Heilbrigðisnefnd 5.október 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
143. fundur – 5. október 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 5.
október 2009, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson boðaði forföll.
Í upphafi fundar var tilkynnt breyting Sveitarfélagsins Álftaness á fulltrúa í heilbrigðisnefnd.
Richard Hansen kemur í nefndina í stað Júlíusar Kr. Björnssonar.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir 141. fundar frá 31. ágúst 2009 og 142. heilbrigðisnefndar frá 10.
september 2009.

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 123. starfsmannafundar frá 30. september 2009
Starfsleyfi

Álftanes
2.1.1 Breiðumýri, Álftanes - íþróttamiðstöð
Lögð fram umsókn Kjartans Más Hallkelssonar, f.h. Nautilíus, kt. 6309972329, dags.
31.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktar í húsnæði íþróttamiðstöðvar við
Breiðumýri, Álftanesi. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og reglugerðar um sund og baðstaði er
starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Garðabær
2.1.2 Hattavellir 1, Garðabær - samkomusalur
Lögð fram umsókn Hestamannafélagsins Andvara, kt. 441083-0419, dags. 2.09.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar að Hattavöllum 1, Garðabæ. 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.
2.1.3 Skeiðarás 3, Garðabær - verkstæði
Lögð fram umsókn Ragnars Þórs Jörgenssonar f.h. Rafboða ehf. kt. 530993-2809, dags.
15.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis rafverktaka að Skeiðarási 3,
Garðabæ. Húshluti: 010101, 01 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Hafnarfjörður
2.1.4 Ásvellir, Hafnarfjörður - samkomusalur
Lögð fram umsókn Rekstrarfélags Hauka, kt. 561105-0140, dags. 3.09.2009, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs samkomusalar í íþróttamiðstöðinni við Ásvelli, Hafnarfirði.
Húshluti: 02 0202. Eigandaskipti og breyting á húsnæði.
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.
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2.1.5 Dalshraun 13, Hafnarfjörður - veitingastaður
Lögð fram umsókn Armend Zogaj f.h. Castello ehf., kt. 670409-0230, dags. 4.09.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar 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.
2.1.6 Drangahraun 1b, Hafnarfjörður - líkamsræktarstöð
Lögð fram að nýju 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
Afgreiðslu frestað þar sem unnið er að úrbótum.
2.1.7 Grandatröð 2, Hafnarfjörður - sælgætisgerð
Lögð fram umsókn Halldórs Berg f.h. H. Berg ehf., kt. 640707-0101, dags. 2.09.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sælgætisgerðar að Grandatröð 2, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.8 Haukahraun 1, Hafnarfjörður - íþróttahús
Lögð fram umsókn Aðalheiðar Ásgeirsdóttur f.h. Íþróttamiðstöðvarinnar Bjarkar kt. 5901697579, dags. 25.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss að Haukahrauni 1,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Helluhraun 4, Hafnarfjörður - bílaþvottur og bónstöð
Lögð fram umsókn Ólafs Jónssonar f.h. Sendibílastöðvar Hafnarfjarðar ehf., kt. 641089-1259,
dags. 15.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustuaðstöðu fyrir sendibílastöð að
Helluhrauni 4, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.10 Lækjargata 34b, Hafnarfjörður - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Kristinsdóttur f.h. Skipt í miðju ehf., kt. 460809-0370, dags.
21.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu Lækjargötu 34b, Hafnarfirði.
Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.11 Miðhella 4D, Hafnarfjörður - meindýraeyðing
Lögð fram umsókn Konráðs Magnússonar f.h. Meindýravarna Firringar ehf., kt. 470109-0920,
dags. 18.09.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir aðstöðu fyrir meindýraeyði og til sölu
varnarbúnaðar að Miðhellu 4D, Hafnarfirði. Húshluti: 04 0116. 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.
2.1.12 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
Mælt er með frestun þar sem framkvæma þarf úrbætur.
2.1.13 Stapahraun 7, Hafnarfjörður - viðgerðaraðstaða
Lögð fram umsókn Eiðs E. Baldvinssonar f.h. Tjarnarlindar hf., kt. 510406-1170, dags.
15.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Stapahrauni 7,
Hafnarfirði. Húshluti: 02 0101. 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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Kópavogur
2.1.14 Askalind 1, Kópavogur - verkstæði
Lögð fram umsókn Ragnars Þórs Jónssonar f.h. Öryggismiðstöðvar Íslands hf., kt. 4109953369, dags. 9.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis Askalind 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102, 01 0103, 01 0201, 01 0202 og 01 0203. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.15 Askalind 8, Kópavogur - bílaþvottur og bónstöð
Lögð fram umsókn Ólafs Þorgrímssonar f.h. Lúxus ævintýrareisur ehf., kt. 560103-2390,
dags. 8.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur þjónustuaðstöðu fyrir bílaleigu að Askalind
8, Kópavogi. Húshluti: 01 0202. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.16 Auðbrekka 25-27, Kópavogur - sala á tilbúnum mat
Lögð fram umsókn Bjarna Þórs Ólafssonar, f.h. Veislumatar ehf., kt. 480207-1570, dags.
18.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veisluþjónustu með útleigu á sal að
Auðbrekku 25-27, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17 Dalsmári 1-3, Kópavogur - íþróttavöllur og félagsaðstaða
Lögð fram umsókn Ómars Stefánssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
25.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttavallar, bað-, búnings- og félagsaðstöðu
við Kópavogsvöll, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar og reglugerðar um hollustuhætti um bað og
sundstaði er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.18 Dalsmári 9-11, Kópavogur - snyrtistofa
Lögð fram umsókn Bergþóru Sófusdóttur f.h. kt. 030674-2949, dags. 31.08.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofunnar Deddu að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 0201. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.19 Dalsmári 9-11, Kópavogur - nuddstofa
Lögð fram umsókn Arnars Jónssonar f.h. Arnarljóss s/f, kt. 481002-3620, dags. 31.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkranuddstofu að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 0201. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.20 Dalsmári 9-11, Kópavogur - nuddstofa
Lögð fram umsókn Drífu Jónu Kristjánsdóttur kt.150569-4009, dags. 31.08.2009, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs nuddstofunnar Heilsunudds & ráðgjafar að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 0201. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.21 Dalsmári 9-11, Kópavogur - líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Þrastar Jóns Sigurðssonar f.h. Sporthallarinnar ehf., kt. 500108-1690,
dags. 28.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar með aðstöðu fyrir
læknastofu og sjúkraþjálfun að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 0201. Ný starfsemi og breyting á starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.22 Dalsmári 9-11, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Sigurbjörns Guðmundssonar f.h. Líkama og lífstíls ehf., kt.430605-1190,
dags. 03.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fæðubótarefni að
Dalsmára 9-11, Kópavogi. Húshluti: hluti af 0201. Ný starfsemi.
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Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.23 Dalvegur 4, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Hauks Víðissonar f.h. Shiraz ehf., kt. 441108-1170, dags. 31.08.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Dalvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. 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 og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.24 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Ómars Ö. Björnssonar, f.h. ÓE fasteigna ehf., kt. 510708-0400, dags.
29.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Húshluti: 01.0106. 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.
2.1.25 Engihjalli 8, Kópavogur - krá og matsala
Lögð fram umsókn Guðmundar Jónassonar, f.h. G.S. Vörur ehf., kt. 510909-1510, dags.
29.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kráar og matsölu að Engihjalla 8, Kópavogi.
Húshluti: 01 0108, 01 0201. 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.
2.1.26 Hafnarbraut 10, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Björnssonar kt. 260655-4939, dags. 30.06.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Hafnarbraut 10, Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.27 Hafnarbraut 10, Kópavogur - verkstæði
Lögð fram umsókn Árna Kópssonar f.h. Vatnsborunar ehf.,
kt.580800-2030, dags.
23.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Hafnarbraut 10, Kópavogi.
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.
2.1.28 Hafnarbraut 13-15, Kópavogur - verkstæði
Lögð fram umsókn Alexanders Stefánssonar f.h. Köfunarþjónustunnar ehf., kt. 431007-1180,
dags. 28.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækisins að Hafnarbraut
13-15, Kópavogi. 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..
2.1.29 Hagasmára 1, Kópavogur - rafstöð
Lögð fram umsókn Þorsteins Sigurjónssonar f.h. Orkuveitu Reykjavíkur kt. 551298-3029,
dags. 28.08.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dísel vararafstöðva og spennuvirkis við
Hagasmára 1, Kópavogi. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.30 Hlíðasmára 2, Kópavogur - líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Guðlaugar Maríu Sigurðardóttur f.h. 9 mánaða ehf., kt. 600802-3130,
dags. 11.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar og nuddstofu með
nálastungum að Hlíðasmára 2, Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.31 Hæðasmári 4, Kópavogur - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Karls Berndsen f.h. Beauty barsins ehf., kt. 580908-0390, dags.
29.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hæðasmára 4, Kópavogi.
Ný starfsemi
Með vísan 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.
2.1.32 Nýbýlavegur 14, Kópavogur - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Maríu Aðalheiðar Sigurðardóttur, kt. 170367-4649, dags. 24.09.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofunnar Góðs útlits að Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Húshluti: 01 0103. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.33 Nýbýlavegur 18, Kópavogur - rakarastofa
Lögð fram umsókn Jóns Hrólfs Baldvinssonar, f.h. Rebel s/f, kt. 6202850219, dags.
03.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs rakarastofu að Nýbýlavegi 18, Kópavogi.
Húshluti, hluti af 01 0101. Ný starfsemi
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 8.09.2009.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.34 Skemmuvegur 32, Kópavogur bílaþvottur og bónstöð
Lögð fram umsókn Ólafs Pétursson f.h. Sumarsælu ehf., kt. 500506-2290, dags. 22.09.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu og þjónustuaðstöðu að Skemmuvegi 32,
Kópavogi. Húshluti: 01 0001. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 9.03.2009.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.35 Smiðjuvegur 5, Kópavogur - byggingavöruverslun
Lögð fram umsókn Róberts Melax f.h. Vatnsvirkjans hf., kt. 671184-0929, dags.28.08.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar að Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101, 01 0102, 01 0103. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.36 Smiðjuvegur 14, Kópavogur - skemmtistaður
Lögð fram umsókn Ásgeirs Þórs Davíðssonar f.h. Baltik ehf., kt. 650199-2279, dags.
02.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skemmtistaðar að Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Lagðar hafa verið fram teikningar dags.15.07.2009. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.37 Vallakór 12, Kópavogur - íþróttamiðstöð
Lögð fram umsókn Sævars Sigurðssonar f.h. Knattspyrnuakademíu Ísl ehf., kt. 500205-1130,
dags. 7.09.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir íþróttasal og búningsaðstöðu í nýbyggingu að
Vallakór 12, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Breyting á starfsemi, nýbygging, íþróttasalur.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.38 Vesturvör 26, Kópavogur - járnsmiðja
Lögð fram umsókn Stefáns Þórissonar
f.h. Járns og blikks ehf., kt. 651191-1069,
dags.3.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn og stálsmiðju að Vesturvör 26,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101, 01 0102, 02 0101 og 02 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.2

Umsagnir

Garðabær
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2.2.1 Fjölbrautarskólinn í Garðabæ, Skólabraut 6, Garðabær - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 27.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fjölbrautarskólans í Garðabæ kt. 581286-1639, þar sem sótt er um endurnýjun á
rekstrarleyfi fyrir samkomusal í flokki I.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Fjölbrautarskólinn í Garðabæ, Skólabraut 6, Garðabær - tækifærisleyfiarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 2.10.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sjálfstæðifélagsins í Garðabæ, kt. 611175-1089, þar sem sótt er um leyfi fyrir veislu í
samkomusal 10. október n.k.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Félagsheimili Andvari, Hattarvellir 1, Garðabær - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 31.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hestamannafélagsins Andvara kt. 441083-0419, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal í flokki Ill.
Jákvæð umsögn gerð að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
2.2.4 Fimleikafélag Hafnarfjarðar, Kaplakrika - samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 15.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélags Hafnarfjarðar kt. 5401692769, þar sem sótt er um tækifærisleyfi í
tilefni 80 ára afmælishófs FH að Kaplakrika laugardaginn 17. október n.k. Leyfi fyrir 500
manns milli kl. 19.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Knattspyrnudeild FH, Kaplakrika - samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 15.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnudeildar FH kt. 410687-1359, þar sem sótt er um tækifærisleyfi vegna
uppskeruhátíðar kvennadeildar FH að Kaplakrika laugardaginn 26. september n.k. Leyfi fyrir
1000 manns milli kl. 20.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Hafnarfjarðarleikhúsið, Strandgötu 50, - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 1.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hafnarfjarðarleikhússins Hermóðar ehf kt. 610497-2689, þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir samkomusal í flokki lI.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.7 Castello ehf, Dalshrauni 13, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 11.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Castello ehf kt. 670409-0230, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki lI, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Gallerí Thors, Linnetstíg 2, Hafnarfjörður - kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 24.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Maríu Ólafsdóttur kt. 280661-2609, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingastað, flokki I, að Linnetsstíg 2, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir kaffihúsið Gallerí Thors að Linnetstíg 2, Hafnarfirði,
þann 28.08.2006. 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 kaffihús.”
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2.2.9 Manning ehf, Fjarðargötu 9a, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 16.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Manning ehf kt. 640596-2799, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
pylsubarinn, veitingastað í flokki I, að Fjarðargötu 9a, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir Pylsubarinn Manning ehf að Fjarðargötu 9a,
Hafnarfirði þann 9.12.2002. 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 veitingaverslun”.
2.2.10 Tania ehf, Bæjarhrauni 4, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 9.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Taniu ehf kt. 470909-1610, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki I,
að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Afgreiðslu frestað þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
2.2.11 Rekstrarfélag Hauka, Ásvellir, Hafnarfjörður - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 8.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rekstrarfélags Hauka kt. 561105-0140, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal í flokki llI.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir samkomusal að Ásvöllum Hafnarfirði, þann
5.10.2009 skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, 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 samkomusal.”

Kópavogur
2.2.12 Shiraz , Dalvegi 4, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 26.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Shiraz ehf kt. 441108-1170, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki
II að Dalvegi 4, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.13 Players, Bæjarlind 4 - veitingahús, - tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 25.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Menntaskólans í Kópavogi kt. 4705762199, þar sem sótt er um
tækifærisleyfi fyrir Tyllidagaball sem haldið verður í Players, Bæjarlind 4, Kópavogi,
þriðjudaginn 6. október n.k. milli kl. 22.00 – 01.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.14 Pizzu og hamborgarahöllin, Engihjalla 8 - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn ÓE Fasteigna ehf kt. 510708-0400, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki llI að Engihjalla 8 Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir veitingastað að Engihjalla 8, Kópavogi, þann
5.10.2009. skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, 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 veitingastofu.”
2.2.15 Sporter, Engihjalla 8, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn GS Vörur ehf kt. 510909-1510, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki llI að Engihjalla 8.
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2.16 Kríunes ehf, Vatnsenda, Kópavogur - gistiheimili og veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 28.08.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kríunes ehf kt. 070602-4190, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili og
veitingastað í flokki V.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir gistiheimili og veitingastað að Vatnsenda,
Kópavogi, þann 5.02.2007. skv. matvæla- og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn
er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt V 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.”
2.2.17 Kópavogsnesti, Nýbýlavegi 10, Kópavogur, - veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram að nýju 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 í flokki I að Nýbýlavegi 10, Kópavogi.
Frestað. Umsækjanda veittur 14 daga frestur til að leggja fram tímasetta áætlun um úrbætur.
2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1 Snælandsvideo, Furugrund 3, Kópavogur - söluturn .
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar f.h. Snælandsvideos Furugrund kt. 681294-2879,
dags.29.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu.
Leyfisveiting samþykkt
2.3.2 Snælandsvideo, Núpalind 1, Kópavogur - söluturn .
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar f.h. Snælandsvideos Núpalind kt. 450100-3230,
dags.29.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu.
Leyfisveiting samþykkt
2.3.3 Snælandsvideo, Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfjörður - söluturn .
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar f.h. Snælandsvideos Reykjarvíkurveg kt. 6812942879, dags.29.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu.
Leyfisveiting samþykkt
2.3.4 Verslunin 10-11 Hjallabrekku 2, Kópavogur - matvöruverslun .
Lögð fram umsókn verslunarinnar 10-11, Hjallabrekku 2, Kópavogi kt. 450199-3629,
dags.30.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu.
Leyfisveiting samþykkt
2.3.5 Verslunin 10-11 Staðarbergi 2-4, Hafnarfjörður - matvöruverslun .
Lögð fram umsókn verslunarinnar 10-11, Staðarbergi 2-4 kt. 450199-3629, dags.30.09.2009,
þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu.
Leyfisveiting samþykkt
2.3.6 Verslunin 10-11 Fjarðargötu 13-15, Hafnarfjörður - matvöruverslun .
Lögð fram umsókn verslunarinnar 10-11, Firði 13-15, Hafnarfirði kt. 450199-3629,
dags.30.09.2009, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu.
Leyfisveiting samþykkt
2.4

Annað

2.4.1 Hrafnista, Hafnarfirði - hundaheimsóknir
Lagt fram bréf frá Lovísu A. Jónsdóttur f.h. Hrafnistu Hraunvangi 7 í Hafnarfirði dags
31.08.2009, þar sem óskað er eftir undanþágu fyrir heimsóknum hunda á dvalar- og
hjúkrunarheimilið Hrafnistu í Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest erindið framsent til Umhverfisráðuneytis.
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2.4.2 Líknardeild LSH, Kópavogi - hundaheimsóknir
Lagt fram bréf frá Jóhönnu Ósk Eiríksdóttur f.h. Landspítala Háskólasjúkrahúss,
Kópavogsbraut 5-7 í Kópavogi, dags 28.09.2009, þar sem óskað er eftir undanþágu fyrir
heimsóknum hunda á Líknardeild LSH í Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt og erindið framsent Umhverfisráðuneytinu.

3

Fjárhagsáætlun 2010

Lagðar fram fjárhags- og eftirlitsáætlanir vegna ársins 2009 og tillögur að gjaldskrám.
Samþykkt af hálfu nefndarinnar og sent sveitarstjórnum til afgreiðslu.

4

Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða

Lögð fram fundargerð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 10. september 2009.

5

Mengunarflokkun á Vífilsstaðavatni og efsta hluta Vífilsstaðalækjar

Lögð fram skýrsla um úttekt á mengunarstöðu Vífilsstaðavatns og efsta hluta
Vífilsstaðalækjar, dags. september 2009. Skýrslan er unnin með vísun til ákvæða reglugerðar
nr. 796/1999, um varnir gegn mengun vatns og skyldu sveitastjórna til mengunarflokkunar
vatna.
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Önnur mál

Engin

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50

Richard Hansen

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Halla Halldórsdóttir
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