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Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald; þingskjal 873

Vísað er til bréfs, dags. 26. febrúar sl., þar sem óskað er umsagnar Reykjavíkurborgar um 
frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald; þingskjal 873. Hér á eftir 
fylgja athugasemdir Reykjavíkurborgar við fhimvarpið

Almennt um frumvarpið
Reykjavíkurborg fagnar því að ráðist hefur verið í brýna endurskoðun á lagaumhverfi 
veitingarekstrar enda hefur Reykjavíkurborg kallað reglulega eftir slíkri endurskoðun síðustu 
ár. Lagaumhverfi það, sem snýr að veitingarekstri hefur ekki fylgt þeirri þróun, sem orðið 
hefur. Nefna má í þessu sambandi að lög um veitinga- og gististaði eru að meginstofni til frá 
árinu 1985 og reglugerð um löggæslu á skemmtunum og um slit á skemmtunum og öðrum 
samkvæmum frá árinu 1987 en hún sækir á köflum hæpna lagastoð sína til laga frá árinu 
1947. Engum dylst að síðan þá hafa átt sér stað miklar breytingar. Má þar sem dæmi nefiia 
tilkomu bjórsins, í framhaldi af því kráa- og kaffihúsamenningu, breytt skemmtanamynstur, 
tilkomu nektarstaða í ýmsum myndum o.s.frv. Var því orðið mjög brýnt að endurskoða 
löggjöfma sem um þennan málaflokk gildir.

Þá telur Reykjavíkurborg mjög til bóta að einfalda regluverkið með þeim hætti sem að er 
stefiit með frumvarpsdrögunum og sameina stóran hluta þeirra leyfa, sem veitingaaðilar þurfa 
í dag í rekstri sínum í eitt leyfi, „rekstrarleyfi“. Þótt Reykjavíkurborg geti fallist á að eðlilegt 
og hagkvæmt sé að lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins gefi út rekstrarleyfið sem jafnframt 
fer með eftirlit með starfsemi veitinga- og gististaða og leyfisútgáfan og eftirlitið þannig á 
einni hendi vekur Reykjavíkurborg athygli á því að eftir sem áður verður mikill hluti 
vinnunnar sem tengist útgáfu leyfisins inntur af hendi af starfsmönnum sveitarfélaga eða 
aðilum þeim tengdum. Má sem dæmi nefna að af fimm umsagnaraðilum, sem lögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins þarf að leita umsagnar hjá skv. 4. mgr. 10. gr., eru fjórir á vegum 
sveitarfélagsins eða byggðasamlagi því sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa stofnað 
um rekstur slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Vinna við gerð slíkra umsagna er mikil, krefst 
á stundum jafnvel úttekta á staðnum og því óumdeilt að a.m.k. Reykjavíkurborg þar sem allur 
meginþorri veitingastaða er staðsettur verður fyrir töluverðum kostnaði vegna þeirra. 
Reykjavíkurborg leggst því gegn því fyrirkomulagi sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Er lögð á 
það áhersla að sú vinna sem felst í þessum umsögnum stofnana sveitarfélaganna sé 
viðurkennd með því að hluti leyfisgjalds fyrir rekstrarleyfið renni til sveitarfélagsins. Minnt er 
á að samkvæmt sérstöku samkomulagi Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisstjómarinnar 
ber að kostnaðarmeta öll stjómarfhxmvörp sem hafa í för með sér kostnaðarauka fyrir 
sveitarfélögin. Ekkert slíkt kostnaðarmat fylgir frumvarpinu. Ljóst er að frumvarp þetta í
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óbreyttri mynd mun hafa í för með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin þar sem tekjur sem 
fram að þessu hafa að nokkru staðið undir kostnaði við leyfaumsýslu sveitarfélaganna falla nú 
niður.

Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins 
Um 4. gr.
Reykjavíkurborg fagnar því sérstaklega að í 4. mgr. er með afgerandi hætti tekið fyrir að 
nektarstaðir fái þrifist í veitingaumhverfinu í landinu ef undan eru skildir nektardansstaðir, 
sem þurfa sérstakt leyfi sem slíkir. í athugasemdum með frumvarpinu segir hins vegar að 
ekki sé verið að leggja til neinar breytingar frá gildandi lögum. Þar sem vafi hefur leikið á 
um heimildir lögreglu til að stöðva starfsemi tveggja veitingastaða í Reykjavík, þar sem 
starfsstúlkur hafa starfað litið klæddar eða naktar t.d. við afgreiðslu á bar (svonefndir 
kampavínsklúbbar) er nauðsynlegt að í greinargerð komi fram að með ákvæðinu sé verið að 
taka af allan vafa um að starfsemi nektarstaða sé óheimil nema á grundvelli sérstaks leyfis 
fyrir nektardansi í atvinnuskyni á viðkomandi veitingastað.

Um 11. gr.
Gerð er athugasemd við að ekki er í frumvarpinu gert ráð fyrir því að ný leyfi séu gefin út til 
reynslu til eins árs, eins og gildir í dag um áfengisveitingaleyfi. Er það miður, enda óheppilegt 
að veitingastaðir sem ekki er komin reynsla á fái í upphafi leyfi til fjögurra ára. Lagt er til að 
1. mgr. hljóði svo:

Rekstrarleyfi, sem gefið er út í fyrsta sinn, skal gilda til allt að eins árs. Sé leyfi
endumýjað má haga gildistíma þess með hliðsjón af þeirri reynslu sem fengist hefur af
rekstrinum, þó ekki lengur en til fjögurra ára í senn.

Um 12. og 13. gr.
Ekki er mælt með því fyrirkomulagi, sem 3. mgr. 12. gr. og 4. mgr. 13. gr. frumvarpsins gera 
ráð fyrir, þ.e. að fela leyfisveitanda að meta hvort þörf sé á umsögnum umsagnaraðila skv. 10. 
gr. Á það einnig við þótt um endumýjun leyfis sé að ræða, sem felur ekki í sér breytingu á 
starfsemi, hvorki eigandaskipti né breytingu á tegund starfsemi skv. 4. gr. Hætta yrði t.d. áþví 
að leyfisveitandi afgreiddi slík mál án vitneskju um athugasemdir, sem umsagnaraðilamir 
kynnu að hafa fram að færa. Hafa verður í huga að leyfisveitandi hefur ekki einn eftirlit með 
starfsemi veitingastaða. Eldvamareftirlit og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna hafa einnig 
reglubundið eftirlit með starfseminni. Ekki verður heldur séð öflun slíkra umsagna valdi 
umsækjendum sérstökum óþægindum á sama hátt og gagnaöflun skv. 9. gr. enda á 
umsækjandi almennt möguleika á að fá útgefið bráðabirgðaleyfi á meðan á afgreiðslu 
umsóknar hans stendur. Lögð er á það áhersla að bráðabirgðaleyfi skv. 4. mgr. 12. gr. verði 
ekki aðeins bundið við leyfi til þriggja mánaða heldur verði gildistími slíks bráðabirgðaleyfis 
aldrei lengri en þrír mánuðir frá þeim tíma sem rekstrarleyfi rennur út. Að öðrum kosti verður 
hægt að fara í kringum lögin, t.d. með því að skila fyrst inn umsókn um endumýjun leyfis 
eftir að eftirlitsaðilar uppgötva að leyfi er runnið út og fá þá útgefið bráðabirgðaleyfi til 
þriggja mánaða til viðbótar við allan þann tíma sem viðkomandi rekstraraðili veitingastaðar 
var leyfislaus. Þar með yrði lokunarheimild 23. gr. frumvarpsdraganna ekki heldur beitt. 
Endurspeglast þessar athugasemdir og áherslur, sem byggðar eru á reynslu Reykjavíkurborgar 
sem leyfisveitanda síðustu átta ár, í eftirfarandi tillögu að orðalagi nýrrar greinar, er kæmi í 
stað 12. og 13. gr. frumvarpsins.

Endurnýjun leyfis, breytingar á starfsemi, nýr rekstraraðili.
Sækja skal um endumýjun rekstrarleyfis að minnsta kosti einum mánuði áður en
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3

af þeirri reynslu sem fengist hefur af rekstrinum.

Taki nýr aðili við rekstri sem leyfí er fyrir samkvæmt lögum þessum, eða hyggist 
leyfishafi hætta hinni leyfisskyldu starfsemi, skal það tilkynnt lögreglustjóra án tafar. 
Leyfishafi ber ábyrgð á rekstrinum þar til slík tilkynning hefur borist lögreglustjóra. Sá 
sem tekur við leyfisskyldum rekstri skal þegar í stað sækja um nýtt rekstrarleyfi.

Leyfishafi skal tilkynna leyfisveitanda þegar í stað um aðrar fyrirhugaðar 
breytingar sem varða hina leyfisskyldu starfsemi. Kalli þær á breytingar á skilmálum 
gildandi leyfis, skal sótt um slíkar breytingar sérstaklega til lögreglustjóra.

Meðan umsókn skv. 1. og 2. mgr. er til meðferðar má leyfisveitandi gefa út 
rekstrarleyfi til bráðabirgða með sömu skilmálum og giltu um hið fyrra leyfi, til allt að 
þriggja mánaða. Gildistími bráðabirgðaleyfis verður þó aldrei lengri en þrír mánuðir 
frá því að rekstrarleyfi rann út. Að liðnum þriggja mánaða gildistíma bráðabirgðaleyfis 
verður bráðabirgðaleyfi einungis framlengt ef umsækjanda verður ekki kennt um tafir 
á útgáfu rekstrarleyfis.

Með umsókn skv. 1.-3. mgr. skal farið eftir ákvæðum 9.-11. gr. Sé um að ræða 
umsókn skv. 3. mgr. getur leyfisveitandi þó fallið frá öflun gagna skv. 9. gr. að öllu 
leyti eða hluta, telji hann slíka gagnaöflun óþarfa.

Um 17. gr.
Vissar efasemdir má hafa uppi um það hvort það sé heppilegt út frá lagatæknilegu sjónarmiði 
að almenn ákvæði um leyfi til viðburðahalds í atvinnuskyni eigi heima í þessum fiumvarpi 
enda má með góðum rökum halda því fram að slík ákvæði eigi frekar heima í lögreglulögum 
eða lögum um lögreglusamþykktir eða öðrum lögum þar sem almennt er fjallað um þá þætti 
sem einmitt reynir á í slíku viðburðahaldi. Reykjavíkurborg tekur þó ekki afstöðu til þessa 
atriðis.

Gerð er athugasemd við ósamræmi í athugasemdum frumvarpsins með ákvæðinu þar sem í 2. 
mgr. segir að undir þessa viðburði “mundu falla t.d. útihátíðir, útitónleikar, árshátíðir,
bœjarhátíðir ýmiss konar ,.... ”. I 3. mgr. er svo tekið fram að ákvæði þessu sé “ekki ætlað að
ná til íþróttakappleikja eða opinberra hátiðarhalda svo sem á þjóðhátíðardaginn, 
Menningamótt í Reykjavík, Reykjavíkurmaraþons og á Sjómannadaginn....” Lagt er til að út 
úr greinargerðinni hverfi hugtakið “bæjarhátíðir ýmiss konar”.

Varðandi 18. gr.
Gerð er athugasemd við að heimild til að gefa út tímábundin leyfi sé að jafnaði bundið við 
fjögur skipti á ári. Þótt tekið sé undir að nauðsynlegt sé að setja þessu einhver einhvers konar 
mörk til að leyfisveitandi hafi einhveija fótfestu ef hann vill koma í veg fyrir að t.d. í tómum 
skemmum, flugskýlum, íþróttahúsum og öðru sambærilegu húsnæði sem sökum stærðar 
verður nýtt til dansleikjahalds, verði dansleikir aðra hveija helgi í samkeppni við veitingastaði 
sem uppfylla þurfa strangari skilyrði, verður að telja fjögur skipti á ári of takmarkandi fyrir 
starfsemi þessara staða. Ekki aðeins eru aðstæður í sveitarfélögum landsins mismunandi og á 
sumum stöðum jafnvel varla húsnæði sem rúmað getur almennar stórar skemmtanir heldur 
geta aðstæður verið mismunandi á milli ára, t.d. menningarhátíðir, listahátíðir, tónleikahald, 
kaupstaðarafmæli, sýningarhald o.s.frv. Þótt frumvarpinu sé ekki ætlað að koma í veg fyrir að 
þetta húsnæði taki við allra stærstu atburðum sem ekki rúmist á almennum veitingastöðum 
verður að telja að raunin verður mjög líklega önnur. Minnt er á að þótt slíkt húsnæði kunni að 
fá jákvæða umsögn heilbrigðisnefiida vegna stakra atburða þá uppfyllir það oft ekki með 
neinu móti skilyrði reglugerða á sviði hollustuhátta og matvælaframreiðslu til að fá varanleg
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starfsleyfi heilbrigðisnefnda en slík starfsleyfi eru forsenda fyrir rekstrarleyfi samkvæmt 
frumvarpsdrögunum. Að takmarka slík leyfi við fjögur skipti á ári er ekki aðeins mjög 
takmarkandi fyrir starfsemi slíkra staða heldur ekki í neinu samræmi við þann raunveruleika 
sem við blasir. Þá býður þetta fyrirkomulag upp á að umdeilanlegt verði hverju sinni hvort 
viðburður teljist svo “stór” að rétt sé að víkja frá hinni almennu takmörkun um fjögur skipti á 
ári.

Um 29. gr.
Tekið er fram að ákvæði 29. gr. frumvarpsins um breytingar sem þarf að gera á öðrum lögum 
hefur ekki verið rýnt sérstaklega af hálfu Reykjavíkurborgar.
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