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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
151. fundur – 28. júní 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 28. júní
2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Jón Bjarni Þorsteinsson, Gísli Gíslason og Gestur Pétursson boðuðu forföll. Ingibjörg
Hauksdóttir mætti í forföllum Jóns Bjarna Þorsteinssonar og Richard Hansen í forföllum Gísla
Gíslasonar.
Til setu í heilbrigðisnefnd hafa verið valin:
Aðalfulltrúar
Gísli Gíslason, Hákotsvör 5, Álftanesi
Jón Bjarni Þorsteinsson, Ljósumýri 3, Garðabæ
Gísli Ó. Valdimarsson, Lóuhrauni 7, Hafnarfirði
Guðmundur Sigurðsson, Norðurbakka 3a, Hafnarfirði
Steingrímur Steingrímsson, Víðigrund 19, Kópavogi
Margrét Halldórsdóttir, Ekrusmára 16, Kópavogi
Varafulltrúar
Richard Hansen, Vesturtúni 46, Álftanesi
Ingibjörg Hauksdóttir, Strandvegi 3, Garðabæ
Ingimar Ingimarsson, Sléttahrauni 30, Hafnarfirði
Gísli Gunnarsson, Hringbraut 17, Hafnarfirði
Eftir er að velja varafulltrúa úr Kópavogi.
Fulltrúi samtaka atvinnurekenda á svæðinu er Gestur Pétursson, Fagrahjalla 36, Kópavogi
Steingrímur Steingrímsson sem á að baki lengsta setu í heilbrigðisnefnd af mættum fulltrúum
setti fund og bauð nefndarfólk velkomið til starfa á nýju kjörtímabili.
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Kjör formanns til tveggja ára

Tillaga var gerð um Steingrím Steingrímsson og var hann samþykktur sem formaður til tveggja
ára.
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Kjör varaformanns til tveggja ára

Tillaga var gerð um Gísla Ó. Valdimarsson og var hann samþykktur sem varaformaður til
tveggja ára.
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Starfsemi heilbrigðisnefndar

Farið yfir helstu þætti í starfi heilbrigðisnefndar. Ákveðið var að reglulegir fundir nefndarinnar
síðasta mánudag í mánuði.
Næsti reglulegi fundur nefndarinnar ráðgerður
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Fundargerð 131. starfsmannafundar frá 23. júní 2010

4.1

Starfsleyfi
Álftanes

4.1.1 Breiðamýri, Álftanes - söluturn
Lögð fram umsókn Rutar Helgadóttur, kt. 131052-4809, f.h. Bitakots, dags. 31.05.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns í smáhýsi við Breiðumýri á Álftanesi. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf bæjarstjóra Álftaness, dags 31.05.2010 um heimilaðan aðgang starfsmanns að
snyrtingu íþróttahúss Álftaness.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

1

Heilbrigðisnefnd 28. júní 2010

Garðabær
4.1.2 Garðatorg 3, Garðabær - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Engilberts Ó.H. Snorrasonar, kt. 640702-2220, dags. 23.06.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 3, Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
4.1.3 Garðatorg 7, Garðabær - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Guðrúnar Jónsdóttur f.h. Guðrúnar Jónsdóttur ehf., kt. 410799-2439, dags.
21.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára.
4.1.4 Lyngás 17, Garðabær – matsölustaður
Lögð fram umsókn Erlu Sveinsdóttur, f.h. Æðri Máttar ehf., kt. 450210 0560 dags. 24.06.2010
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Lyngási 17, Garðabæ.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er yfirtaka á starfsleyfi samþykkt.
4.1.5 Setbergsvöllur, Garðabær – kaffihús
Lögð fram umsókn Tómasar Freys Marteinssonar f.h. Kristmas ehf., kt. 651002-2060, dags.
25.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss í golfskála við Setbergsvöll í
Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
4.1.6 Smiðsbúð 2, Garðabær – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Hafsteins Guðmundssonar f.h. Bílaverkstæðis Hafsteins slf. kt. 4106100860, dags. 23. júní 2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur bifreiðaverkstæðis að Smiðsbúð
2, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12. ára.
4.1.7 Urriðavöllur, Garðabær - veitingastofa
Lögð fram umsókn Helenu Halldórsdóttur f.h. Pars 3 ehf., kt. 630410-0960, dags. 25.06.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu í golfskálanum við Urriðavöll í Garðabæ.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12. ára.
4.1.8 Vífilsstaðavegur, Garðabær – veitingastofa
Lögð fram umsókn Sigurðar E. Ingvasonar f.h. Ö33 slf., kt. 5404100460, dags. 25.06.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu í golfskála GKG við Vífilsstaðaveg í Garðabæ.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hafnarfjörður
4.1.9 Eyrartröð 2, Hafnarfjörður – ostaframleiðsla
Lögð fram umsókn Ólafs M. Magnússonar f.h. Eyjabergs ehf., kt. 500893-2309, dags.
1.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til ostaframleiðslu að Eyrartröð 2, Hafnarfirði.
Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
4.1.10 Dalshraun 13, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Hlyns Andréssonar, kt. 210350 7569, dags. 22. júní 2010 þar sem sótt er
um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Dalshrauni 13, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa
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4.1.11 Dalshraun 13, Hafnarfjörður – skemmtistaður
Lögð fram umsókn Gitana Cicinskiene f.h. 221 ehf., kt. 500310-1030, dags. 18.06.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs skemmtistaðar að Dalshraun 13, Hafnarfirði.
Húshluti.: hluti af 2. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
4.1.12 Helluhraun 6, Hafnarfjörður – bílasprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Sveinbjörns Guðmundssonar f.h. Bílamálningar Tjónaskoðunar ehf., kt.
670203-2550, dags. 4.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautuverkstæði að
Helluhraun 6, Hafnarfirði. Húshluti.: 01 0103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
4.1.13 Kaplahraun 12, Hafnarfjörður – bifreiðasprautun
Lögð fram umsókn Sigurðar Jónssonar f.h. S.B.J. réttingar ehf., kt. 430107-1270, dags.
22.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasmíði og bílasprautuverkstæðis að
Kaplahrauni 12, Hafnarfirði. Húshluti.: 70% af eignarhluta húss. Yfirtaka á starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er yfirtaka starfsleyfis samþykkt með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
4.1.14 Koparhella 1, Hafnarfjörður – steypustöð
Lögð fram umsókn Bjarka Júlíussonar f.h. Steypustöðvarinnar Borgar ehf., kt. 501286-2069,
dags. 10.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steypustöðvar að Koparhellu 1,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er afgreiðslu frestað og óskað frekari gagna.
4.1.15 Melabraut 22, Hafnarfjörður – aðstaða vegna garðaúðunar
Lögð fram umsókn Sigurðar Sveinbjörnssonar f.h. Garðaúðunar Meindýraeyðis ehf., kt.
510507-2740, dags. 3.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs aðstöðu vegna garðaúðunar
og meindýraeyðingar að Melabraut 22, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
4.1.16 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Guðmundar Rúnars Ólafssonar f.h. G. Rúnars ehf., kt. 430602-4110, dags.
23.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Reykjavíkurvegi 62,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
4.1.17 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Harðar V. Sigmarssonar f.h. Tannlæknast Harðar Sigmars sf., kt. 4701972779, dags 23.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofur að Reykjavíkurvegi
60, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
4.1.18 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Einars Kristleifssonar f.h. Maxilla ehf., kt. 560502-7530, dags. 24.06.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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4.1.19 Skútuhraun 15b, Hafnarfjörður – réttinga- og sprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Kristins V. Sveinssonar f.h. BMG ehf., kt. 470307-0210, dags. 2.06.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautuverkstæðis að Skútuhrauni 15b,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
4.1.20 Strandgata 21, Hafnarfjörður, söluturn
Lögð fram umsókn Zhong Xiu Wang f.h. H. Wang ehf., kt. 650208-1290, dags. 09.06.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Strandgötu 21, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
4.1.21 Suðurholt 5, Hafnarfjörður – dagmæður
Lögð fram umsókn Jóhönnu Eldborgar Hilmarsdóttur kt. 230173-4199, dags. 31.05.2010, þar
sem sótt er um leyfi fyrir daggæslu í heimahúsi að Suðurholti 5 Hafnarfirði. Tvær dagmæður
ætla að starfa saman. Húshluti: neðri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kópavogur
4.1.22 Meltröð 6, Kópavogur - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Aage Steinssonar f.h. Eldisvörr ehf kt. 460502-6830, dags.8.06.2010, þar
sem sótt er um leyfi til matvælavinnslu að Meltröð 6, Kópavogi. Húshluti: viðbygging
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. árs.
4.1.23 Víkurhvarf 5, Kópavogur - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Sæþórs Matthíassonar f.h. Maxí heildsala ehf kt. 660808-0270,
dags.8.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs poppkornsframleiðslu, kleinugerð, sultugerð
og önnur pökkun að Víkurhvarfi 5, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
4.2

Umsagnir
Álftanes

4.2.1 Hliðsvegur 1, Álftanesi – samkomusalur og veisluþjónusta, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 21.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Alheims ehf., kt. 430894-2699, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn
Gullnahliðið, Hliðsvegi 1, Álftanesi.
Eftirfarandi samþykkt gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 5.03.2007 starfsleyfi fyrir veitingastað (veisluþjónustu og baðhús)
að Hliðsvegi 1, Álftanesi, skv. matvæla- og hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er
sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er
að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu og greiðasölu.
Hafnarfjörður
4.2.2 Dalshraun 13, Hafnarfirði – skemmtistaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 3.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn 221 ehf kt. 500310-1030 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitinga- og
skemmtistaðinn Relax að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 28.06.2010 starfsleyfi fyrir skemmtistað að Dalshrauni13,
Hafnarfirði, skv. matvæla- og hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt lll flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að
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ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Heilbrigðisfulltrúa
falið að afgreiða jákvæða umsögn þegar fullnægjandi úttekt liggur fyrir.
4.2.3 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði – einkasamkvæmi, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 7.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menu veitinga ehf kt. 451007-2030 þar sem sótt er um tækifærisleyfi vegna
einkasamkvæmis sem haldið á í Turninum kt. 680202-3970 veitingasal á 7. hæð að
Fjarðargötu 13-15 dags 12.06.2010 frá kl. 17.00 – 01.00. Óskað er eftir leyfi fyrir 100 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
4.2.4 Íþróttahúsið Strandgötu, Hafnarfirði – Víkingahátíð, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 7.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hafnarfjarðarbæjar kt. 590169-7579 þar sem sótt er um tækifærisleyfi vegna
tímabundinnar gistingar fyrir starfsmenn Víkingahátíðar í Hafnarfirðir dagana 9. – 24. júní n.k.
Gistingin verður í íþróttahúsinu Strandgötu og er óskað eftir gistileyfi fyrir 100 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
4.2.5 Auðbrekka 23, Kópavogur – gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 18.05.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Háhýsis ehf kt. 551199-2829 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað að
Auðbrekku 23, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti á fundi sínu 25.03.2009 með vísan til ákvæða
hollustuháttareglugerðar starfsleyfi til 2 ára með fyrirvara um að og að umhverfisráðuneytið veiti
undanþágu frá ákvæði 27. gr. í reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti er varðar handlaugar í
herbergjum. Jákvæð umsögn veitt um rekstrarleyfi til eins árs.”
4.2.6 Búðakór 1, - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 3.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lystauka veisluþjónustu ehf kt. 621208-0470 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki ll fyrir Mömmukaffi að Búðakór 1, 203 Kópavogi.
Frestað þar sem starfsleyfisumsókn liggur ekki fyrir.
4.2.7 Boðaþing 5-7, Kópavogi - hjúkrunarheimili, undanþága frá almennum reglum
Lagt fram bréf frá Umhverfisráðuneytinu dags. 1.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurbjargar Hannesdóttur, f.h. Hrafnistu Kópavogi kt. 460490-1549, dags.
23.04.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir undanþágu að fá dýr á hjúkrunarheimili Hrafnistu í
Boðaþingi. Óskað er eftir að fá hundaheimsókn Rauða Krossins vikulega.
Jákvæð umsögn staðfest.
4.3

Tóbaksleyfi

4.3.1 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - Söluturninn Flötur ehf
Lögð fram umsókn Fjöreggsins kt. 6409042670, dags. 22.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í söluturninum Fleti ehf. að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt til fjögra ára.
4.3.2 Strandgata 21, Hafnarfjörður - Söluturninn Planið
Lögð fram umsókn H.Wang ehf kt. 650208-1290, dags. 9.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í söluturninum Planið að Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt til fjögra ára.
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4.4

Annað
Kópavogur

4.4.1 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Guðmundar F. Halldórssonar, f.h. íþróttafélagsins Gerplu kt.700672-2429
dags. 14.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k.
milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
4.4.2 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Guðmundar Sigurbergssonar, f.h. Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks kt.
630692-2109, dags. 10.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni
þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
4.4.3 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Ellenar Drafnar Björnsdóttur, f.h. Dansíþróttafélags Kópavogs kt. 4102013130, dags. 14.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17.
júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
4.4.4 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Aldísar Gunnarsdóttur, f.h. Dansfélagsins Hvannar kt. 541195-2549, dags.
10.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl.
14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
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Úrskurðarnefnd um hollustuhætti og mengunarvarnir

Lagður fram úrskurður úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir í máli nr. 3/2010,
Torfi Pétursson gegn heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis
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Önnur mál

6.1

Frumvarp til laga um stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög), 651. mál.

Lagt fram erindi nefndarsviðs Alþingis frá 16. júní 2010 þar sem óskað er umsagnar um
frumvarp til laga um stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög), 651. mál.
Ákveðið að gera ekki athugasemdir.

7

Ársskýrsla Sorpu 2009

Lögð fram samantekt úr ársskýrslu Sorpu fyrir árið 2009 en skýrslan í heild er á heimasíðu
Sorpu www.sorpa.is

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:15

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Ingibjörg Hauksdóttir

Richard Hansen

Gísli Ó. Valdimarsson

Steingrímur Steingrímsson
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