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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
154. fundur – 27. september 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27.
september 2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Páls Stefánssonar heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 152. fundar heilbrigðisnefndar frá 30. ágúst 2010 og 153 fundar frá 2. september
lagðar fram.
Lagt fram erindi Samtaka atvinnulífsins frá 1. september 2010 þar sem tilkynnt er um að fulltrúi í
heilbrigðisnefnd verði Sunna Björg Helgadóttir og varafulltrúi Bryndís Skúladóttir.
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar frá 20. september 2010 þar sem tilkynnt er um að varafulltrúar
í heilbrigðisnefnd verði Þór Ásgeirsson og Halla Halldórsdóttir
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Fundargerð 133. starfsmannafundar frá 22. september 2010

1.1

Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1 Stórás 4-6, Garðabæ - Go-kart braut
Lögð fram umsókn Karim Atla Djermanns f.h. Gokartbrautar ehf. kt. 550910-0390, dags.
21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs Go-kart brautar innan dyra að Stórási 4-6,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með skilyrðum
um að hljóðmælingar gefi ekki tilefni til athugasemda og starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
1.1.2 Arnarhraun 15, Hafnarfjörður – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Guðfinnu H. Björnsdóttur f.h. Snyrtistofunnar Príma ehf., kt. 421279-0129,
dags. 08.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Arnarhrauni 15, Hafnarfirði.
Húshluti: kjallari. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er afgreiðslu frestað þar sem upplýsingar vantar
um hreinlætisbúnað.
1.1.3 Dalshraun 16, Hafnarfjörður – hjólbarðaverkstæði
Lögð fram umsókn Valdimars Sigurjónssonar f.h. Dekkjasölunnar ehf. kt. 650406-2490, dags.
15.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjólbarðaverkstæðis að Dalshrauni 16,
Hafnarfirði. Húshluti:01 0001 og 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.4 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – veitingahús
Lögð fram umsókn Andreu Norðfjörð f.h. Addaga ehf kt. 660810-1100, dags. 31.08.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Húshluti.: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.5 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 20. september 2010 ásamt bréfi Helga Birgissonar
hrl. frá 4. ágúst 2010, þar sem haldið er fram að í 10-11 reki greiðasölu með skyndibita ásamt
aðstöðu til neyslu í verslunum sínum, án þess að viðskiptavinir hafi aðgang að
hreinlætisaðstöðu.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.6 Gjótuhraun 8, Hafnarfjörður – steinsmiðja
Lögð fram umsókn Magnúsar Magnússonar f.h. Granít og Legsteina ehf., kt. 450510-100330,
dags. 26.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steinsmiðju að Gjótuhrauni 8, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.7 Iðavellir, Hafnarfjörður - skotsvæði
Lögð fram umsókn Ferdinands Hansen f.h. Skotíþróttafélags Hafnarfjarðar, kt. 510588-2159,
dags. 14.09.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir skotíþróttastarfsemi með haglabyssum á
Iðavöllum, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
1.1.8 Krísuvíkurvegur, Hafnarfjörður - aksturíþróttasvæði
Lögð fram umsókn Gunnars Bjarnasonar f.h. Akstursíþróttafélags Hafnarfjarðar, kt. 6110022030 dags. 22.09.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir rallýcrossbraut við Krísuvíkurveg,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
1.1.9 Reykjanesbraut 200, Hafnarfjörður - akstursíþróttasvæði
Lögð fram umsókn Friðrik Daníelssonar f.h. Kvartmíluklúbbsins kt. 660990-1199 dags.
21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur akstursbrautar, Kvartmílubraut 1, Hafnarfirði.
Endurnýjun
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 20.09.2010.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði Me (Al).
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
1.1.10 Melabraut 29, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Melabraut 29, Hafnarfirði. Eigendaskipti
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 20. september 2010 ásamt bréfi Helga Birgissonar
hrl. frá 4. ágúst 2010, þar sem haldið er fram að í 10-11 reki greiðasölu með skyndibita ásamt
aðstöðu til neyslu í verslunum sínum, án þess að viðskiptavinir hafi aðgang að
hreinlætisaðstöðu.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.11 Norðurhella 8, Hafnarfjörður - bifreiða- og vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhanns Lúðvíkssonar, f.h. JL tæki slf., kt. 600510-0960, dags. 17.09.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Norðurhellu 8, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára. með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags tíu ellefu ehf kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
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Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 20. september 2010 ásamt bréfi Helga Birgissonar
hrl. frá 4. ágúst 2010, þar sem haldið er fram að í 10-11 reki greiðasölu með skyndibita ásamt
aðstöðu til neyslu í verslunum sínum, án þess að viðskiptavinir hafi aðgang að
hreinlætisaðstöðu.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13 Strandgata 90, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði TS
Lögð fram umsókn Lukasz Wójcikiewic f.h. Lucars ehf., kt. 490309-0120, dags. 16.09.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Strandgötu 90, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.14 Thorsplan, Hafnarfjörður - markaður.
Lögð fram umsókn Ásbjargar Björnsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
9.10.2009, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs markaðar, jólaþorps, á Thorsplani í
Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
01.01.2011, að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
1.1.15 Boðaþing 9, Kópavogur - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Önnu Rósu Bjarnadóttur kt. 030260-2289, dags. 20.09.2010, þar sem sótt
er um leyfi til rekstur hárgreiðslustofu í félagsaðstöðu aldraðra að Boðaþingi 9, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 1. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.16 Boðaþing 9, Kópavogur - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Þóru Davíðsdóttur kt. 160958-2519, dags. 15.09.2010, þar sem sótt er um
leyfi til rekstur fótaaðgerðastofu í félagsaðstöðu aldraðra að Boðaþingi 9, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.17 Dalvegur 20, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Dalvegi 20, Kópavogi. Eigendaskipti
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 20. september 2010 ásamt bréfi Helga Birgissonar
hrl. frá 4. ágúst 2010, þar sem haldið er fram að í 10-11 reki greiðasölu með skyndibita ásamt
aðstöðu til neyslu í verslunum sínum, án þess að viðskiptavinir hafi aðgang að
hreinlætisaðstöðu.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Digranesvegur 10, Kópavogur - matvörudreifing
Lögð fram umsókn Aðalheiðar Árnadóttur f.h. Engifers ehf kt. 681009-0190 dags. 30.08.2010,
þar sem sótt er um leyfi dreifingu á matvöru, skrifstofuhúsnæði og minnihátta dreifing) að
Digranesvegi 10, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og vörudreifing fari fram frá
viðurkenndri dreifingarstöð..
1.1.19 Engihjalli 8, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags tíu ellefu ehf kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Engihjalla 8, Kópavogi. Eigendaskipti
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Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 20. september 2010 ásamt bréfi Helga Birgissonar
hrl. frá 4. ágúst 2010, þar sem haldið er fram að í 10-11 reki greiðasölu með skyndibita ásamt
aðstöðu til neyslu í verslunum sínum, án þess að viðskiptavinir hafi aðgang að
hreinlætisaðstöðu.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Fannborg 6, Kópavogur - hæfingarstöð
Lögð fram umsókn Þórunnar Kristjánsdóttur, f.h. Hæfingarstöðvarinnar Fannborg kt.5311901309, dags. 2.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hæfingarstöðvar fyrir fólk með fötlun
að Fannborg 6, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 2.09.2010.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 2 ára með
skilyrðum um endurbætur á húsnæði.
1.1.21 Hamraborg 10, Kópavogur - kaffihús
Lögð fram umsókn Harðar Rögnvaldssonar, f.h. Ikaup ehf kt.570107-1860, dags. 22.09.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffi og matsölustaðar að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: jarðhæð vesturendi. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.22 Hagasmári 4, Kópavogur - starfsmannabúðir.
Lögð fram umsókn Konráðs Sigurðssonar, f.h. Byggingafélags Gylfa og Gunnars hf, kt.
681290-2309, dags. 06.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tímabundinna
starfsmannabúða, að Hagasmára 4, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.23 Hábraut 1a, Kópavogur - samkomusalur
Lögð fram umsókn Guðjóns Jónssonar, f.h. Kársnessóknar, Borgir kt.691272-0529, dags.
9.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til útleigu á samkomusal, safnaðarheimilis að Hábraut 1a,
Kópavogi. Húshluti: efri hæð austur hluti. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24 Hjallabrekku 2, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags tíu ellefu ehf kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Hjallabrekku 2, Kópavogi. Eigendaskipti
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 20. september 2010 ásamt bréfi Helga Birgissonar
hrl. frá 4. ágúst 2010, þar sem haldið er fram að í 10-11 reki greiðasölu með skyndibita ásamt
aðstöðu til neyslu í verslunum sínum, án þess að viðskiptavinir hafi aðgang að
hreinlætisaðstöðu.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.25 Neðstatröð 8, Kópavogur – rakarastofa
Lögð fram umsókn Kristleifs G. Torfasonar f.h. Herramanna ehf, kt. 680808-0900, dags
30.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs rakarastofu að Neðstutröð 8, Kópavogi.
Húshluti: vesturendi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.26 Nýbýlavegur 20, Kópavogur - veitingahús
Lögð fram umsókn Karenar Lien f.h. KK veitinga ehf. kt. 670710-0680 dags. 21.09.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Nýbýlavegi 20, Kópavogi. Húshluti: 1. hæð
Eigendaskipti
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Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27 Nýbýlavegur 30, Kópavogur - kennslustaður
Lögð fram umsókn Freyju Kristinsdóttur f.h. Míó Minn ehf., kt. 421007-1360, dags. 10.09.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kennslustaðar (hundaskóla) að Nýbýlavegi 30, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 2. hæð, Dalbrekku megin. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.28 Smiðjuvegur 14, Kópavogur - krá
Lögð fram umsókn Sigurðar Kr. Sigurðssonar f.h. Sport Akademíu ehf., kt. 440810-1010, dags.
06.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Húshluti: 1. hæð. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.29 Suðurlandsvegur, Kópavogur – vegagerð
Lögð fram umsókn Ingileifs Jónssonar f.h. Ingileifs Jónssonar ehf., kt. 611298-2939, dags.
16.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til vegaframkvæmda á vatnsverndarsvæði frá Fossvöllum
að Bolaöldu. Lögð verður ný akbraut norðan núverandi vegar.
Fyrir liggur matsskýrsla Vegagerðarinnar, gerð af EFLU verkfræðistofu, dagsett júlí 2009, álit
Skipulagsstofnunar dagsett 9.7.2009 og framkvæmdalýsing dagsett 2.2010.
Fyrir liggur bréf heilbrigðiseftirlits dags. 16.02.2010 sem sent var Vegagerðinni eftir fund með
hönnuðum. Fyrir liggur minnisblað heilbrigðiseftirlits.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og 30. greinar samþykktar nr. 636/1997, er
varðar vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins, er starfsleyfi samþykkt með gildistíma til
áætlaðra verkloka í árslok 2012.
1.1.30 Ögurhvarf 1, Kópavogur – líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Björns Gíslasonar f.h. Lauga ehf., kt. 631098-2079, dags. 14.09.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Ögurhvarfi 1, Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
1.2.1 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - Addaga ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 9.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Addaga ehf., kt. 660810-1100, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús í flokki
lll að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:.
“Heilbrigðinefnd samþykkti í dag, 27.09.2010, að veita Addaga ehf., kt. 660810-1100
starfsleyfi fyrir veitingahús samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar
samkvæmt Ill. 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 veitingahús.”

Kópavogur
1.2.2 Askalind 1, Kópavogur - Öryggismiðstöð Íslands, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 3.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Öryggismiðstöðvar Íslands, kt. 410995-3369, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
afmælishátíð Öryggismiðstöðvarinnar, föstudaginn 17.09.2010 frá kl. 17-22 að Askalind 1
ásamt veislutjaldi við hús.
Jákvæð umsögn staðfest.
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1.2.3 Bláfjöll, Kópavogur - Bláfjallaskáli, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 3.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Skíðasvæðis Höfuðborgarsvæðisins kt. 590182-1339 þar sem sótt er um endurnýjun á
rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki l í Bláfjallaskála í Bláfjöllum, Kópavogi.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn. Umsókn um starfsleyfi liggur fyrir og úttekt hefur farið
fram.
1.2.4 Hamraborg 10, Kópavogur - Cafe Dix, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 9.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ikaupa ehf., kt. 570107-1860 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki
lll að Hamraborg 10, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:.
“Heilbrigðinefnd samþykkti í dag, 27.09.2010, að veita Ikaup ehf., kt.570107-1860,
starfsleyfi fyrir kaffihús og matsölustað samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um
hollustuhætti og mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingastaðar samkvæmt Ill. 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 veitingahús.”
1.2.5 Hábraut, Kópavogur - Safnaðarheimili Kópavogskirkju, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 3.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kiwanisklúbbsins Eldeyjar kt. 571178-0449 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
Kiwanisþing, föstudaginn 10.09.2010 frá kl. 12 - 16 í safnaðarheimili Kópavogskirkju við
Hábraut, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.6 Nýbýlavegur 20, Kópavogur – KK-Veitingar ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 27.08.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn KK Veitinga ehf., kt. 670710-0680, (Kínahofið) þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki II að Nýbýlavegi 20 í Kópavogi. Sjá starfsleyfisumsókn í tölul. 1.26
Eftirfarandi samþykkt var gerð:.
“Heilbrigðinefnd samþykkti í dag, 27.09.2010, að veita KK Veitingum ehf., kt. 670710-0680,
starfsleyfi fyrir krá, samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar
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 veitingahús.
1.2.7 Smiðjuvegur 4, Kópavogur – Velox ehf,
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 23.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Velox ehf., kt. 530809-0560, 1339 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki lI að Smiðjuvegi 4, Kópavogi
Samþykkt að veita jákvæða umsögn þegar umsókn um starfsleyfi liggur fyrir og að lokinni
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2.8 Smiðjuvegur 14, Kópavogur - Sportakademían ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 27.08.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sportakademíunnar ehf kt. 440810-1010 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki lll að Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:.
“Heilbrigðinefnd samþykkti í dag, 27.09.2010, að veita Sportakademíunni ehf., kt. 440810-1010
starfsleyfi fyrir krá, samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar
samkvæmt Ill. 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 krá.”
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1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun fyrirtækisins í verslunarmiðstöðinni Firði, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt.
1.3.2 Melabraut 29, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun fyrirtækisins, Melabraut 29, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt.
1.3.3 Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun fyrirtækisins, Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt.
1.3.4 Dalvegur 20, Kópavogur- matvöruverslun
Lögð fram umsókn Tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun fyrirtækisins, Dalvegi 20, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt.
1.3.5 Engihjalli 8, Kópavogur- matvöruverslun
Lögð fram umsókn Tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun fyrirtækisin, Engihjalla 8, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt.
1.3.6 Hjallabrekka 2, Kópavogur- matvöruverslun
Lögð fram umsókn Tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 21.09.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun fyrirtækisins, Hjallabrekku 2, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt.

2

Fjárhagsáætlun og starfsáætlanir 2011

Fjárhagsáætlun og starfsáætlanir ársins 2011 ræddar. Samþykkt að senda tillögur að
gjaldskrám til afgreiðslu sveitarstjórna.

3

Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

3.1

Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd

Lögð fram fundargerð 85. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 2. september 2010
lögð fram.
3.2

Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd

Lögð fram fundargerð 86. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 22. september 2010
lögð fram.

4

Önnur mál

4.1

Kópavogsbraut 115, bensínstöð.

Lagt fram erindi skipulags- og umhverfissviðs Kópavogs frá 23.09.2010 varðandi bensínstöð
að Kópavogsbraut 115. Send er til upplýsingar tilvitnun í fundargerð skipulagsnefndar frá 21.
september 2010 um erindi lóðarhafa Kársnesbrautar 115, Kópavogi, vegna reksturs
bensínstöðvar á lóðinni var lagt fram.
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4.2

Strandgata 82-84, Hafnarfjörður - Hreinsunar- og málningarslippur

Lagt fram erindi skipulags- og byggingasviðs Hafnarfjarðar sbr. lið 4.1 í fundargerð
heilbrigðisnefndar frá 30. ágúst 2010 þar sem fram kemur að skipulags- og byggingaráð
Hafnarfjarðar muni synja erindi um að þarna verði ný slippstarfsemi.
4.3
Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
Boðað er til aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða þann 29. október n.k í Reykjavík

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gísli Ó. Valdimarsson

Sunna Björg Helgadóttir

Gísli Gíslason

Steingrímur Steingrímsson

8

