HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
145. fundur – 30. nóvember 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn
30..nóvember 2009, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru
undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði
fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 144. fundar heilbrigðisnefndar frá 26. október 2009.

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 125. starfsmannafundar frá 25. nóvember 2009
Starfsleyfi

Garðabær
2.1.1 Garðatorg 1, Garðabær - Jólamarkaður
Lögð fram umsókn Grétars Þórs Steindórssonar f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
5.10.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs jólamarkaðar að Garðatorgi 1, Garðabæ.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi staðfest
2.1.2 Hörgatún 2, Garðabær - samkomusalir
Lögð fram umsókn Kjartans Steinssonar f.h. Veritas Capital hf., kt. 530602-3380, dags.
12.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusala að Hörgatúni 2, Garðabæ.
Húshluti: 02 02, 0217. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.3 Kirkjulundur 19, Garðabær - heilsurækt
Lögð fram umsókn Hrafnhildar Sigurðardóttur f.h. Jafnvægis heilsurækt ehf., kt. 710809-0380,
dags. 28.10.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktar að Kirkjulundi 19,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.4 Lyngás 18, Garðabær - nuddstofa
Lögð fram umsókn Heiðars Ragnarssonar kt. 270153-4969, dags. 22.10.2009, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs nuddstofu að Lyngási 18, Garðabæ.
Húshluti: 2. hæð til vinstri. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.5 Strikið 6, Garðabær – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Sigr. Kolbrúnar Guðnadóttur, kt. 120967-5179, dags. 26.11.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Strikinu 6 í Garðabæ. Eigandaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hafnarfjörður
2.1.6 Bæjarhraun 4, Hafnarfjörður – veitingahús
Lögð fram umsókn Faraj Shwairi f.h. Tönju ehf., kt. 470909-1610, dags. 23.09.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0202. Ný starfsemi
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Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.7 Drangahraun 1, Hafnarfjörður – snyrtivöruframleiðsla
Lögð fram umsókn Sóleyjar Elíasdóttur
f.h. Háðvarar ehf., kt. 711005-0480, dags.
25.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á snyrtivörum að Drangahraun 1,
Hafnarfirði. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er afgreiðslu frestað og óskað nánari
upplýsinga um fyrirhugaða starfsemi
2.1.8 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
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 2 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.9 Dalshraun 20, Hafnarfjörður – bílapartasala
Lögð fram umsókn Þórs Kristjánssonar f.h. Bílaparta og þjónustu ehf., kt. 490994-2699,
dags. 17.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Dalshrauni 20,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Endurnýrun
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er samþykkt að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 4 ára.
2.1.10 Eyrartröð 8, Hafnarfjörður - verkstæði og gasbirgðastöð
Lögð fram að nýju umsókn Geirs Þórs Zoega f.h. Ísaga ehf kt. 490293-2059, dags. 3.06.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis með sandblæstri og gasbirgðastöðvar að
Eyrartröð 8, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Breyting á starfsemi og eigendaskipti.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 15.06.2009 var samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12
ára. Grenndarkynning fór fram 29.9 til 28.10.2009. Engar athugasemdir bárust.
Starfsleyfi er samþykkt með vísun til reglugerða um mengunarvarnir.
2.1.11 Flatahraun 7, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði, smurstöð
Lögð fram umsókn Pieri Segatta f.h. Pústþjónustu BJB ehf. kt. 690494-2694 dags.
24.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar og bifreiða- og
hjólbarðaverkstæðis að Flatahrauni 7, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101, 02 01. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Hlíðarberg 2, Hafnarfjörður - skólahúsnæði og íþróttahús
Lögð fram umsókn Maríu Pálmadóttur f.h. Setbergsskóla, kt. 570190 – 2619, dags.
25.11.2009 þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir íþróttahús og skólahúsnæði að Hlíðarbergi 2,
Hafnarfirði. Fastanúmer 02 0101. Viðbótarhúsnæði og endurskoðun starfsleyfis.
Með vísun til hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12. ára.
2.1.13 Hvaleyrarbakki, Hafnarfjörður - vélsmiðja
Lögð fram að nýju 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 skipaviðgerða við
Hvaleyrarbakka, Hafnarfirði í tveimur flotkvíum. Ný starfsemi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 31.08.2009 var samþykkt, með vísun til ákvæða reglugerða
um mengunarvarnir, að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára. Grenndarkynning fór fram 29.9
til 28.10.2009.
Lögð fram umsögn Hafnarstjórnar dags. 7.10.2009 og bréf heilbrigðiseftirlits til umsækjanda,
dags. 11.11.2009.
Afgreiðslu frestað. Með vísan til umsagnar hafnarstjórnar er óskað athugasemdar
umsækjanda.
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2.1.14 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfjörður – bílaþvottur og bón
Lögð fram umsókn Gunnars Valdimarssonar f.h. Hagbarða ehf. kt. 700401 3080 dags.
23.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustustöðvar fyrir eigendur bifreiða að
Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði. Húshluti: 01 010(03-04). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er afgreiðslu frestað og óskað eftir
nánari upplýsingum um fráveitumál.
2.1.15 Kaplahraun 9, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram að nýju umsókn Þórarins Sverrissonar, f.h. BTC ehf kt. 440703-2750, dags.
28.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu, niðurrifs á bílum og sölu á
varahlutum að Kaplahrauni 9, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 syðri hluti. Ný starfsemi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 4.5.2009 var samþykkt, með vísun til ákvæða reglugerða um
mengunarvarnir, að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára. Fyrirvari var um að olíugildru yrði
komið fyrir á fráveitu. Grenndarkynning fór fram 29.9 til 28.10.2009.
Athugasemdir bárust (dags. 14.10.2009) frá fyrirtækjunum; Fasteignafélaginu Dal ehf. og GT
Verktökum ehf. sem eru eigendur og/eða leigjendur að hluta Kaplahrauns 9.
Afgreiðslu frestað. Óskað er eftir greinagerð umsækjanda og húseigenda vegna framkominna
athugasemda og tillögu um staðsetningu og gerð olíugildru á fráveitulögn frá starfseminni.
2.1.16 Kaplahraun 11, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Reynis S. Markússonar f.h. Parta ehf, kt. 650703-2430, dags. 3.11.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kaplahrauni 11, Hafnarfirði.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er samþykkt að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 12 ára.
2.1.17 Norðurhella 10, Hafnarfjörður - hreinlætisvöruverksmiðja
Lögð fram að nýju umsókn Kristjáns Grétarssonar, f.h. Mjallar - Friggjar hf., kt. 600503-2270
dags. 23.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu hreinlætisvara að Norðurhellu 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 31.08.2009 var samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára. Grenndarkynning fór fram 29.9 til
28.10.2009. Engar athugasemdir bárust.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára samkvæmt ákvæðum mengunarvarnareglugerða.
2.1.18 Óseyrarbraut 29, Hafnarfjörður - plastiðnaður
Lögð fram að nýju 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
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 31.08.2009 var samþykkt, með vísun til ákvæða reglugerða
um mengunarvarnir, að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára.
Grenndarkynning fór fram 29.9 til 28.10.2009. Engar athugasemdir bárust.
Starfsleyfis samþykkt tl 12 ára samkvæmt ákvæðum mengunarvarnareglugerða.
2.1.19 Reykjavíkurvegur 15B, Hafnarfirði, - kaffihús
Lögð fram umsókn Sigríðar Friðriksdóttur kt. 020857-4209, dags. 26. nóvember 2009 þar sem
sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Reykjavíkurvegi 15B, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglagerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa
2.1.20 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður - veisluþjónusta
Lögð fram umsókn Oddsteins Gíslasonar, f.h. Steindórs ehf kt. 691009-0250 dags.
23.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veisluþjónustu og sölu veitinga að
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.21 Rauðhella 3, Hafnarfjörður - meðferð og húðun málma
Lögð fram að nýju umsókn Gunnars Árnasonar, f.h. Verkvíkur - Sandtaks kt. 491190-1409,
dags. 20.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis, sandblásturs og
meðferð og húðun málma að Rauðhellu 3, Hafnarfirði. Endurnýjun og eigendaskipti.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 15.06.2009 var samþykkt, með vísun til ákvæða reglugerða
um mengunarvarnir, að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára. Grenndarkynning fór fram 29.9
til 28.10.2009. Engar athugasemdir bárust.
Starfsleyfi samþykkt skv. ákvæðum mengunarvarnareglugerða til 12 ára.
2.1.22 Sólvangsvegur 4, Hafnarfirði, - skólahúsnæði
Lögð fram umsókn Haraldar Haraldssonar, f.h. Lækjarskóla, kt. 590169-7579, dags.
19.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla að Sólvangsvegi 4, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 20.11.2009 og 28.05.2009. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.23 Sólvangsvegur 4, Hafnarfirði, - íþróttahús og sundlaug
Lögð fram umsókn Haraldar Haraldssonar, f.h. Lækjarskóla, kt. 590169-7579, dags.
19.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss og sundlaugar að Sólvangsvegi 4,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og reglugerðar um hollustuhætti á sund- og
baðstöðum er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.24 Stapahraun 2, Hafnarfjörður - gistiheimili
Lögð fram að nýju 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
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til umsækjanda frá 7. október 2009 þar sem óskað
var upplýsinga varðandi úrbætur og áætlunar um hvernig ljúka ætti úrbótum.
Umbeðnar upplýsingar hafa ekki borist. Samþykkt að umsókn um starfsleyfi veriði vísað frá.
2.1.25 Strandgata 90, Hafnarfjörður - dekkjaverkstæði
Lögð fram umsókn Hannibals Sigurvinssonar f.h. Auto Cars kt. 520107-2740, dags.
11.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþjónustu og dekkjaverkstæðis að
Strandgötu 90, Hafnarfirði. Húshluti: 06 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er afgreiðslu frestað og óskað eftir
nánari upplýsingum um fyrirhugaða starfsemi og fyrirkomulag og mengunarvarnir á við
fráveitu.
2.1.26 Suðurhella 10, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram að nýju umsókn Antons Ingvasonar, f.h Bílabúsins ehf, kt. 560407-1300, dags.
17.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Suðurhellu 10, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 17.03.2009 var samþykkt, með vísun til ákvæða reglugerða
um mengunarvarnir, að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára. Grenndarkynning fór fram 29.9
til 28.10.2009. Engar athugasemdir bárust.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til reglugerða um mengunarvarnir til 12 ára.
2.1.27 Tinhella 1, Hafnarfjörður - metangasstöð
Lögð fram að nýju umsókn Helga Kristjánssonar, f.h N1 hf, kt. 540206-2010, dags. 9.02.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs metangasstöðvar að Tinhellu 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 30.03.2009 var samþykkt, með vísun til ákvæða reglugerða
um mengunarvarnir, að auglýsa tillögu að starfsleyfi til 12 ára.
Grenndarkynning fór fram 29.9 til 28.10.2009.
Engar athugasemdir bárust. Starfsleyfi er samþykkt með vísun til reglugerða um
mengunarvarnir til 12 ára.

Kópavogur
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2.1.28 Akralind 8, Kópavogur – nuddstofa
Lögð fram umsókn Margrétar A. Birgisdóttur kt. 101060-4389, dags. 16.11.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs nudd- og ráðgjafarstofu að Akralind 8, Kópavogi.
Húshluti: 2. hæð til hægri. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.29 Askalind 4, Kópavogur - verkstæði
Lögð fram umsókn Báru Sigurjónsdóttur f.h. Vetrarsólar ehf, kt. 551191-1689, dags.
28.10.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrir þjónustu við sláttuvélar og
golfbíla að Askalind 4, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.30 Arnarsmári 22, Kópavogur - verslun með fegrunar og snyrtiefni
Lögð fram umsókn Karenar Óskar Sampsted f.h. Skinhope.is, kt. 460203-2280, dags.
26.10.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar og snyrtiefni að
Arnarsmára 22, Kópavogi. Lögheimili starfseminnar er á ofangreindum stað en vörudreifing á
að fara fram frá viðurkenndri vörugeymslu. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og reglugerðar um fegrunar og snyrtivörur er
samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara um að starfsemin valdi ekki ónæði fyrir nágranna.
2.1.31 Bæjarlind 12, Kópavogur - kennslustaður fyrir börn
Lögð fram umsókn Ólafs Kristjánssonar f.h. TS ehf., kt. 660297-2519, dags. 25.11.2009 þar
sem sótt er um leyfi fyrir kennslustað fyrir börn (tónlistaskóla) að Bæjarlind 12, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.32 Bæjarlind 14-16, Kópavogur - matsölustaður
Lögð fram umsókn Bjarkar Þorleifsdóttur f.h. BJS subs (Nonnabiti) kt. 480909-0700, dags.
2.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur skyndibitastaðar að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Húshluti: 01 0207, 01 0208. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.33 Dalvegur 18, Kópavogur - dýrasnyrtistofa
Lögð fram umsókn Sóleyjar Höllu Möller, f.h. Hvuttakots kt. 680206-1120, dags. 10.11.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hundasnyrtistofu að Dalvegi 18, Kópavogi.
Húshluti: 00 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.34 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingaverslun
Lögð fram umsókn Jakobs Ásmundssonar f. h. Hjallasjoppunnar ehf. kt. 441109-0590, dags.
26. nóvember 2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með grilli að Engihjalla 8,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.35 Hagasmára 1, Kópavogur - kaffihús
Lögð fram umsókn Eggerts Jónssonar f.h. Adesso ehf kt.500102-3060, dags. 29.10.2009,
þar sem sótt er um leyfi til rekstur kaffihúss að Hagasmára 1, Kópavogi.
Breyting á húsnæði og viðbót við rekstur.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.36 Hagasmára 1, Kópavogur - veitingahús
Lögð fram umsókn Helga Guðmundssonar f.h. Vöruþjónustunnar kt.530503-2830, dags.
18.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur veitingahúss að Hagasmára 1, Kópavogi.
Eigendaskipti
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.37 Hagasmára 1, Kópavogur - verslunarmiðstöð
Lögð fram umsókn Hennings Henningssonar f.h. Smáralindar ehf kt. 680807-1320, dags.
4.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til rekstur verslunarmiðstöðvar að Hagasmára 1,
Kópavogi. Eigendaskipti
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.38 Hlíðasmára 15, Kópavogur - sjúkraþjálfun
Lögð fram umsókn Unnar Sandholts f.h. Táps ehf kt. 660398-2929, dags. 9.11.2009, þar sem
sótt er um leyfi til rekstur sjúkraþjálfunar að Hlíðasmára 19, Kópavogi.
Húshluti: 0101, 0102. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi til 12 ára staðfest.
2.1.39 Lækjarbotnar, Kópavogur - landmótun og frágangur grjótnámu
Lögð fram umsókn Stefáns Ara Guðmundssonar f.h. S. Helgasonar ehf,. kt. 540269-0689,
dags. 19.10.2009, þar sem sótt er um leyfi til grjótnáms, frágangs á grjótnámu og landmótun í
Lækjarbotnum, Kópavogi. Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2000-2012, sveitarfélagsuppdrætti er starfsemin á
efnistökusvæði sem tilheyrir fjarsvæði B samkvæmt skipulagi vatnsverndar
Málið var kynnt fyrir framkvæmdastjórn um vatnsvernd þann 28.10.2009 er lagðist ekki gegn
erindinu.
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er samþykkt að auglýsa tillögu að
starfsleyfi til 4 ára.
2.1.40 Rjúpnasalir 1, Kópavogur - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Helgu Magnúsdóttur, f.h. BV 60 ehf, kt. 431108-0970, dags. 3.11.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs lítils veitingastaðar og söluturns að Rjúpnasölum 1,
Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.41 Smiðjuvegur 4A, Kópavogur - framleiðslu á fóðri fyrir hunda
Lögð fram umsókn Daníels V. Elíassonar, f.h. Hundahreysti ehf kt. 471108-1030, dags.
25.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á hráfóðri fyrir hunda að Smiðjuvegi 4A,
Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 4
ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.42 Smiðjuvegur 9a, Kópavogur – stálsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ástu Ólafsdóttur f.h. Stálgæða ehf., kt. 460605-0910, dags. 5.11.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs stálsmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 9a, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101, 03 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.43 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Jens Jenssonar f.h. Thaiinter ehf., kt. 581109-0400, dags. 26. nóvember
2009 þar sem sótt er um leyfir til reksturs veitingastofu að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.44 Smiðjuvegur 20, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ingþórs Arnórssonar f.h. Bremsunnar ehf., kt. 701298-2339, dags.
5.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 20,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða reglugerða um mengunarvarnir er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.45 Víkurhvarf 5, Kópavogur - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Sæþórs Matthíassonar f.h. Maxí heildsala ehf., kt. 660808-0270,
dags.13.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs poppkornsframleiðslu að Víkurhvarfi 5,
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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.2

Umsagnir
Garðabær

2.2.1 Lionsklúbbur Garðabæjar, Garðatorg, Garðabæ - tónleikar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 11.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lionsklúbbs Garðabæjar kt. 491078-0229, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
tónleika á Garðatorgi, þann 19. nóvember n.k. frá kl. 21.00 – 23.00. Óskað er eftir leyfi fyrir
500 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Veritas Capital hf., Hörgatúni 2, Garðabæ - samkomusalir, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 6.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Veritas Capital hf., kt. 530602-3380, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusali í flokki lI, að Hörgatúni 2, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.11.2009 starfsleyfi fyrir samkomusali skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt lI 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
samkomusali.”
2.2.3 I-mat ehf, Vesturhrauni 5, Garðabær - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 2.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn I-mats ehf kt. 661009-1870, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki
I, að Vesturhrauni 5, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 25.04.2005 starfsleyfi fyrir veitingastað 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.”
Hafnarfjörður
2.2.4 Tanja ehf, Bæjarhrauni 4, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 9.09.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Tönju ehf kt. 470909-1610, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki I,
að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Sjá lið 1,5
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Flensborgarskóli, Brekkugötu 17-19, Hafnarfjörður - tækifærisleyfi SVT
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 30.10.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Úlfars Daníelssonar kt. 180859-3149, þar sem sótt er um tækifærisleyfi dags.
7.11.2009 frá kl. 22.00 – 02.00 fyrir 150 manns í Flensborgarskóla, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Græna Húsið, Hellisgerði, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 2.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Friðriksdóttur kt. 020857-4209, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir

7

veitingastað með útiveitingum í flokki lI, í Græna Húsinu Hellisgerði, Reykjavíkurvegi 15,
Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.11.2009 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt lI 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”
Kópavogur
2.2.7 BJS subs ehf, Bæjarlind 14-16, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 23.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn BJS subs ehf , Nonnabiti kt. 480909-0700, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu í flokki l, að Bæjarlind 14-16, Kópavogi. Sjá lið 1,29
Eftirfarandi samþyktt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.11.2009 starfsleyfi fyrir veitingastað 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.”
2.2.8 Hjallasjoppan ehf, Engihjalla 8, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 20.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hjallasjoppunnar ehf kt. 441109-0590, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu í flokki l, að Engihjalla 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.11.2009 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Húsnæðið fullnægir er kröfum um veitingastofu. 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”
2.2.9 Adesso ehf, Hagasmára 1, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 28.10.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Adesso ehf kt. 500102-3060, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki Il, að Hagasmára 1, Kópavogi. Um er að ræða viðbót við rekstrarleyfi, kaffihúsarými
merkt L-011 á neðri hæð.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 22.04.2002 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerð og viðbót við húsnæði þann 30.11.2009. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt
um rekstrarleyfi, samkvæmt lI 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.”
2.2.10 Vöruþjónustan, Hagasmára 1, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 10.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Vöruþjónustunnar ehf., Hlöllabáta, kt. 530503-2830, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í flokki ll, í Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi. Sjá lið 1,32
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.11.2009 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt lI 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.”
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2.2.11 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, samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 585/2007, að
Nýbýlavegi 10, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 23.02.2004 starfsleyfi fyrir söluturn með óvarin matvæli
(veitingaverslun) að Nýbýlavegi 10 í Kópavogi skv. ákvæðum reglugerðar um matvælaeftirlit
og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla.
Núverandi starfsemi, rekstur söluskála með aðstöðu til neyslu veitinga á staðnum fullnægir
ekki kröfum reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 og ekki hefur verið sótt um starfsleyfi
fyrir rekstur veitingastofu. samkvæmt ákvæðum hollustuháttareglugerðar”
2.2.12 Lyst ehf, Smáratorg 5, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 10.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lystar ehf, Metro kt. 431108-0970, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki l, að Smáratorgi 5, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 25.11.2002 starfsleyfi fyrir veitingastað 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.”
2.2.13 BV 60 ehf, Rjúpnasölum 1, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 5.11.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn BV 60 ehf., Salagrill, kt. 431108-0970, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu í flokki l, að Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Sjá lið 1,36
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.11.2009 starfsleyfi fyrir veitingastað 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.”

2.3

Tóbaksleyfi

2.3.1 Engihjalli 8, Hjallasjoppan Kópavogur - veitingaverslun
Lögð fram umsókn Jakobs Ásmundssonar f.h. Hjallasjoppunnar ehf. kt. 441109-0590, dags.
27.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í veitingaverslun að Engihjalla 8, Kópavogi.
Samþykkt.
2.3.2 Rjúpnasalir 1, Salagrill, Kópavogur - veitingaverslun
Lögð fram umsókn BV 60 ehf, kt. 431108-0970, dags. 3.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í Salagrilli, Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Samþykkt.
2.4

Annað

2.4.1 Hagasmári 1, Kópavogur –sýning á kjötskurði, tækifærisleyfi
Lagt fram erindi Kristjáns G. Kristjánssonar, f.h. Félags íslenskra kjötiðnaðarmanna, frá 2.
nóvember 2009 varðandi sýningu í Vetrargarðinum í Smáralind, 3. til 4. desember 2009.
Samþykkt
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2.4.2 Digranesvegi 12, Kópavogur - basar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf frá Kvenfélagasambandi Íslands dags 30.10.2009, þar sem óskað er eftir leyfi
til að halda basar laugardaginn 7. nóvember að Digranesvegi 12, Kópavogi, þar m. t. sala á
kökum. Ágóði rennur til líknarmála.
Leyfisveiting staðfest.

3

Skipulagsmál

Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar, dags. 15. nóvember 2009 þar sem óskað er
umsagnar um tillögu skipulagsnefndar Kópavogs frá 3. nóvember 2009 á tillögu að breytingu
á svæðisskipulagi vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu..
Með vísun til 5. gr. samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla nr. 636/1997, er óska umsagnar
framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.

4

Vatnsvernd

4.1
Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 28.
október 2009.
4.2
Athafnasvæði á Hólmsheiði
Rædd auglýsing Reykjavíkurborgar. Hólmsheiði nýtt athafnasvæði, deiliskipulagsbreyting.
Um er að ræða 132 hektara á fjarsvæði B samkvæmt svæðisskipulagi um vatnsvernd. Í
tillögunni er gert ráð fyrir losun ofanvatns í Hólmsá og áin sem fellur um grannsvæði
vatnsverndar þar með gerð að viðtaka áður en hún fellur í Elliðavatn.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur að farga eigi ofanvatni frá áformuðu gatnakerfi og athafnalóðum á
Hólmsheiði á annan hátt en að veita því inn á viðkvæmt vatnasvið Elliðavatns. Skorað er á
skipulagsyfirvöld að leita samráðs um aðrar lausnir. Tillagan eins og hún er kynnt setur
grundvöll fyrir framkvæmd vatnsverndar í uppnám. Þá undirstrikar boðaðar
mótvægisaðgerðir það óþarfa álag og mengunarhættu sem tillagan veldur vatnasviði
Elliðavatns og þeirri náttúruperlu”

5

Úrskurður

Lagt fram erindi úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir frá 11. nóvember
2009, í málinu nr. 4/2009, BSÍ á Íslandi ehf gegn Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis.
Úrskurðarorð: Kröfu kæranda, BSÍ á Íslandi ehf, er hafnað.

6

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða

6.1
Fundargerðir stjórnar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
Lagðar fram fundargerðir stjórnar SHÍ frá 30. september 2009 og 9. nóvember 2009.
6.2
Samráðfundur með Umhverfisstofnun
Lögð fram fundargerð frá samráðsfundi SHÍ og Umhverfisstofnunar þann 5. nóvember 2009.
6.3
Vinnuhópur um verkferla og verkaskiptingu
Lagt fram erindi vinnuhóps Matvælastofnunar, Umhverfisstofnunar og SHÍ, frá 13. nóvember
2009, um verkferla og verkaskiptingu milli aðila sem koma að úrgangsmálum þegar upp koma
smitsjúkdómar í dýrum.

7

Hundahald

Rædd framkvæmd eftirlits með hundahaldi og endurnýjun samnings um hundageymslu.
Skráðir hundar í umdæminu þann 30. nóvember 2009 eru nú 1988. Nýskráðir hundar á árinu
eru 349 og afskráðir 188. Fjölgun skráðra hunda milli ára er tæplega 9%. Samþykkt að
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endurnýja samning um aðgang að geymslu fyrir hunda sem nauðsynlegt reynist að
handsama.
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Önnur mál

8.1
Loftgæðamælingar
Rætt um loftgæði andrúmslofts. Frá aðfaranótt 29. nóvember s.l. og fram á fundardag þann
30. nóvember hafa mælst toppar í brennisteinsvetni (H 2S) í mælistöðum á höfuðborgarsvæðinu. Skýringa er að leita í menguðum loftmössum sem berast frá virkjunum á
Hellisheiði. Toppar hafa mælst annað veifið á undanförnum mánuðum. Mengun í byggð frá
jarðvarmavirkjunum er talin vera undir viðurkenndum heilsufarsmörkum þó hún við ákveðin
veðurfarsskilyrði valdi sumum einstaklingum óþægindum og vanlíðan.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:40
Richard Hansen
Birna Ólafsdóttir
Sigurgeir Ólafsson

Steingrímur Steingrímsson
Jón Bjarni Þorsteinsson
Halla Halldórsdóttir
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