
   

 

 

Reglur um afnot af borgarlandi 

vegna útiveitinga 

Febrúar 2018 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglur um afnot af borgarlandi 

vegna útiveitinga 

 
  Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

    Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík 

    Sími: 411 1111 

 

 



Reglur um afnot af borgarlandi vegna útiveitinga  Febrúar 2018 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar  1 

Efnisyfirlit 
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 1 

Orðalisti – Hugtakanotkun ...................................................................................................................... 2 

Skilgreining göturýmis ............................................................................................................................. 3 

Aksturssvæði ................................................................................................................................... 3 

Öryggissvæði ................................................................................................................................... 3 

Hjólasvæði ....................................................................................................................................... 3 

Millisvæði ........................................................................................................................................ 3 

Göngusvæði ..................................................................................................................................... 3 

Svæði við framhlið bygginga ........................................................................................................... 3 

Markmið og bakgrunnur ......................................................................................................................... 4 

Gildissvið .................................................................................................................................................. 4 

Umsóknir og leyfi ..................................................................................................................................... 4 

Hvaða leyfi þarf að sækja um? ............................................................................................................ 4 

Hvernig sæki ég um leyfi fyrir útiveitingasvæði? ................................................................................ 4 

Ábyrgð og framfylgd reglna ..................................................................................................................... 5 

Almennt ........................................................................................................................................... 5 

Afturköllun afnota af borgarlandi og/eða fjarlægð útiveitingasvæðis ............................................ 5 

Reglur um útiveitingasvæði á borgarlandi þar sem byggingar ná að lóðamörkum ................................ 6 

Staðsetning og stærð útiveitingasvæðis ............................................................................................. 6 

Umferðar- og göngugötur ............................................................................................................... 6 

Torg ................................................................................................................................................ 10 

Skipulag útiveitingasvæðis ................................................................................................................ 11 

Aðrir skilmálar ................................................................................................................................... 12 

Opnunartímar ................................................................................................................................ 12 

Öryggi og aðgengi .......................................................................................................................... 12 

Umgengni ...................................................................................................................................... 13 

Hljóð og lykt ................................................................................................................................... 13 

Húsgögn og annar búnaður ........................................................................................................... 13 

Annað ............................................................................................................................................ 14 

Reglur um útiveitingar þar sem byggingar standa fjarri lóðamörkum .................................................. 14 

 

 

  



Reglur um afnot af borgarlandi vegna útiveitinga  Febrúar 2018 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar  2 

Orðalisti – Hugtakanotkun  
 

Með útiveitingasvæði er átt við þjónustusvæði sem inniheldur borð, stóla, skilveggi og/eða annað 

sem notað er í tengslum við útiveitingar við veitingastaði. 

Miðbæjarsvæði, verslunar- og þjónustusvæði eru þau svæði sem Aðalskipulag Reykjavíkur 

2010-2030 skilgreinir sem slík.   

Borgarland er það landsvæði sem er í eigu og til umráða af Reykjavíkurborg. Er það t.d. götur, 

veghelgunarsvæði, gangstéttar/stígar, hjólarreinar/stígar, torg, garðar, opin og græn svæði.  

USK er Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

SRU er skrifstofa reksturs og umhirðu Reykjavíkurborgar . 
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Skilgreining göturýmis 
Göturými er skipt upp í svæði. Þar sem yfirborð gefur ekki með nægjanlega skýrum hætti til kynna mörk 

svæðis ákvarðar USK mörk þess.  

 

Aksturssvæði  

Aksturssvæði skal alltaf vera autt fyrir umferð ökutækja sem er heimiluð er hverju sinni þ.m.t. 

neyðarakstur. 

Í göngugötum og á torgum þar sem ekki er sérstaklega afmörkuð akbraut með kantsteini eða skiptingu 

á langveginn, skal gera ráð fyrir að lágmarki 3 m breiðri akbraut vegna neyðaraksturs. 

Gera þarf ráð fyrir að ökutæki viðbragðsaðila geti athafnað sig og beygt. Því getur þurft breiðari 

akstursleiðir, t.d. við gatnamót.  

Öryggissvæði  

Næst akstursvæði er öryggissvæði sem alltaf skal vera autt. 

Stærð öryggissvæðis er breytileg eftir aðstæðum, m.a. m.t.t. 

umhverfis og aksturshraða ökutækja. Taflan gefur viðmið um 

stærð öryggissvæða miðað við umferðarhraða. 

Hjólasvæði 

Hjólasvæði skal alltaf halda auðu fyrir hjólreiðamenn. Ekki má nota þetta svæði til uppstillingar á vörum 

eða skiltum. 

Millisvæði 

Millisvæði liggur milli öryggissvæðis og göngusvæðis og er misbreitt eftir aðstæðum. Það er oft notað 

fyrir götugögn s.s. lýsingu, bekki og gróður.  

Göngusvæði 

Göngusvæði skal halda auðu fyrir gangandi vegfarendur. Ekki má nota þetta svæði til uppstillingar á 

vörum eða skiltum. Göngusvæði skal að lágmarki vera 1,5 m. USK getur m.t.t. staðhátta og einkenna 

götu– og/eða göngusvæðis, fjölda gangandi og umferðamagns heimilað aðra breidd á göngusvæði. 

Svæði við framhlið bygginga  

Svæði upp við byggingar sem standa í lóðamörkum, þar eru t.d. tröppur og annað sem stendur út fyrir 

lóðamörk.  

Umferðarhraði að 
hámarki [km/klst] 

Öryggissvæði að 
lágmarki [m] 

15 0,3 

30 0,5 

50 4 

60 5 
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Markmið og bakgrunnur 
Markmið reglnanna er að:  

 Leiðbeina og styðja veitingaaðila til að finna lausn til útiveitingasvæðis sem honum hentar. 

 Tryggja aðgengi og öryggi allra sem ferðast um borgarlandið.   

 Tryggja samræmd vinnubrögð þegar óskað er eftir afnotum af borgarlandi fyrir útiveitingar, til 

lengri eða skemmri tíma. 

 Tryggja verðmæti ásamt því að gæta og varðveita ásýnd borgarinnar. 

Reglurnar eru ákvarðaðar með hliðsjón af vegalögum, umferðarlögum, byggingarreglugerð, 

lögreglusamþykkt, reglugerð um veitingastaði og leiðbeiningum um algilda hönnun. Reglurnar eru í 

stöðugri mótun og endurskoðun.  

Reglurnar öðlast gildi 17.05.2018.  

Gildissvið  
Reglurnar gilda um tímabundin útiveitingasvæði á 

borgarlandi við umferðargötur með umferðarhraða 

30 km/klst eða lægri, og göngugötur. Sé umferðarhraði 

50 km/klst eða hærri þarf að meta stærð og staðsetningu 

útiveitingasvæðis sérstaklega í hverju tilfelli fyrir sig í samráði 

við SRU.  

Með tímabundnum útiveitingasvæðum er átt við að borð, 

stóla, skilveggi og annað sem notað er í tengslum við 

útiveitingar og er tekið saman í lok hvers dags.  

Reglurnar ná ekki til útiveitingasvæða á borgarlandi sem eru 

varanleg þ.e. útiveitingasvæða sem standa allt árið og eru því 

ekki tekin saman í lok hvers dags. SRU veitir skipulags- og 

byggingarfulltrúa umsögn vegna varanlegra útiveitingasvæða á borgarlandi. 

Ávallt þarf að hafa rekstrarleyfi til útiveitinga, óháð stærð útiveitingasvæðis eða staðsetningu.  

Að öðru leyti gilda ákvæði gildandi laga, reglna, skipulags eða annarra ákvarðanna/samþykkta í 

skipulagsmálum og/eða byggingarreglugerð. 

Umsóknir og leyfi 

Hvaða leyfi þarf að sækja um? 

Allir veitingastaðir þurfa að hafa rekstrarleyfi til útiveitinga, óháð því hversu stórt svæði veitingaaðili 

hyggst nota fyrir útiveitingar.  

Hvernig sæki ég um leyfi fyrir útiveitingasvæði? 

Sótt er um rekstrarleyfi til útiveitinga til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Athuga skal að: 

 Veitingaaðili sem er að sækja um rekstrarleyfi í fyrsta skipti þarf að gæta þess að tilgreina 
sérstaklega að sótt sé einnig um leyfi til útiveitinga. 

Reglurnar gilda um tímabundin 

útiveitingasvæði veitingastaða. 

Tímabundin útiveitingasvæði eru 

sett upp daglega og þar af leiðandi 

gengið frá þeim í lok hvers dags. 

Reglurnar þarf að uppfylla á öllu 

borgarlandi. 

Ávallt þarf að hafa rekstrarleyfi til 

útiveitinga og er það óháð stærð 

útiveitingasvæðis eða staðsetningu. 
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 Veitingastaðir sem eru með gilt rekstrarleyfi sem nær ekki til útiveitinga, þurfa að sækja um 
breytingu á rekstrarleyfi svo leyfið ná til útiveitinga. 

Við umsókn á rekstrarleyfi eða breytingu á rekstrarleyfi til sýslumannsins skal gæta þess að: 

1. Umsókn fylgi málsett teikning sem sýnir stærð og skipulag (borð og stólar) 
útiveitingasvæðisins.  

2. Ef fyrirhugað er að nota skjól (t.d. gróður eða veggi), skilrúm eða hitalampa skal slíkur búnaður 
vera sýndur á sömu teikningu. Til viðbótar, skal fylgja með mynd/teikning sem sýnir útlit 
búnaðar, ásamt stærð þess. 

3. Afgreiðslutími útiveitinga sem tilgreindur er, sé eigi lengur en til klukkan 23.00 óháð 
opnunartíma veitingastaðarins. 

 
Hvaða leyfi þarf að sækja um? 

 
Leyfi sótt til 

 
Með umsókn þarf að fylgja 

Rekstrarleyfi fyrir útiveitingar  Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu 

Málsett teikning af stærð og 
skipulagi útiveitingasvæðis auk 
upplýsinga um búnað. 

Ábyrgð og framfylgd reglna 

Almennt 

Ábyrgðar- og umsjónaraðili reglnanna fyrir hönd Reykjavíkurborgar er USK/SRU sem í samstarfi við 

lögregluyfirvöld fer með forræði á framkvæmd þeirra og eftirlit.  

Reglur þessar eru ekki tæmandi um allt sem til álita getur komið við hinar fjölbreytilegustu aðstæður. 

Því getur verið nauðsynlegt að framkvæma sértækt mat á umsókn.  

Enginn getur áunnið sér hefð eða rétt til að nota opinbert svæði. 

Eigandi útiveitingasvæðis ber alltaf ábyrgð á þeim skemmdum sem búnaður hans kann að valda og 

jafnframt meiðslum sem vegfarendur kunna að verða fyrir vegna hans. Ef skemmdir verða á 

borgarlandinu eða eignum borgarinnar vegna útiveitingasvæðis verða þær lagfærðar af USK á kostnað 

viðkomandi eiganda. 

Afturköllun afnota af borgarlandi og/eða fjarlægð útiveitingasvæðis 

Í neyðartilfellum getur Reykjavíkurborg afturkallað án fyrirvara og bótaskyldu afnot af borgarlandi fyrir 

útiveitingsvæði t.d. ef það er metið nauðsynlegt vegna tjóns, viðhalds borgarlands, endurnýjun 

mannvirkja, framkvæmda og þéttingu byggðar (eða náttúruvá). Dæmi um slíkt getur verið lagnir eða 

leiðslur sem brostið hafa og skilyrðislaus viðgerð þarf að eiga sér stað. Slík afturköllun skapar ekki 

bótaskyldu af hálfu leyfisgjafa, sem er veghaldari og vörsluhafi borgarlands. 

USK getur, án fyrirvara og bótaskyldu, fjarlægt útiveitingasvæði að öllu eða hluta, eða muni sem 

tilheyra útisvæðinu sem talið er ógna öryggi vegfarenda eða takmarka aðgengi, ónæða nágranna, óháð 

því hvort fyrir því er leyfi eða ekki.  

Eigandi skal fjarlægja útiveitingsvæði sem sett eru upp í borgarland án leyfis, eru án þess að vera í 

samræmi við þessar reglur eða það telst vera í ósamræmi við skilmála rekstarleyfis til útiveitinga um 

afnot af  borgarlandi. Í síðastnefnda tilvikinu verður sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu gert viðvart 

um brot á rekstrarleyfi.  Verði eigandi útiveitingasvæðis ekki við kröfu um að fjarlægja útiveitingasvæði 

að öllu eða hluta, eða muni sem tilheyra útisvæði t.d. húsgögn eða skilrúm, er USK heimilt að fjarlægja 

það á kostnað viðkomandi. Ef eigandi útiveitingasvæðis er ekki þekktur er USK heimilt að fjarlægja 

útisveitingasvæðið án viðvörunar. 



Reglur um afnot af borgarlandi vegna útiveitinga  Febrúar 2018 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar  6 

Leyfishafa er óheimilt er að stækka samþykkt útiveitingasvæði án þess að sækja um breytingu á 

rekstrarleyfi til útiveitinga. Það telst brot á rekstrarleyfi til útiveitinga og er þá leyfisgjafa heimilt að 

fella leyfi þegar úr gildi án viðvarana. 

Öll útiveitingasvæði sem sett eru upp í borgarlandinu án leyfis, eins og t.d. fyrir íþróttaviðburði, 

brennur, sýningar eða sölur má fjarlægja af starfsmönnum Reykjavíkurborgar án viðvörunnar. 

Borð, stólar og annar búnaður sem tilheyrir útiveitingasvæði sem USK fjarlægir verður komið fyrir á 

geymslusvæði Reykjavíkurborgar. Eigendur geta endurheimt muni gegn greiðslu kostnaðar við að 

fjarlægja húsgögnin/búnað innan 14 daga. Að öðrum kosti verður viðkomandi húsgögnum og búnað 

fargað. 

Reglur um útiveitingasvæði á borgarlandi þar sem byggingar ná að 
lóðamörkum 

Staðsetning og stærð útiveitingasvæðis 

Reglur um staðsetningu og stærð útiveitingasvæðis skiptist í tvennt, eftir því hvort útiveitingasvæði 

stendur við götu eða torg.  

Almennt gilda sömu reglur um útiveitingasvæði óháð því hvort gatan er umferðargata (þ.e. umferð bíla 

leyfð) eða göngugata (þ.e. varanleg göngugata eða þar sem umferð bíla er óheimil tímabundið). Helsti 

munurinn á staðsetningu útiveitingasvæða á göngugötu og umferðargötu, er að bílastæði geta nýst 

sem útiveitingasvæði á tímabundnum göngugötum á þeim tíma dags þegar umferð bíla er óheimil.  

Fyrir útiveitingasvæði sem snúa að torgi, þá mótast stærð og staðsetning útiveitingasvæða af því 

borgarrými sem er til staðar hverju sinni og er skilgreint sérstaklega fyrir hvert torg þar sem í dag eru 

veitingastaðir. 

Útiveitingasvæði mega  eingöngu vera við húsnæði/húsnúmer þar sem viðkomandi er með rekstur. Sé 

atvinnurekstur á fleiri en einni hæð eða fleiri á sömu hæð skulu viðkomandi aðilar gera með sér 

samkomulag um uppskiptingu á svæði er tekur til viðkomandi fasteignar. Slíkt samkomulag eða 

samþykki skal fylgja umsókn rekstrarleyfi. Að auki skal gæta þess að útiveitingasvæði, óháð því hvort 

þau séu við framhlið bygginga eða á millisvæði, skulu eftir því sem hægt er vera í beinni línu, meðfram 

viðkomandi húsi. 

Veitingaaðilar geta leitað til afnotaleyfi@reykjavik.is leiki vafi á hvernig staðsetja skal útiveitingasvæði 

áður en sótt er um rekstrarleyfi til Sýslumanns. 

Umferðar- og göngugötur 
Reglur fyrir staðsetningu útiveitingasvæðis við umferðar- og göngugötur eru breytilegar eftir því 

hvort útiveitingasvæði er við framhlið bygginga, á millisvæði eða í bílastæði. Reglurnar eru útskýrðar 

á skýringarmyndum og meðfylgjandi texta á næstu síðum.  
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Útiveitingasvæði 80 cm eða minna við 

framhlið bygginga 

Heimilt er að koma fyrir 80 cm breiðu 

útiveitingasvæði við framhlið byggingar en þó með 

þeim takmörkunum sem hér á eftir koma. 

 Útiveitingsvæði má aldrei vera á göngusvæði. 

 Göngusvæði skal vera minnst 1,5 m breitt. 

 Gönguleið við inngang skal vera minnst 1,3 m 

breið. 

 Hámarkshraði götu má vera að hámarki 30 

km/klst. 

 

 

Útiveitingasvæði stærra en 80 cm við 

framhlið bygginga 

Mögulegt er að heimila útiveitingasvæði stærra en 

80 cm við framhlið byggingar en þó með þeim 

takmörkunum sem hér á eftir koma. 

 Útiveitingsvæði má aldrei vera á göngusvæði. 

 Göngusvæði skal vera minnst 1,5 m breitt. 

 Gönguleið við inngangi skal vera 1,3 m breið. 

 Hámarkshraði götu má vera að hámarki 30 

km/klst. 
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Útiveitingasvæði á millisvæði 

Mögulegt er að heimila útiveitingasvæði á 

millisvæði en miðað skal við að millisvæði sé 

minnst 1,0 m breitt. 

Aðrar takmarkanir sem gilda eru: 

 Útiveitingsvæði má aldrei vera á göngusvæði. 

 Göngusvæði skal vera minnst 1,5 m breitt. 

 Gönguleið að inngangi skal minnst vera 1,3 m 

breið. 

 Öryggissvæði við umferðargötur skal vera að 

lágmarki 0,5 m breitt, en 0,3 m breitt við 

göngugötur. 

 Hámarkshraði götu má vera að hámarki 30 

km/klst. 
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Útiveitingasvæði í bílastæðum við 

tímabundna göngugötu (gata þar sem 

bílaumferð er lokuð tímabundið) 

Mögulegt er að heimila útiveitingasvæði á 

bílastæðum við tímabundna göngugötu á þeim 

tíma dags þegar umferð bíla er óheimil. Almennt 

er miðað við að útiveitingasvæði sem er staðsett á 

bílastæði sé ekki breiðara en 2,0 m ef breidd 

bílastæða er óljós. 

Aðrar takmarkanir sem gilda eru: 

 Útiveitingsvæði má aldrei vera á göngusvæði 

þ.e. hvorki á gangstétt né á göngugötu. 

 Aðeins er ætlast til að notað sé bílastæði sem 

stendur sem næst framhlið byggingar, sömu 

megin í götunni. 
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Torg 
Fyrir útiveitingasvæði sem snúa að torgum, þá hafa verið skilgreind rými á yfirlitskortum þar sem 

staðsetja má útiveitingasvæði. Skilgreind hafa verið yfirlitskort með útiveitingasvæðum á Austurvelli 

og Ingólfstorgi, og þurfa veitingaaðliar að gæta þess að útiveitingasvæði séu innan þessara svæða.  

 

Austurvöllur – Vallarstræti 8-14 

 

SRU getur heimilað allt að 4,5 m breitt útiveitingasvæði við framhlið bygginga við Vallarstræti 8-14, og allt að 

1,2m breytt útiveitingasvæði við grjóthleðslu sbr. skilgreind svæði á korti. 

Aðrar takmarkanir sem gilda eru: 

 Útiveitingsvæði má aldrei vera á göngusvæði.  
 Göngusvæði skal vera minnst 1,5 m breitt. 

 Gönguleið við innganga skal minnst vera 1,3 m breið. 

 Á gönguleið skal ekki vera lengri veglengd en 15-25 m á milli þess að tveir vegfarendur geti mæst. Á 

þeim svæðum skal miða við að breidd gönguleiðar verði a.m.k. 1,8 m en það er nægileg breidd svo tveir 

hjólastólar eða barnavagnar geti mæst. Svæði sem opnast við gönguleið að inngöngum veitingastaða 

geta talist til slíkra svæða. 
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Ingólfstorg – Hafnarstræti 1 

 

SRU getur heimilað 5 m breitt útiveitingasvæði við framhlið bygginga við Hafnarstræti 1. Svæðið er merkt á 

kortið.  Takmarkanir sem gilda:.  

 Útiveitingsvæði má aldrei vera á göngusvæði. 

 Gönguleið við innganga skal minnst vera 1,3 m breið.  

 

Skipulag útiveitingasvæðis 

Við skipulag útiveitingasvæðis skal miða við að fjarlægð milli borða sé að lágmarki 130 cm. Þessi 

fjarlægð jafngildir því að fjarlægð milli stóla sem standa við borð (mælt frá stólbaki) er að lágmarki 

40cm sbr. skýringarmyndir hér að neðan. 
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Að auki skal forðast að láta stóla snúa baki að göngu- eða aksturssvæði. Slíkt minnkar slysahættu og 

líkur á því að að stólar fari yfir á göngusvæði eða út á umferðar- eða göngugötu. 

 

 

 

 

 

Æskileg uppsetning: 
Stólar eru samsíða gönguleið, bæði við framhlið bygginga 

og á miðsvæði 

Óæskileg uppsetning: 
Forðast skal að láta stóla snúa bökum að gönguleið og 

umferðagötu á miðsvæði. 

Aðrir skilmálar 

Opnunartímar 

 Útiveitingasvæði skulu eingöngu vera opin á opnunartíma viðkomandi starfssemi, þó aldrei 

lengur en til klukkan 23.00, óháð opnunartíma veitingastaðarins.  

Öryggi og aðgengi 

 Aðkoma björgunar- og neyðaraðila skal tryggð á hverjum tíma, m.a. með 1,3m breiðri 
gönguleið að inngangi veitingastaðar. 

 Tryggt skal að hreinsun borgarlands geti farið fram óhindrað utan afgreiðslutíma 
útiveitingasvæðis. Sjá einnig kafla um umgengni. 

 Húsgögn og annar búnaður á útiveitingasvæði má ekki birgja sýn á opinber skilti eða búnað til 
umferðastjórnunar. 

 Húsgögn og annar búnaður á útiveitingasvæði má ekki takmarka sýn ökumanna á gatnamótum 
sbr. mynd hér að neðan. 

 

 Útiveitingasvæði má ekki valda truflun, vera til óþæginda eða skapa hættu fyrir almenna 
umferð hvort heldur sem er vélknúna umferð eða umferð gangandi vegfarenda þar með talið 
vegfarendur með barnavagna, göngugrindur, í hjólastólum eða með önnur hjálpartæki.  

o Við sérstaka viðburðir t.d. vegna hlaups, menningarviðburðar og skrúðgöngu, getur 
Reykjavíkurborg tímabundið afturkallað heimild til afnot af borgarlandi.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK1ayzipvYAhWCuhQKHez1DpUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/check mark/&psig=AOvVaw3EBykTlG5pcu4aJxurB2W0&ust=1513944901501568
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 Húsgögn og búnaður á útiveitingasvæði má ekki standa þannig að þau takmarki aðkomu að 
lóðum og byggingum svo sem vegna sorphirðu. 

 Í þeim tilfellum sem útiveitingasvæði er á millisvæði, skal ekki takmarka aðgengi að 
götugögnum borgarinnar svo sem ruslastömpum, hjólastæðum eða bekkjum. Eins þarf aðgengi 
að bílastæðum að vera tryggt við umferðargötur. 

Umgengni 

 Góð umgengni og ásýnd útiveitingasvæðis á borgarlandi er ávallt á ábyrgð veitingaaðila sem 
skal sjá til þess að útiveitingasvæði sé haldið þrifalegu og hálkuvörðu á afnotatímanum sem og 
eftir lokun og að húsgögnum sé rétt og snyrtilega raðað.   Fullt tillit skal taka til umhverfisins 
og nágranna. 

 Allur frágangur á útiveitingarsvæði er á ábyrgð veitingaaðila og ber honum að sjá til þess að 
allt rusl sé fjarlægt, þ.m.t. rusl sem á uppruna sinn á útiveitingasvæðinu og borist hefur í næsta 
nágrenni. 

 Fjarlægja skal öll húsgögn og annan búnað sem tilheyrir útiveitingasvæði strax eftir að 
afgreiðslutíma útiveitinga líkur. Skal því lokið 30 mín síðar þannig að engin ummerki séu um 
útiveitingarnar utan opnunartíma. 

 Sé veitingastaður við torg eða opið svæði er hægt að óska eftir því að fá að geyma húsgögnin 

á skilgreindu útiveitingasvæði utan opnunartíma. Í því tilfelli þarf að sjá til þess að 

húsgögnum sé staflað upp þannig að þau taki sem minnst pláss og þeim sé komið þannig fyrir 

að ekki sé hægt að nota þau eða nema á brott, t.d. með því að keðja þau saman. Slík heimild 

er þá hluti af rekstrarleyfi til útiveitinga. 

Hljóð og lykt 

 Hávaði frá útiveitingasvæði má ekki fara yfir leyfileg mörk um hjóðvist samanber lög og reglur.  

 Hljóð og lykt frá útiveitingasvæði má ekki vera öðrum til ama og ber veitingaaðila að bregðast 
við öllum kvörtunum. Opin grill, eldur og/eða framleiðsla matar á útiveitingarsvæði er ekki 
heimil. 

Húsgögn og annar búnaður 

 Húsgögn og annar búnaður skal falla vel að viðkomandi borgarumhverfi.  

 Öll húsgögn og annar búnaður skal vera færanlegur en stöðugur, og rúmast innan skilgreinds 
útiveitingasvæðis. 

 Húsgögn og annar búnaður skal vera án hvassra brúna. 

 Húsgögn og annan búnað má aðeins setja upp samkvæmt samþykktum teikningum sem fylgja 
rekstrarleyfi til útiveitinga. 

 Húsgögn og annar búnaður má ekki bera auglýsingar en heimilt er að merkja með nafni og 
merki staðarins. 

 Skilrúm og skjól: Heimilt er að setja upp skilrúm eða skjólveggi en upplýsingar en 
Borgarhönnun veitir umsögn um slíka veggi sem hluta af rekstrarleyfisumsókn. Upplýsingar um 
útlit, stærð og tegund skjólveggja skal fylgja rekstrarleyfisumsókn.  

 Hitalampar: Hitalampar eða sambærilegur búnaður er leyfilegur. 

 Sólhlífar: Hæð sólhlífa skal að lágmarki vera 2,25m. Mælst er til að sólhlífar séu einlitar.  

 Skilti: Skilti með nafni veitingastaðar og matseðlum má koma fyrir á útiveitingasvæði. Að öðru 
leyti skal fylgja leiðbeiningum um skilti og útstillingar á borgarlandi. 
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Annað 

 Öll sala vöru eða þjónustu verður að fara fram innandyra nema að leyfi vegna þess hafi verið 

aflað í rekstrarleyfi. 

 Götugögn í eigu Reykjavíkurborgar svo sem bekki og blómaker má ekki nota fyrir 

útiveitingasvæði eða í auglýsingatilgangi. 

 Það er ekki leyfilegt að vera með standa fyrir laus blöð eða bæklinga. 

 Atvinnurekandi má ekki framleigja sinn hlut svæðis við framhlið byggingar eða millisvæði 

framan við fasteign til þriðja aðila. 

Reglur um útiveitingar þar sem byggingar standa fjarri lóðamörkum 
Almenna reglan er að útiveitingasvæði eru ekki leyfð utan lóða þar sem hús standa fjarri lóðamörkum. 


