Heilbrigðisnefnd 31. ágúst 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
141 fundur –31. ágúst 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 31.
ágúst 2009, og hófst hann kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Birna Ólafsdóttir boðaði forföll og í hennar stað mætti Árni Stefán Jónsson.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 140. fundar heilbrigðisnefndar frá 15. júní 2009

Samþykkt
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Fundargerð 122. starfsmannafundar frá 26. ágúst 2009

2.1

Starfsleyfi

Garðabær
2.1.1 Bæjarbraut 7, Garðabær, félagsmiðstöð
Lögð fram umsókn Björns Hilmarssonar, f.h. Skátafélagsins Vífils kt. 530576-0439, dags.
22.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsheimilis og samkomusalar með
móttökueldhúsi, að Bæjarbraut 7, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að aðstaða til ræstingar verði bætt.
2.1.2 Iðnbúð 4, Garðabær, verslun með vörur sem geta innihaldið hættuleg efni
Lögð fram umsókn Margrétar B. Sigurðardóttur, f.h. Steinborgar ehf. kt. 701299-5319, dags.
24.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með náttúrustein og efnavöru
tengda þeirri starfsemi að Iðnbúð 4, Garðabæ. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.3 Langalína 8, Garðabær, grunnskóli
Lögð fram umsókn Helga Grímssonar, f.h. Garðabæjar kt. 570169-6109, dags. 20.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla, 2. áfanga Sjálandsskóla, þar sem m.a. er
sundlaug, íþróttahús, matsalur og annað kennsluhúsnæði, að Löngulínu 8, Garðabæ.
Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar og reglugerðar um sund- og
baðstaði er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.4 Litlatún 3, Garðabær, brauð og kökuverslun
Lögð fram umsókn Jóhannesar Felixsonar, f.h. Hjá Jóa Fel. kt. 501097-2099, dags.
12.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með brauð og kökur og minniháttar
veitingar að Litlatún 3, Garðabæ. Húshluti: 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.5 Lyngás 8, Garðabær, verkstæði fyrirtækis
Lögð fram umsókn Agnars Jónssonar, f.h. Jeppalands kt. 490906-0640, dags. 16.06.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Lyngási 8, Garðabæ. Húshluti: 01 0201.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinn
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.6 Lyngás 15, Garðabær, félagsráðgjafastofa
Lögð fram umsókn Sveindísar A. Jóhannsdóttur, kt. 150469-3929, dags. 13.08.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs heilbrigðisþjónustu og fræðslusalar að Lyngási 15, Garðabæ.
Húshlutar: 01 0103, 01 0104, 01 0105, 01 0106, 01 0201, 01 0202. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Miðhraun 2, Garðabæ, málmsmiðja
Lögð fram umsókn Freys Friðrikssonar f.h. Egils ehf./BYKO kt. 460169-3219, dags.
12.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málsmíða og verkstæðis að Miðhrauni 2,
Garðabæ. Húshluti: 0104, 0105, 0114. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Sigurhæð 14, Garðabær, dagvist barna í heimahúsi með meira en 6 börn
Lögð fram umsókn Einars Gíslasonar, f.h. Aríel ehf. kt. 610203-3020, dags. 17.08.2009, þar
sem sótt er um leyfi til dagvistar barna að Sigurhæð 14, Garðabæ. Einbýlishús. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára
með skilyrði um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
2.1.9 Álfaskeið 16, Hafnarfjörður, leikskóli
Lögð fram umsókn Lilju K. Steinþórsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar kt. 590169-7579, dags.
17.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Álfaberg að Álfaskeiði 16,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar að lokinni
úttekt.
2.1.10 Álfhella 1, Hafnarfjörður, verkstæði
Lögð fram umsókn Alexanders G. Alexanderssonar, f.h. Alexanders Ólafssonar ehf. kt.
531093-2409, dags. 5.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Álfhellu 1,
Hafnarfirði. 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.
2.1.11 Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður, hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Örnu Eyjólfsdóttur f.h. Gallerís Útlits kt. 110483-5629, dags. 12.06.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Cuxhavengata 1, Hafnarfjörður, hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Elísabetar Gísladóttur f.h. Hármót kt. 111274-2909, dags. 07.08.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Cuxhavengötu 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0215. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.13 Drangahraun 1, Hafnarfjörður, bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigurðar Halldórssonar f.h. Kvikk þjónustu ehf. kt. 500108-0100, dags.
20.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Drangahrauni
1, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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2.1.14 Drangahraun 1b, Hafnarfjörður, líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Benedikts Magnússonar f.h. Super Gym ehf. kt. 470509-0580, dags.
12.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Drangahrauni 1b,
Hafnarfirði. Húshluti: 0101. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags14.08.2009.
Eftirfarandi bókun var gerð:
Verði ekki brugðist við athugasemdum sbr. eftirlitsskýrslu dags. 14.08.2009 innan 14 daga
verður ekki komist hjá að hafna umsókninni.
2.1.15 Dalshraun 11, Hafnarfjörður, fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Jónínu Símonardóttur kt. 121063-7199, dags. 20.08.2009, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu (Carita) að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0203. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.16 Dalshraun 13, Hafnarfjörður, kjötbúð
Lögð fram umsókn Jóns Ö. Stefánssonar f.h. Kjötkompanísins ehf. kt. 500709-0140, dags.
11.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kjötbúðar að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. 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.
2.1.17 Eyrartröð 3, Hafnarfjörður, meindýravarnir
Lögð fram umsókn Guðmunds Óla Scheving f.h. Ráðtaks sf. kt. 590382-0279, dags.
28.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs meindýravarnafyrirtækis, með garðaúðun og
sölu vara sem innihalda eiturefni að Eyrartröð 3, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. Breyting á
starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Eyrartröð 16, Hafnarfjörður, fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Guðna Gunnarssonar f.h. Stokkhyls ehf. kt. 430407-0310, dags.
02.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til fiskvinnslu að Eyrartröð 16, Hafnarfirði.
Húshluti: 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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og að komið verði fyrir hreinsibúnaði á fráveitu fyrir 1. 09.2010.
2.1.19 Eyrartröð 24, Hafnarfjörður, mjólkur- og matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Ólafs M. Magnússonar f.h. Eyjabús ehf. kt. 490209-2550dags 31.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á mjólkurvörum og almennri matvælavinnslu að
Eyrartröð 24, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.20 Fornubúðir 3, Hafnarfjörður, bón og þrif
Lögð fram umsókn Óskars Beck f.h. Vöruleiða ehf. kt. 680308-0710, dags. 17.07.2009, þar
sem sótt er um leyfi til viðgerðaraðstöðu fyrir flutningabíla að Fornubúðum 3, Hafnarfirði.
Húshluti: suð-austurhorn hússins. 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.
2.1.21 Flatahraun 21, Hafnarfjörður, samkomusalur
Lögð fram umsókn Guðmundar Stefánssonar f.h. Karlakórsins Þrasta kt. 650271-0179, dags.
15.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar að Flatahrauni 21, Hafnarfirði.
Húshluti: efri hæð vinstri. Ný starfsemi .
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Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.22 Gjáhella 11, Hafnarfjörður, skiltagerð
Lögð fram umsókn Þorsteins Gíslasonar f.h. SG Merking-Minni ehf. kt. 460503 - 3450, dags.
26.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur skiltagerðar að Gjáhellu 11, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0108. 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.
2.1.23 Grænakinn, Hafnarfjörður, gæsluvöllur
Lögð fram umsókn Elínar S. Óladóttur f.h. Hafnafjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
24.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluvallar við Grænukinn, Hafnarfirði.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.24 Háholt, Hafnarfjörður, gæsluvöllur
Lögð fram umsókn Elínar S. Óladóttur f.h. Hafnafjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
24.08.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir gæsluvöll við Háholt, Hafnarfirði. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.25 Hjallahraun 9, Hafnarfjörður, bílaþvottur og bónstöð
Lögð fram umsókn Steingríms Birgissonar f.h. Höldurs ehf. Bílaleigu Akureyrar. kt. 6511740239 dags. 25.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu og þjónustuaðstöðu að
Hjallahrauni 9, Hafnarfirði. Húshluti: 02 0101. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með starfsleyfi til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.26 Hringbraut 14, Hafnarfjörður, söluturn
Lögð fram umsókn Jóns Karls Björnssonar kt. 050875-3429, dags. 25.08.2009, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs söluturns (Bryndísarsjoppu) að Hringbraut 14, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.27 Herjólfsgata 30, Hafnarfjörður, niðurrif
Lögð fram umsókn Íslenskra aðalverktaka, kt. 700169-3759, dags. 15.06.2009, þar sem sótt
er um tímabundið leyfi til niðurrifs á Herjólfsgötu 30, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest.
2.1.28 Hvaleyrarbakki, Hafnarfjörður, vélsmiðja
Lögð fram umsókn Eiríks Orms Víglundssonar f.h. Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf.. kt.
480998-2789, dags. 25.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tveggja flotkvía til
skipaviðgerða við Hvaleyrarbakka, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er samþykkt að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 12 ára.
2.1.29 Lónsbraut 4, Hafnarfjörður, verkstæði fyrirtækis
Lögð fram umsókn Hafþórs Sigurðssonar f.h. Málms ehf. kt. 631296-3009, dags. 12.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til úrvinnslu málma til endurvinnslu að Lónsbraut 4, Hafnarfirði.
Húshluti: bil 12. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.30 Lækjargata 2, Hafnarfjörður, söluturn
Lögð fram umsókn Jóns Einarssonar f.h. Gæðavideos ehf. kt. 660609-0910, dags.
29.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns og myndbandaleigu að Lækjargötu
2, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0203. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.31 Norðurhella 8, Hafnarfjörður, trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Aðalbjörns P. Óskarssonar, f.h. Kappar ehf. kt. 430209-0510 dags.
15.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Norðurhellu 8,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.32 Norðurhella 10, Hafnarfjörður, hreinlætisvöruverksmiðja
Lögð fram umsókn Kristjáns Grétarssonar, f.h. Mjöll - Frigg hf., kt. 600503-2270 dags.
23.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu hreinlætisvara að Norðurhellu 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 12 ára.
2.1.33 Óseyrarbraut 29, Hafnarfjörður, plastiðnaður
Lögð fram umsókn Auðuns Óskarssonar f.h. Trefja ehf. kt. 420178-0269, dags. 19.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til vinnslu úr trefjaplasti að Óseyrarbraut 29, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 12 ára.
2.1.34 Rauðhella 3, Hafnarfjörður, sandblástur
Lögð fram umsókn Gunnars Árnasonar, f.h. Verkvíkur - Sandtaks kt. 491190-1409, dags.
20.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis og sandblásturs að Rauðhellu
3, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 12 ára.
2.1.35 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður - krá
Lögð fram umsókn Jóns Þóris Jónssonar, f.h. J.M. veitingar ehf.., kt. 540709-0330 dags.
4.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kráar að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.36 Skjólvangur 8, Hafnarfjörður, heimagisting
Lögð fram umsókn Ellenar Björnsdóttur kt. 100355-5319, dags. 20.08.2009, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs heimagistingar fyrir allt að 6 manns að Skjólvangi 8, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.37 Stapahraun 2, Hafnarfjörður, gistiheimili
Lögð fram umsókn Jóns Ö. Jakobssonar f.h. Fish4u ehf. kt. 620802-2040, dags. 19.06.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Stapahrauni 2, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101- 01 0201. Ný starfsemi
Afgreiðslu frestað þar sem framkvæma þarf úrbætur.

Kópavogur
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2.1.38 Akralind 1, Kópavogur, skiltagerð
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar f.h. Group 3 ehf. kt. 440405-1850, dags.
13.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skiltagerðar að Akralind 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára. með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.39 Akralind 1, Kópavogur, bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Viðars Friðfinnssonar f.h. Reisn ehf. kt.580778-0629, dags. 18.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis (AB Bremsur) að Akralind 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.40 Álalind 1, Kópavogur, niðurrif á hesthúsi
Lögð fram umsókn Hlöðvers E. Ólasonar f.h Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
15.06.2009, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á gömlu hesthúsi að Álalind 1,
Kópavogi. Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 9.07.2009. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest.
2.1.41 Bakkabraut 2, Kópavogur, fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Rúnars Björgvinssonar f.h. Íslenskt sjávarfangs innanlands kt. 5008090270, dags. 10.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur fiskvinnslu að Bakkabraut 2,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.42 Bakkabraut 8, Kópavogur, bifreiða- og vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Rúnars Sigurjónssonar f.h. Bíla-Doktorsins ehf. kt.650908-0150, dags.
30.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða – og vélaverkstæðis að Bakkabraut 8,
Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.43 Bæjarlind 4, Kópavogur, veitingastaður
Lögð fram umsókn Þórðar Ágústssonar f.h. B4 ehf. kt. 510507-4520, dags. 7.07.2009, þar
sem sótt er um leyfi til rekstur veitingahúss að Bæjarlind 4, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísan 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.
2.1.44 Bæjarlind 18, Kópavogur, ómönnuð bensínstöð
Lögð fram umsókn Ingvars Stefánssonar f.h. Olíuverslunar Islands hf kt.500269-3249, dags.
20.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur ómannaðrar bensínstöðvar, ÓB, að Bæjarlind
18, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.45 Dalsmári 9-11, Kópavogur, veitingaverslun
Lögð fram umsókn Guðbjargar Óskar Ragnarsdóttur kt. 030771-3629, dags. 25.06.2009, þar
sem sótt er um leyfi til verslunar með skyrbúst, ávexti og fæðubótaefni að Dalsmára 9-11,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.46 Dalvegur 10-14, Kópavogur, stórmarkaður
Lögð fram umsókn Jóns Geralds Sullenberger, f.h. Smartkaups ehf. kt. 420209-1930, dags.
25.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs stórmarkaðs að Dalvegi 10-14, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.47 Dalvegur 24, Kópavogur, stálsmiðja
Lögð fram umsókn Ingólfs Sigfússonar, f.h. Stálhurða ehf.
kt. 490402-2410, dags.
01.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs stálsmiðju að Dalvegi 24, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 04 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.48 Fjallalind 20, Kópavogur, meindýravarnir
Lögð fram umsókn Steinars Egilssonar, kt. 070567-4079, dags. 14.08.2009, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs meindýravarnafyrirtækis að Fjallalind 20, Kópavogi. Húshluti: kjallari.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.49 Hagasmára 1, Kópavogur, verslun
Lögð fram umsókn Höllu Rutar Bjarnadóttur f.h. H.R.B. ehf. kt.701208-2340, dags.
06.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli og hreinlætisvörur að
Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.50 Hagasmára 1, Kópavogur, snyrtivöruverslun
Lögð fram umsókn Höllu Rutar Bjarnadóttur f.h. Kjós. ehf. kt.480507-1340, dags. 05.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtivöruverslunar að Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.51 Hlíðasmári 2, Kópavogur, snyrtistofa
Lögð fram umsókn Marínu S. Ólason kt.121259-2069, dags. 20.08.2009, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs snyrtistofu að Hlíðasmára 2, Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.52 Hlíðasmára 15, Kópavogur, veitingastaður
Lögð fram umsókn Atla Edgarssonar f.h. Kaffi Dóa kt.191260-5549, dags. 11.08.2009, þar
sem sótt er um leyfi til rekstur veitingastaðar að Hlíðarsmára 15, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.53 Kársnesbraut 100, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðbjörns Haraldssonar, kt. 290249-2489, dags.20.08.2009, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kársnesbraut 100, Kópavogi. Húshluti: 01 0003.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.54 Kársnesbraut 114, Kópavogur, blikksmiðja
Lögð fram umsókn Guðmundar Breiðfjörð f.h. Breiðfjörðs blikksmiðju ehf. kt.570895-2229,
móttekið dags. 21.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Kársnesbraut
114, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.55 Kópavogsbraut 84, Kópavogur, niðurrif
Lögð fram umsókn Ingimundar Magnússonar, kt. 270351-4419, dags. 21.08.2009, þar sem
sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á bílskúr við Kópavogsbraut 84, Kópavogi.
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Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest.
2.1.56 Skemmuvegur 4, Kópavogur, prentsmiðja
Lögð fram umsókn Georgs Guðjónssonar f.h. Litlaprent ehf. kt. 440269-7109,
dags.20.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Skemmuvegi 4,
Kópavogi. Húshluti: 01 0105. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.57 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur, matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Aage Steinssonar f.h. Eldisvörr ehf. kt. 460502-6830, dags.28.07.2009,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á bleikjuafurðum að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
Húshluti: 01 0207. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.58 Smiðjuvegur 4c, Kópavogur, verslun og vörugeymsla
Lögð fram umsókn Lárusar P. Magnússonar f.h. Thailenska eldhúsið ehf.., kt. 600701-2150,
dags.25.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar og vörugeymslu með matvæli
að Smiðjuvegi 4c, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.59 Smiðjuvegur 30, Kópavogur, bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhannesar Ragnars Jóhannessonar f.h. JR-húsið ehf. kt. 670991-1139,
dags.17.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 30,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.60 Smiðjuvegur 60, Kópavogur, veitingaverslun
Lögð fram umsókn Halldórs M. Sigurðssonar f.h. Matargatsins, kt. 540397-3099,
dags.21.07.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar og söluturns að
Smiðjuvegi 60, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.61 Smiðjuvegur 72, Kópavogur, trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Gísla Sveinssonar, f.h. Iðnkúnst ehf. kt. 570894-2269 dags. 26.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis með lökkun að Smiðjuvegi 72,
Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.62 Vallargerði, Kópavogur - búningsaðstaða
Lögð fram umsókn Ómars Stefánssonar f.h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags.
24.08.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir búningsaðstöðu við Vallargerðisvöll, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.63 Vesturvör 30c, Kópavogur, smurstöð
Lögð fram umsókn Vigfúsar Morthens f.h. Nýrra tíma kt. 480601-2620, dags.24.08.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar að Vesturvör 30c, Kópavogi.
Húshluti: 03 0101. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.64 Ögurhvarf 2, Kópavogur, veitingastaður
Lögð fram umsókn Sigfúsar Aðalsteinssonar f.h. Rizzo Pizzeria ehf. kt. 530707-0910,
dags.13.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Ögurhvarfi 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Eigendaskipti.
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.
2.2

Umsagnir

Garðabær
2.2.1 Hattarvellir, Garðabæ - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 31.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs A. Maack, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir rekstrarleyfi fyrir Félagsheimili
Andvar Hattarvöllum 1, Garðabæ.
Afgreiðslu frestað þar sem framkvæma þarf úrbætur.

Hafnarfjörður
2.2.2 Flatahraun 21, Hafnarfjörður - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 9.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Karlakórsins Þrasta kt. 650271-0179, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal í flokki I.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir samkomusal að Flatahrauni 21, þann 31.08.2009.
skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi,
samkvæmt I 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 samkomusal.”
2.2.3 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 16.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JM-veitinga kt. 540709-0330, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað,
samkomusal í flokki lIl.
Umsögn staðfest.
2.2.4 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 15.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Norðfjarðar ehf.. kt. 700305-0660, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki Il.
Umsögn staðfest.
2.2.5 Skjólvangur 8, Hafnarfjörður - gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 19.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ellenar Björnsdóttur kt. 100355-5319, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili,
í flokki I.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir gistingu á einkaheimili að Skjólvangi 8, Hafnarfirði,
þann 31.08.2009. skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt I 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 heimagistingu”
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2.2.6 Staðarberg 2-4 Hafnarfjörður - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirðir dags 15.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn I.O.O.F. kt. 620193-2599, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað,
samkomusal í flokki I.
Umsögn staðfest.
2.2.7 Tjarnavellir 15, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirðir dags 9.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JS veitingar kt. 700104-3030, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki I.
Umsögn staðfest.

Kópavogur
2.2.8 Dalsmári 9-11, Kópavogur - Wellness, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 12.06.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðbjargar Óskar Ragnarsdóttur kt. 030771-3629, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í flokki II.
Umsögn staðfest.
2.2.9 Bæjarlind 4, Kópavogur - Players rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 24.06.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn B4 kt. 510507-4520, veitingahúsið Players, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki IIl.
Umsögn staðfest.
2.2.10 Engihjalli 8, Kópavogur - Balboa´s rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 20.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Domitafer ehf. kt. 460709-0400, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki IIl.
Mælt er með frestun þar sem umsókn um starfsleyfi liggur ekki fyrir.
2.2.11 Furugrund 71, Kópavogur - hundahald í fjölbýli
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins dags 17.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigrúnar Kristínar Guðmundsdóttur um hundahald í fjölbýlishúsi þar sem samþykki
allra eigenda liggur ekki fyrir.
Umsögn staðfest.
2.2.12 Hlíðasmári 13, Kópavogur - Hótel Smári, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 1.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nýborg ehf. kt. 690174-0499, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki V.
Umsögn staðfest.
2.2.13 Hlíðasmári 15, Kópavogur - Kaffi Dóa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 29.06.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kaffi Dóa kt. 191260-5549, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir veitingastað að Hlíðarsmára 15, þann 31.08.2009.
skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi,
samkvæmt Il 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.”
2.2.14 Hæðarsmári 6, Kópavogur - Maður lifandi, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 26.06.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Maður lifandi ehf. kt. 660504-2650, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
í flokki II.
Eftirfarandi samþykkt var gerð :
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir verslun með matvæli, heilsuvörur og veitingastofu
að Hæðarsmára 6, Kópavogi, þann 21.09.2005. skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í
fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt I 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.”
2.2.15 Nýbýlavegur 10, Kópavogur - Kópavogsnesti, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 15.06.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóns Gústafs Péturssonar kt. 290854-5049 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað.
Afgreiðslu frestað þar sem úrbætur hafa ekki verið framkvæmdar.
2.2.16 Smiðjuvegur 68-72, Kópavogur - Econostay guesthouse, rekstrarleyfi
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 11.06.2009, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Björns Þórs Baldurssonar kt. 021060-4109 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir gististað í flokk III. Lögð fram afrit af bréfum til sýslumanns dags 1.07.2009
og bréfi til Björns Þórs Baldurssonar dags. 16.07.2009.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Þar sem ekki hefur verið aflað starfsleyfis fyrir reksturinn samkvæmt ákvæðum laga um
hollustuhætti og mengunarvarnir mælir heilbrigðisnefnd gegn veitingu leyfis.”
2.2.17 Ögurhvarf 2, Kópavogur - Rizzo ehf. rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 13.07.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Goodfellas ehf. kt. 530707-0910 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki Il.
Eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir veitingahús að Ögurhvarfi 2, þann
31.08.2009. skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt Il 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.”
2.3

Tóbakssöluleyfi

Garðabær
2.3.1 Vídeoleigan Garðabæ, Smiðsbúð 9, Garðabæ - söluturn .
Lögð fram umsókn Vídeoleigunnar Garðabæ kt. 420502-4940, dags. 25.08.2009, þar sem
sótt er um leyfi til tóbakssölu að Smiðsbúð 9, Kópavogi. Leyfi samþykkt..

Hafnarfjörður
2.3.2 Bryndísarsjoppa, Hringbraut 14, Hafnarfjörður - söluturn
Lögð fram umsókn Jóns Karls Björnssonar kt. 050875-3429, dags. 25.08.2009, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu að Hringbraut 14, Hafnarfirði. Leyfi samþykkt..
2.3.3 Gæðavídeo ehf. Lækjargata 2, Hafnarfjörður - söluturn
Lögð fram umsókn Gæðavídeos, kt. 660609-0910, dags. 29.06.2009, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu að Lækjargötu 2, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
2.3.4 Ásland ehf. Hafnarfirði - söluturn
Lögð fram umsókn Áslands ehf. kt. 530705-0210 dags. 6.07.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun tóbaksleyfis að Erluási 1,Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
2.3.5 J.M. veitingar ehf. Hafnarfirði – krá
Lögð fram umsókn J.M. veitinga ehf. kt. 540709-0330 dags. 4.08.2009, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.

11

Heilbrigðisnefnd 31. ágúst 2009

2.3.6 Samkaup hf, Hafnarfirði - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Samkaupa hf kt. 571298-3769 dags. 10.08.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun tóbaksleyfis að Miðvangi 41,Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
2.3.7 Verslun Hrafnistu, Hafnarfirði - verslun
Lögð fram umsókn Dvalarheimilis aldraðra Hrafnistu, kt. 491177-0129 dags. 13.08.2009, þar
sem sótt er um endurnýjun tóbaksleyfis fyrir verslun Hrafnistu, Hafnarfirði. Leyfisveiting
staðfest.
2.3.8 Dalsnesti ehf. Hafnarfirði - söluturn
Lögð fram umsókn Dalsnestis ehf. kt. 570305-0420 dags.14.08.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun tóbaksleyfis að Dalshrauni 13,Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
2.3.9 Holtanesti, Hafnarfirði - söluturn
Lögð fram umsókn Sæbliks ehf. kt. 600694-2199 dags.17.08.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun tóbaksleyfis að Melabraut 11,Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
2.3.10 Fjarðarkaup ehf. Hafnarfirði - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Fjarðarkaupa ehf. kt. 420773-0139 dags. 13.08.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun tóbaksleyfis að Hólshrauni 1, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
Kópavogur
2.3.11 Smartkaup ehf. Dalvegi 10-14, Kópavogur - stórmarkaður
Lögð fram umsókn Smartkaups ehf. kt. 420209-1930, dags. 25.06.2009, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu að Dalsmára 10-14, Kópavogi. Leyfi samþykkt.
2.3.12 Videomarkaðurinn 20a, Hamraborg, Kópavogur - söluturn
Lögð fram umsókn Videomarkaðarins ehf. kt. 711297-4059, dags. 2.07.2009, þar sem sótt er
um endurnýjun tóbaksleyfis að Hamraborg 20a, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.

3

Endurskoðun starfsleyfis

Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Sólsteina ehf. dags. 18. ágúst 2009 varðandi
endurskoðun á starfsleyfi fyrirtækisins frá 29. mars 2004.
Lagt fram erindi Sólsteina frá 27. ágúst 2009 varðandi úrbætur á lóð og áframhaldandi
starfsleyfi.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að taka til endurskoðunar starfsleyfi fyrirtækisins m.t.t. öryggis og
umhverfisáhrifa við rekstur með vísun til IX. kafla reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

4

Loftgæðavöktun

Lögð fram skýrsla um loftgæðavöktun við Álalind 1 í Kópavogi tímabilið 29. september 2008 til
1. júní 2009.
Mælingar sýndu að loftgæði við Álalind voru góð og styrkur ryks og mengandi efna reyndist
vel innan samþykktra umhverfis- og heilsufarsmarka. Skýrsluna í heild sinni má nálgast á
heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, www.heilbrigdiseftirlit.is.

5

Frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum frá 1. kafla, I viðauka við
EES-samninginn. 147. mál, matvælalöggjöf, EES-reglur

Lagt fram erindi sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Alþings frá 24. ágúst 2009 þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka
við EES-samninginn. 147 mál, matvælalöggjöf, EES-reglur.
Frumvarp um sama efni var til umfjöllunar á fundi nefndarinnar þann 23. febrúar 2009 og vísar
nefndin á ný til þeirra sjónarmiða sinna að:
 ekki komi til flutnings verkefna frá sveitarfélögum til ríkistofnunar án samráðs,
 hagsmuna neytenda verði gætt með gangsæi í matvælaeftirliti að leiðarljósi,
 lagatexti verði hafður skýr um framkvæmd markaðseftirlits með matvælum
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6

menntunarkröfur verði gerðar til starfsfólks í matvælavinnslu

Kattahald, endurskoðun og yfirferð á samþykkt um kattahald í Hafnarfirði

Lagt fram erindi bæjarráðs Hafnarfjarðar frá 10. júlí 2009 þar sem óskað er umsagnar um
endurskoðun og yfirferð á samþykkt um kattahald í Hafnarfirði.
Rætt var um æskileg markmið með setningu heilbrigðissamþykktar um kattahald og kostnað
sem sveitarfélagið tekur á sig með reglunum.

7

Búfjárhald, endurskoðun og yfirferð á samþykkt um búfjárhald í Hafnarfirði

Lagt fram erindi bæjarráðs Hafnarfjarðar frá 13. ágúst 2009 þar sem óskað er umsagnar um
drög að endurskoðun um búfjárhald í Hafnarfirði.
Rætt var helstu öryggis- og umhverfisáhrif sem taka þarf tillit til.

8

Önnur mál

8.1
Sóttvarnarundanþága og sóttvarnarvottorð
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 21. ágúst 2009 þar sem kynnt er breyting á reglugerð
nr. 941/2002 um hollustuhætti. Breytingin varðar vottorð um sóttvarnarundanþágu og
sóttvarnarvottorð fyrir skip. Eftir breytinguna hefur heilbrigðisnefnd, í samráði við
Siglingastofnun, heilbrigðiseftirlit með skipum og gefur út sóttvarnarundanþágu og
sóttvarnarvottorð.
8.2
Sinubruni austan Húsfells
Þann 22. júlí 2009 varð töluverður gróðurbruni milli Húsfells og Bláfjallavegar við gömlu
gönguleiðina frá Hafnarfirði í Selvog. Umrætt svæði er vatnsverndarsvæði og mjög viðkvæmt
vegna neysluvatns og snögg viðbrögð slökkviliðs komu í veg fyrir mikið tjón.
8.3
Viðbragðsáætlun vegna innflúensufaraldurs.
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir vinnu við gerð viðbragðsáætlunar vegna hugsanlegs
innflúensufaraldurs sem verið er að vinna að undir stjórn almannavarnanefndar
höfuðborgarsvæðisins.
8.4
Hundahald
Hundahald hefur verið að aukast í umdæminu að undanförnu og í byrjun ágúst voru á skrá
um 1900 hundar.
8.5
Fráveita í Hafnarfirði
Framkom að framkvæmdum við fráveitumannvirki í Hafnarfirði er að ljúka og starfræksla
hreinsistöðvar við Hraunavík að hefjast.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30
Júlíus Kr. Björnsson

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Árni Stefán Jónsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir
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