsl. 2. mgr. fellur brott.
c. Orðin „gildistími leyfis“ í 1. málsl. 3. mgr. falla brott.
d. Á eftir 3. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:

Í rekstrarleyfi skal koma fram númer sem leyfisveitandi úthlutar leyfishafa. Leyfis-
hafi skal nota númerið í allri markaðssetningu á starfsemi sinni, svo sem í auglýsingum,
á vefsíðum og bókunarsíðum, innlendum sem erlendum.

9. gr.
1. málsl. 6. mgr. 12. gr. laganna fellur brott.
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10. gr.
13. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Skráningarskylda.
Hver sem hyggst bjóða upp á heimagistingu í samræmi við 1. mgr. 3. gr. skal tilkynna

sýslumanni í viðkomandi umdæmi að hann hyggist leigja út lögheimili sitt eða eina aðra
fasteign í sinni eigu. Aðila ber að staðfesta við skráningu að húsnæðið uppfylli kröfur í reglu-
gerð um brunavarnir, það hafi hlotið samþykki sem íbúðarhúsnæði og að húsnæðið sé full-
nægjandi með tilliti til hollustuhátta samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Endurnýja þarf skráningu á ári hverju og við lok hvers almanaksárs skal aðili með skráða
heimagistingu skila til sýslumanns yfirliti yfir þá daga sem húsnæði var leigt út ásamt
upplýsingum um leigutekjur. Skil á upplýsingum skv. 1. málsl. er skilyrði fyrir endurnýjun
skráningar á næsta almanaksári. Sýslumanni er heimilt að senda upplýsingar skv. 1. málsl.
til skattyfirvalda.

Við skráningu heimagistingar skal sýslumaður úthluta aðila númeri skráningar og ber aðila
að nota númerið í allri markaðssetningu og kynningu, þ.m.t. á vefsíðum, bókunarsíðum, á
sjálfri fasteigninni og í auglýsingum hvers konar.

Um skráningarskylda aðila gilda, eftir því sem við á, ákvæði 19. og 26. gr.
Heimagisting sem uppfyllir skilyrði laga þessara telst ekki fara fram í atvinnuhúsnæði í

skilningi laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995.
Í reglugerð skal kveða nánar á um framkvæmd skráningarskyldu, upplýsingar sem veita

skal og kröfur til notkunar skráningarnúmers. Ráðherra er í reglugerð enn fremur heimilt að
kveða á um að öll skráning, vinnsla og/eða allt eftirlit með heimagistingu geti farið fram hjá
einu sýslumannsembætti.

11. gr.
Fyrirsögn III. kafla laganna verður: Leyfisveitingar og skráningarskylda.

12. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. laganna:

a. 1. málsl. 1. mgr. fellur brott.
b. Orðið „jafnframt“ í 2. málsl. 1. mgr. fellur brott.
c. Orðin „þótt leyfistími sé ekki liðinn“ í 1. málsl. 6. mgr. falla brott.
d. Á eftir 6. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:

Sýslumanni er heimilt að fella niður rekstrarleyfi hafi ekki verið nein starfsemi af
hálfu leyfishafa á þeim veitingastað, gististað eða skemmtistað sem fram kemur í leyfinu
í samfellt tólf mánuði. Skal leyfishafa tilkynnt skriflega um að niðurfelling standi til og
honum heimilað að gera athugasemdir við niðurfellinguna. Sýslumanni er heimilt að
senda tilkynningar samkvæmt ákvæði þessu með rafrænum hætti á netfang leyfishafa.

13. gr.
Á eftir 15. gr. laganna kemur ný grein, 15. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Afskráning og synjun skráningar.
Sýslumaður skal afskrá heimagistingu verði aðili uppvís að því að leigja út húsnæði sitt

til lengri tíma en 90 daga á ári hverju eða fyrir hærri fjárhæð en kveðið er á um í 3. tölul. 4.
gr. laga um virðisaukaskatt.
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Áður en kemur til afskráningar skal sýslumaður senda skráningaraðila tilkynningu þar um
þar sem fram kemur tilefni afskráningar og skal skráningaraðila gefinn frestur til að andmæla
eða bæta úr annmörkum sé það mögulegt.

Sýslumaður skal enn fremur synja um skráningu hafi heimagisting ítrekað verið afskráð,
nýtingaryfirliti og upplýsingum um leigutekjur ekki verið skilað eða aðili ítrekað misnotað
skráningu sína.

Sýslumanni er heimilt að senda tilkynningar samkvæmt ákvæði þessu með rafrænum hætti
á uppgefið tölvupóstfang skráningaraðila.

14. gr.
Fyrirsögn IV. kafla laganna verður: Synjun, brottfall, afturköllun og svipting rekstrar-

leyfis og afskráning.

15. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 17. gr. laganna:

a. Orðin „og eru til þess fallnir að valda ónæði, svo sem vegna hávaða“ í 1. mgr. falla brott.
b.  4. málsl. 1. mgr. fellur brott.
c. Á eftir 1. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Sækja þarf um tækifærisleyfi til áfengisveitinga við einstök tækifæri í atvinnuskyni
hvort sem um beina sölu veitinganna er að ræða eða afhendingu þeirra, svo sem í kynn-
ingarskyni, á sýningum eða sem lið í hvers konar samkomu- og/eða ráðstefnuhaldi, hvort
sem er innan dyra, undir berum himni eða í tjaldi. Slík leyfi verða eingöngu gefin út
þegar atburður fer fram á stað sem ekki hefur rekstrarleyfi en þó almennt ekki oftar en
tólf sinnum ár hvert vegna sama staðar. Tækifærisleyfi til áfengisveitinga má þó sam-
þykkja sem viðbót við gilt rekstrarleyfi, svo sem vegna tímabundins viðbótarafgreiðslu-
tíma áfengisveitinga.

Ekki þarf tækifærisleyfi fyrir einkasamkvæmum.
d. Í stað orðanna „einnar viku“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: þriggja vikna.
e. 1. málsl. 3. mgr. orðast svo: Leyfisveitandi getur bundið leyfi eftirfarandi skilyrðum að

fengnum umsögnum lögreglustjóra, heilbrigðisnefnda, sveitarstjórnar, slökkviliðs og
eftir atvikum annarra umsagnaraðila skv. 10. gr.

f. Í stað orðsins „hann“ í 2. tölul. 3. mgr. kemur: lögreglustjóri.
g. Á eftir orðinu „lögreglumenn“ í 3. tölul. 3. mgr. kemur: eða öryggisvakt slökkviliðs.
h. Á eftir orðinu „lögreglustjóri“ í 4. tölul. 3. mgr. kemur: eða slökkviliðsstjóri.
i. 4. mgr. fellur brott.

16. gr.
18. gr. laganna fellur brott.

17. gr.
Við 20. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Leyfisveitandi skal enn fremur birta lista yfir skráða heimagistingu í miðlægu kerfi og á

heimasíðu sinni. Nánar skal kveðið á um birtingu upplýsinga í reglugerð.
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18. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 21. gr. laganna:

a. Á eftir 1. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Sýslumenn skulu hafa eftirlit með skráðum og skráningarskyldum aðilum, svo sem

varðandi skráningarskyldu, tímalengd útleigu í heimagistingu og skil á nýtingaryfirliti
og upplýsingum um leigutekjur. Sýslumenn geta leitað atbeina lögreglu við eftirlit með
skráðum og skráningarskyldum aðilum. Þá skulu sýslumenn einnig sinna eftirliti með
notkun á leyfisnúmeri í rekstrarleyfisskyldri starfsemi, sbr. 4. mgr. 11. gr.

b. 3. mgr. orðast svo:
Heilbrigðisnefnd skal tilkynna viðkomandi leyfisveitanda ef fyrirhuguð er svipting

starfsleyfis eða ef starfsemi uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru til heimagistingar
samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, og um frávik sem
koma fram í eftirliti. Leyfisveitandi skal tilkynna heilbrigðisnefnd ef fyrirhuguð er
svipting rekstrarleyfis eða afskráning heimagistingar.

c. Á eftir orðunum „rekstur leyfishafa“ í 4. mgr. kemur: eða skráðs aðila; og í stað orðanna
„endurnýjun þess“ í sömu málsgrein kemur: skráningu.

19. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 22. gr. laganna:

a. Fyrri málsliður 1. mgr. orðast svo: Hver sá sem brýtur gegn 4. mgr. 4. gr. um nektar-
sýningar eða 5. gr. um dvöl ungmenna á veitingastöðum eða rekur leyfisskylda starfsemi
án tilskilins leyfis, sbr. 7., 12. og 17. gr., skal sæta sektum nema þyngri refsing liggi við
samkvæmt öðrum lögum.

b. Á eftir 1. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Hver sá sem rekur heimagistingu án skráningar skal sæta sektum nema þyngri refsing

liggi við samkvæmt öðrum lögum.
c. Í stað orðanna „1. og 2. mgr.“ í 3. og 4. mgr. kemur: 1.–3. mgr.

20. gr.
Á eftir 22. gr. laganna kemur ný grein, 22. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Stjórnvaldssektir.
Sýslumaður getur lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem rekur heimagistingu án skrán-

ingar skv. 13. gr., stundar útleigu lengur en 90 daga á hverju almanaksári eða fyrir hærri fjár-
hæð en kveðið er á um í 3. tölul. 4. gr. laga um virðisaukaskatt.

Einnig er sýslumanni heimilt að leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem ekki notar
númer rekstrarleyfis eða skráningar í markaðssetningu skv. 4. mgr. 11. gr. og 3. mgr. 13. gr.

Stjórnvaldssektir geta numið frá 10 þús. kr. til 1 millj. kr. fyrir hvert brot, eru aðfararhæfar
og skulu renna í ríkissjóð. Við ákvörðun sekta skal tekið tillit til alvarleika brots.

Gjalddagi stjórnvaldssektar er 30 dögum eftir að ákvörðun um sektina var tekin. Um
ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og verðtryggingu.

Stjórnvaldssektum má beita óháð því hvort lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi.
Aðili máls getur skotið ákvörðun sýslumanns um stjórnvaldssektir til ráðherra innan

þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðunina. Málskot til ráðherra frestar
aðför.
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21. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 23. gr. laganna:

a. Orðin „útrunnið rekstrarleyfi hefur ekki verið endurnýjað“ í a-lið 1. mgr. falla brott.
b. Í stað „18. gr.“ í c-lið 1. mgr. kemur: 17. gr.
c. Við 1. mgr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Þegar rökstuddur grunur er um að fram

fari nektarsýningar eða að með öðrum hætti sé gert út á nekt starfsmanna eða annarra
sem eru á staðnum.

d. Á eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Sýslumaður getur farið fram á að lögreglustjóri, án fyrirvara eða aðvörunar, stöðvi

skráningarskylda starfsemi sem fram fer án skráningar. Heimilt er að útfæra þetta úrræði
nánar í reglugerð.

22. gr.
Í stað orðanna „Um gjald“ í 24. gr. laganna kemur: Um skráningargjald og gjald.

23. gr.
Ákvæði til bráðabirgða I og II í lögunum falla brott.

24. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2017.

25. gr.
Breyting á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á 11. gr. laga um aukatekjur
ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari breytingum:
a. 20. tölul. orðast svo: Gistileyfi og skráningargjald skv. 3. gr. laga um veitingastaði,

gististaði og skemmtanahald
a. flokkur I (skráningargjald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 kr.
b. flokkur II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 kr.
c. flokkur III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 kr.
d. flokkur IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 kr.

b. 21. tölul. orðast svo: Veitingaleyfi skv. 4. gr. laga um veitingastaði, gististaði og
skemmtanahald
a. flokkur II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 kr.
b. flokkur III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 kr.

c. 22. tölul. orðast svo: Tækifærisleyfi fyrir skemmtun skv. 17. gr. laga um veitingastaði,
gististaði og skemmtanahald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 kr.

d. 23. tölul. orðast svo: Tækifærisleyfi fyrir áfengisveitingar skv. 17. gr. laga um veitinga-
staði, gististaði og skemmtanahald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500 kr.

e. 24. tölul. fellur brott.

Ákvæði til bráðabirgða.
I.

Öll rekstrarleyfi sem gefin hafa verið út á grundvelli laga nr. 85/2007 halda gildi sínu fram
að endurnýjun samkvæmt leyfisbréfi enda komi ekki til niðurfellingar eða sviptingar. Þegar
leyfi hefur runnið út skal sækja um nýtt rekstrarleyfi á grundvelli laganna.
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II.
Þegar kemur að lokum gildistíma er leyfisveitanda heimilt að gefa út rekstrarleyfi til

bráðabirgða með sömu skilmálum og giltu um hið fyrra leyfi til allt að þriggja mánaða. Á
gildistíma bráðabirgðaleyfis skal leyfishafi sækja um nýtt leyfi á grundvelli nýrra laga eða
skrá starfsemi sína í samræmi við ákvæði þar um. Einungis er heimilt að framlengja bráða-
birgðaleyfi ef umsækjanda verður ekki kennt um tafir á útgáfu nýs leyfis eða skráningu.

_____________

Samþykkt á Alþingi 31. maí 2016.

 



 


