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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
128. fundur – 9. júní 2008
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 9. júní
2008, og hófst hann kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson og Júlíus Kr. Björnsson boðuðu forföll. Guðrún Þóra Magnúsdóttir mætti í
stað Gests Péturssonar
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 127. fundar heilbrigðisnefndar frá 19. maí 2008

Samþykkt
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Fundargerð 110. starfsmannafundar frá 4.júní 2008

2.1

Starfsleyfi

Garðabær
2.1.1 Garðatorg 7, Garðabær - veitingaverslun, Domino´s.
Lögð fram umsókn Jósefs S. Thorlacius, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669, dags.
04.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fyrirtækis sem framleiðir pizzur að Garðatorgi
7, Garðabæ. Húshluti: hluti 1. hæðar. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með skilyrðum
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.2 Gilsbúð 9, Garðabær - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Alfreðs Hjaltalín, f.h. Sóma ehf., kt. 630293-2279, dags. 29.04.2008, þar
sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúna rétti að Gilsbúð 9, Garðabæ. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með skilyrðum
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Holtsbúð 85-87 - Hjúkrunarheimili.
Lögð fram umsókn Vilborgar Helgadóttur, f.h. Holtsbúðar hjúkrunarheimilis, kt. 580699-2519,
dags. 01.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjúkrunarheimilis að Holtsbúð 85-87,
Garðabæ. Móttekið 03.06.2008. Viðbótarhúsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Litlatún 1, Garðabær - smurstöð.
Lögð fram umsókn Braga Þorsteinssonar, f.h. Smurstöðvarinnar Garðabæ ehf, kt. 4312023790, dags 26.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar að Litlatúni 1,
Garðabæ. Ný starfsemi. Húshluti: (01 0101).
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.5 Litlatún 1, Garðabær - bensínstöð og verslun.
Lögð fram umsókn Ólafs Jónssonar, f.h. Skeljungs hf, kt.590269-1749, dags 26.05.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar að Litlatúni 1, Garðabæ. Húshluti: (01 0101).
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla-hollustuhátta og mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi
samþykkt til 12 ára, með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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2.1.6 Litlatún 3, Garðabær - Ísbúð og kaffihús.
Lögð fram umsókn Kristmanns Óskarssonar, f.h. Hvells ehf., kt. 490508-1040, dags.
15.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar og kaffihúss að Litlatúni 3, Garðabæ.
Ný starfsemi. Húshluti: 01 0105
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.7 Litlatún 3, Garðabær - stórmarkaður.
Lögð fram umsókn Sigurðar Hansen, f.h. Hagkaupa kt. 430698-3549, dags. 02.06.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs stórmarkaðar að Litlatúni 3, Garðabæ. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.8 Setberg, Garðabær - samkomusalur með eldhúsi.
Lögð fram umsókn Stefáns I. Guðmundssonar, f.h. Veisluhalds ehf., kt. 711002-2270, dags.
22.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með eldhúsi að Setbergi,
Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Urriðavellir, Garðabær - Samkomusalur með eldhúsi.
Lögð fram umsókn Stefáns I. Guðmundssonar, f.h. Veisluhalds ehf., kt. 711002-2270, dags.
22.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með eldhúsi að Urriðavöllum,
Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.

Hafnarfjörður
2.1.10 Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður - smurstöð.
Lögð fram umsókn Magnúsar Jóhannssonar, f.h. Smurstöðvarinnar ehf. Reykjavíkurvegi 54,
kt. 681293-2059, dags. 29.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smur- og bónstöðvar,
að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti, 02 01 01. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.11 Dalshraun 13, Hafnarfjörður - starfsmannabústaður.
Lögð fram umsókn Stefáns Kjærnested, f.h. Húsaleigunnar ehf., kt. 490306-0210, dags.
15.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs starfsmannabústaðar, að Dalshrauni 13,
Hafnarfirði. Húshluti, 2 hæð í húsi meðfram Dalshrauni. Fastanúmer 2074338. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf umsækjanda 13.05.2008 um að húsnæði verði rýmt í júlí 2008.
Frestað með vísun til tilkynningar umsækjanda.
2.1.12 Eyrartröð 3, Hafnarfjörður - bakarí
Lögð fram umsókn Jóns Rúnars Arilíussonar, f.h. Kökulistar ehf, kt. 650308-0420, dags.
04.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís, að Eyrartröð 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 01. 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.
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2.1.13 Fagrakinn 3, Hafnarfjörður - niðurrif.
Lögð fram umsókn Aðalsteins Einarssonar , f.h Aðalsteins Einarssonar., kt. 151058-7369,
dags. 23.04.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs bílskúrs, að Fögrukinn 3,
Hafnarfirði. Tímabundið starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu á starfsleyfi.
2.1.14 Fjarðargata 11, Hafnarfirði, veitingaverslun, Domino´s.
Lögð fram umsókn Jósefs S. Thorlacius, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669, dags.
04.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fyrirtækis sem framleiðir pizzur að Fjarðargötu
11, Hafnarfirði. Húshluti: hluti 1. hæðar. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með skilyrðum
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - samkomusalur með eldhúsi.
Lögð fram umsókn Guðmundu Þ. Gísladóttur, f.h. Haralds Jónssonar ehf., kt. 680202-3970,
dags. 28.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með eldhúsi, að
Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Húshluti: 7 hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.16 Flatahraun 7, 2. hæð. Hafnarfjörður - starfsmannabústaður.
Lögð fram umsókn Piero Segatta, f.h. BJB Pústþjónustunnar ehf., kt. 690494-2649, dags.
29.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs starfsmannabúða, að Flatahrauni 7,
Hafnarfirði. Húshluti, öll 2. hæðin. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.17 Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfjörður - prentsmiðjurekstur.
Lögð fram umsókn Rósmundar Magnússonar, f.h. Prentheima ehf., kt. 680408-0170, dags.
29.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju, að Hvaleyrarbraut 39,
Hafnarfirði. Húshluti: öll neðri hæðin. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunavarnarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Íshella 7, Hafnarfjörður - verkstæði fyrir þungavinnuvélar.
Lögð fram umsókn Sigþórs Ara Sigþórssonar, f.h. Klæðningar ehf., kt. 440786-1389, dags.
30.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrir þungavinnuvélar, að Íshellu 7,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 01 01. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.19 Íshella 7, Hafnarfjörður - verkstæði fyrir þungavinnuvélar.
Lögð fram umsókn Sigþórs Ara Sigþórssonar, f.h. Bergsteins ehf. kt. 631193-2349, dags.
30.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Íshellu 7, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 01 02. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.20 Kaldársselsvegur, Hafnarfjörður - niðurrif húss.
Lögð fram umsókn Reynis Kristjánssonar, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
03.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á hesthúsi við Kaldárselsveg, Hafnarfirði.
Tímabundin starfsemi.
Starfsleyfi staðfest.
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2.1.21 Kaplahraun 2-4, Hafnarfjörður - húðun á málmum og timbri. TS
Lögð fram umsókn Guðjóns Kristbergssonar, f.h. Dufthúðunar ehf. Kaplahrauni 2-4, kt.
490108-0170, dags. 05.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs starfsemi sem sérhæfir
sig í að húða málma og timbur, að Kaplahrauni 2-4, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.22 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður - líkamsræktastöð.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Rakelar Helgadóttur, f.h. Gaman ehf (Heilsubylting)., kt.
470205-1480 dags. 05.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að
Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði. Húshluti: 01 01 01. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.23 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - Fiskbúð
Lögð fram umsókn Halldórs H. Halldórssonar, f.h. Hafið - fiskiprinsinn, kt. 690399-2379 dags
02.6.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti 1. hæðar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.
2.1.24 Stakkahraun 1, Hafnarfjörður - prentiðnaður.
Lögð fram umsókn Hilmars Eiríkssonar, f.h. Merkjalistar ehf., kt. 520503-2340, dags.
08.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentiðnaðar, að Stakkahrauni 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 03 01 01. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.25 Stapahraun 7, Hafnarfjörður - starfsmannabústaður.
Lögð fram umsókn Eiðs E. Baldvinssonar, f.h. S 7 ehf., kt. 681205-3810, dags. 23.04.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs starfsmannabústaðar, að Stapahrauni 7, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, fullnægt verði kröfum um
brunavarnir og að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.26 Strandgötu 50 íþróttahús, Hafnarfjörður - gisting fyrir 80-100 manns í vikutíma.
Lögð fram umsókn Hafnafjarðarbæjar, f.h. Hafnafjarðarbæjar., kt. 590169-7579, dags.
25.03.2008, þar sem sótt er um leyfi til fyrir gistiaðstöðu fyrir 80-100 manns í 11 daga, að
Strandgötu, Hafnarfirði. Húshluti: íþróttasalur og búningsherbergi. Tímabundin starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 08.05.2008.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt leyfis til gistingar frá 9.06.2008 til
20.06.2008 staðfest.
2.1.27 Trönuhraun 3, Hafnarfjörður - innflutningur á efnavöru.
Lögð fram umsókn Guðjóns Kristbergssonar, f.h. Betco – Bóntækni ehf. Trönuhrauni 3, kt.
431007-2070, dags. 05.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs innflutnings og notkunar
efnavöru að Trönuhrauni 3, Hafnarfirði. Húshluti, 01 02. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.28 Öldugata, Hafnarfjörður - niðurrif húss.
Lögð fram umsókn Reynis Kristjánssonar, f.h.Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
03.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á kofa við Öldugötu, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 3.6.2008. Tímabundin starfsemi.
Starfsleyfi staðfest.

Kópavogur
2.1.29 Álfhólsvegur 22, Kópavogur - niðurrif húss.
Lögð fram umsókn Kristjáns Snorrasonar, f.h. KS Verktaka ehf., kt. 560491-1749, dags.
23.04.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs húss að Álfhólsvegs 22,
Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Starfsleyfi staðfest.
2.1.30 Bláfjallavegur, Kópavogur - viðgerð á klæðningu
Lögð fram umsókn Guðmundar Vignis Þórðarsonar, f.h Vegagerðarinnar ehf. kt.680269-2899,
dags. 30.05.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi vegna viðgerða á klæðningu á
Bláfjallavegi. Tímabundin starfsemi. Áætluð verklok 6. júní.
Starfsleyfi staðfest.
2.1.31 Hagasmári 3, Kópavogur - starfsmannabúðir.
Lögð fram umsókn Sigurður Einarsson, f.h. Byggingafélags Gylfa og Gunnars, kt. 6812902309, dags. 06.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tímabundinna starfsmannabúða,
að Hagasmára 3, Kópavogi. Viðbótar starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs, með skilyrðum
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.32 Hlíðasmári 13, Kópavogur - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Berglindar A. Halldórsdóttur, kt. 281173-4569, dags. 28.04.2008, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu með húðflúr að Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Húshluti, 01 01 03. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.33 Nýbýlavegur 14, Kópavogi - veitingaverslun, Domino´s.
Lögð fram umsókn Jósefs S. Thorlacius, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669, dags.
04.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fyrirtækis sem framleiðir pizzur að Nýbýlavegi
14, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með skilyrðum
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.34 Rjúpnasalir 1, Kópavogi - veitingaverslun, Domino´s.
Lögð fram umsókn Jósefs S. Thorlacius, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669, dags.
04.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fyrirtækis sem framleiðir pizzur að
Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Húshluti: 1. hæð að framanverðu. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með skilyrðum
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.35 Salavegur 2, Kópavogur - samkomusalur og matsala.
Lögð fram umsókn Kjartans Andréssonar, f.h. Laser-Tag Ísland ehf., kt. 500408-0490, dags.
15.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs laser-tag salar og matsölu að Salavegi 2,
Kópavogi. Húshluti, 00-01. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi
við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.36 Skógarlind 2, Kópavogur - raftækjaverslun
Lögð fram umsókn Gests Hjaltasonar f.h. Byko hf. kt. 490169-3219, dags. 5. júní 2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur og vörutegundir sem heimilt er að hafa á
boðstólum samkvæmt ákvæðum reglugerða sem settar eru með vísun í 16. og 17. gr. laga
um eiturefni og hættuleg efni nr. 52/1988, með síðari breytingum. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.37 Skógarlind 2, Kópavogur - Matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Kaupás hf / Krónan, kt. 711298-2239, dags. 27.03.2008, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Skógarlind 2, Kópavogi. Húshluti: 01 02
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.38 Smáratorg 3, Kópavogur - fótaaðgerðarstofa
Lögð fram umsókn Hönnu Kr. Pétursdóttur f.h. Fótaaðgerðastofu Hönnu, ehf kt. 4306080960, dags. 6. júní 2008 þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaargerðarstofu að Smáratorgi 3
í Kópavogi. Húshluti: 02-01 (02) Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum
um að innra eftirlit verði komið á inna 2 mánaða ,að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

2.1.39 Smáratorg 3, Kópavogur - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Aðalsteins Aðalsteinssonar f.h. Kompanísins ehf. kt. 700191-1419, dags.
6. júní 2008 þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Smáratorgi 3 Kópavogi.
Húshluti: 02-01(05). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum
um að innra eftirlit verði komið á inna 2 mánaða ,að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

2.1.40 Smáratorg 3, Kópavogur - snyrtistofa
Lögð fram umsókn Lindu Sig. Aðalbjörnsdóttur f.h. Heilsu og fegurðar ehf. kt. 61098-2359,
dags. 6. júní 2008 þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Smáratorgi 3. Húshluti:
02-01 (02) Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum
um að innra eftirlit verði komið á inna 2 mánaða ,að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.41 Smiðjuvegur 9a, Kópavogur - Byko hf.
Lögð fram umsókn Freys Friðrikssonar, f.h. Byko hf., kt. 460169-3219, dags. 21.05.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustuverkstæðis að Smiðjuvegi 9a, Kópavogi.
Húshluti: 01 0001, 02 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.42 Smiðjuvegur 11e, Kópavogur - bakarí.
Lögð fram umsókn Bjarna Bjarnasonar, f.h. Brauð og kökusmiðjunnar ehf., kt. 610907-0240,
dags. 29.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Smiðjuvegi 11e, Kópavogi.
Húshluti: 02 0006. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi
við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.43 Smiðjuvegur 34, Kópavogur - Bónstöð, smurstöð og hjólbarðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Ólafs H. Magnússonar, f.h. Bílex ehf., kt. 700407-1010, dags. 14.04.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar, hjólbarðaverkstæðis og smurstöðvar að
Smiðjuvegi 34, Kópavogi. Húshluti: 01 02 01. Eigendaskipti.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.44 Vesturvör 24, Kópavogur viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Hjartar Jóhannssonar, f.h. Borgargarða ehf., kt. 600603-2640, dags.
15.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Vesturvör 24, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Athugasemd er gerð við búsetu í gám á lóðinni og er óskað að bygginganefnd taki stöðuleyfi
gámsins til skoðunar sbr. 71. gr. byggingarreglugerðar.
2.1.45 Vesturvör 24, Kópavogur trésmiðja - verkstæði.
Lögð fram umsókn Eiríks Eiríkssonar, f.h. Trévinnustofunnar ehf., kt. 510901-2150, dags.
15.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju að Vesturvör 24, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.46 Ögurhvarf 2, Kópavogur, pizzastaður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Daníels Helgasonar, f.h. Þrír litlir Pizzastrákar ehf., kt. 461207-1460, dags.
19.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu að Ögurhvarfi 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.2

Umsagnir

Garðabær
2.2.1 Garðatorg 7, Garðabær - Domino´s, veitingaverslun.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 20.05.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þ. Höskuldsdóttur, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669 um rekstrarleyfi fyrir
Domino´s Garðatorgi 7, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 09.06.2008 að veita Pizza Pizza ehf kt.480293-2669 starfsleyfi.,
fyrir veitingaverslun að Garðatorgi 7. 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.”
2.2.2 Setbergsland, golfvöllur, Garðabær - veitingastofa.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 03.03.2008 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Hjartar Fr. Vigfússonar, um rekstrarleyfi fyrir golfskálann Setbergi,
Garðabæ. Rekstraraðili er Golfklúbburinn Oddur kt. 611293-2599 og ábyrgðarmaður Stefán
Ingi Guðmundsson
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 09.06.2008 að veita Stefáni I. Guðmundssonar, f.h. Veisluhalds
ehf., kt. 711002-2270, starfsleyfi fyrir matsölustað í golfskálanum Setberg. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt II 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.”
2.2.3 Skólabraut –, Garðabær - tónleikar, tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sævars G. Jónssonar, f.h. Lionsklúbbs Garðabæjar kt. 491079-0229 um tækifærisleyfi fyrir tónleikahald fyrir 600 manns í Fjölbrautaskóla Garðabæjar, Garðabæ, þann 24. apríl
2008.
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2.4 Urriðavellir – Urriðavatnsdalur, Garðabær – veitingastofa rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 03.03.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hjartar Fr. Vigfússonar, um rekstrarleyfi fyrir golfskálann Urriðavelli, Garðabæ.
Rekstraraðili er Golfklúbburinn Oddur kt. 611293-2599 og ábyrgðarmaður Stefán Ingi
Guðmundsson.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 09.06.2008 að veita Stefáni I. Guðmundssonar, f.h. Veisluhalds
ehf., kt. 711002-2270, starfsleyfi fyrir matsölustað í golfskálanum Urriðavelli. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt II 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
2.2.5 Drangahraun 1, Hafnarfjörður - vélaverkstæði.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundar M. Jónssonar, um leyfi til sölu á eiturefnum að Drangahrauni 1,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Framtak-Blossi kt. 490201-2620.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Fjarðargata 11, Hafnarfirði, - Domino´s, veitingaverslun.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 20.05.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þ. Höskuldsdóttur, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669 um rekstrarleyfi fyrir
Domino´s Fjarðargötu 11, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 09.06.2008 að veita Pizza Pizza ehf kt.480293-2669 starfsleyfi.,
fyrir veitingaverslun að Fjarðargötu 11. 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.”
2.2.7 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - samkomusalur
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundu Þ. Gísladóttur, um rekstrarleyfi fyrir samkomusal með eldhúsi að
Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Rekstraraðili er Haraldur Jónsson kt.680202-3970.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, Hafnarfjörður - skemmtun.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 05.05.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Einars Birgis Steinþórssonar, um tækifærisleyfis til stúdentaballs fyrir eldir
útskriftaárganga í sal Flensborgarskólans í Hafnarfirði þann 24. maí s.l. Rekstraraðili er
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði kt. 611175-1919.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
2.2.9 Smáratorg 3, Kópavogur - skemmtun.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 29.05.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Óskars Olsen, um tækifærisleyfi fyrir Nemendafélag Autobaha kt. 510204-3440
vegna árshátíðar Menntaskólans Hraðbrautar sem fyrirhugað er að halda í veitingastaðnum
Turninum Smáratorgi 3, Kópavogi 4. júní n.k.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.10 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - Thai Style, rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 02.05.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Odds H. Oddssonar, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað að Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
Rekstraraðili er Thai Style kt.561101-2130.
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2.11 Ögurhvarf 2, Kópavogur - Eldbakan, veitingastaður.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 13.05.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Daníel Helgasonar, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað Eldbökunar að Ögurhvarfi 2,
Kópavogi. Rekstraraðili er Þrír litlir Pizzastrákar ehf. kt.461207-1460.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1 Litlatún 1- bensínstöð
Lögð fram umsókn Skeljungs hf, kt. 590269-1749, dags. 26.05.2008, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu að Litlatúni 1, Garðabæ.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.2 Litlatún 3 - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Hagkaupa, kt.430698-3549, dags. 02.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu að Litlatúni 3, Garðabæ.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.3 Skógarlind 2, Kópavogi - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kaupás/Krónan, kt. 711298-2239, dags. 27.03.2008, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu að Skógarlind 2, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað

Hafnarfjörður
2.4.1 Víðistaðatún Hafnarfirði, tónleikar
Lögð fram umsókn Marínar Magnúsdóttur, f.h. Practical ehf kt. 520804-3310, dags.
26.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til tónleika á Víðistaðatúni þann 31. maí n.k. frá kl. 17-23
fyrir allt að 20000 manns á afmælishátíð.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.2 Víðistaðatún, Strandgata og hafnarsvæðið Hafnarfirði, veitingasala
Lögð fram umsókn Marínar Magnúsdóttur f.h. Practical ehf kt. 520804-3310, dags.
28.05.2008, þar sem sótt er um leyfi fyrir Furðufiska til veitingasölu á Víðistaðatúni, þann 31.
maí n.k. Kökulist Firðinum leyfi fyrir köku að Strandgötu þann 1. júní og leyfi fyrir Laugaás
ehf með fiskrétti Hafnarsvæðinu þann 1. júní n.k...
Leyfisveiting staðfest.
2.4.3 Víðistaðatún og Thorspan, Hafnarfirði v/100 ára afmælist.- Tónleikar ÞEG
Lögð fram umsókn Baldvins Baldvinssonar f.h. gospeldaga áhugamannafélags kt. 5704081190, dags. 29.05.2008, þar sem sótt er um leyfi fyrir tónleikahald á Víðistaðatúni og á
Thorsplani dagana 20. júní – 29. júní frá kl. 19.00-23.30 Leyfisveiting staðfest.

Kópavogur
2.4.4 Borgarholtsbraut, Kópavogur - kökusala.
Lögð fram umsókn Bryndísar Ólafsdóttur, f.h. Sunddeildar Breiðabliks, kt. 430591 1429, dags.
03.05.2008, þar sem sótt er um leyfi til kökusölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl.
14-16 í anddyri Kópavogslaugar við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.5 Bakkabraut, Kópavogur
Lögð fram umsókn Önnu Margrétar Erlingsdóttur f. h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759 dags.
9. júní 2008 þar sem sótt er um leyfi til námskeiðahalds í siglingum með aðstöðu í húsnæði
Siglingaklúbbsins Ýmis og í húsnæði Hjálparsveita skáta í Kópavogi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla hollustuháttareglugerðar til 18. júlí 2008.
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2.4.6 Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgætis- og gosdrykkjasala.
Lögð fram umsókn Aldísar Gunnarsdóttur, f.h. Dansfélagsins Hvannar kt. 541195-2549,
dags. 03.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní
n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.

3

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Heilbrigðisnefnd fór í vettvangsferð um vatnsverndarsvæðið í Heiðmörk þann 19. maí s.l. og
skoðaði mannvirki vatnsveitu Kópavogs í Vatnsendakrikum.
Heilbrigðisnefnd lýsir ánægju með neysluvatnsöflunina um leið og vakin athygli á að þeirri
nauðsyn að halda áfram rannsóknum á aðrennslisvæðum til að viðhalda auðlindinni.

4

Skipulagsmál

4.1
Suðurlandvegur tvöföldun
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 15. maí 2008 þar sem óskað var umsagnar um tillögu
að matáætlun fyrir tvöföldun Suðurlandsvegar frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði.
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins vegna málsins til Skipulagsstofnunar dags. 29.
maí 2008.
4.2
Reykjanesbraut breikkun – umsókn um undanþágu vegna umferðarhávaða
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar dags. 5. júní 2008 þar sem sótt er um undanþágu vegna
fráviks frá viðmiðunarmörkum reglugerðar um hávaða nr. 933/1999 við nokkur íbúðarhús í
Hafnarfirði, þar sem hætt er við að hljóðstig verði yfir viðmiðunarmörkum að loknum
fyrirhuguðum framkvæmdum við breikkun Reykjanessbrautar, frá Standgötu að
Krýsuvíkurvegi.
Umsögn um mat á umhverfisáhrifum breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð frá
Standgötu að Krýsuvíkurvegi var til umfjöllunar á fundi heilbrigðisnefndar 1. apríl s.l. og
umsögn um deiliskipulag Reykjanesbrautar í Hafnarfirði frá Áslandi I. áfanga að Hellnahrauni
I. áfanga var til umfjöllunar á fundi heilbrigðisnefndar þann 18. febrúar s.l.
Heilbrigðisnefnd frestar afgreiðslu erindisins þar sem umhverfismati er ekki lokið og ekki liggur
fyrir hvernig brugðist er við umsögnum nefndarinnar.

5

Könnun forvarnanefndar Hafnarfjarðar á tóbakssölu til unglinga

Lagðar fram niðurstöður úr könnun sem forvarnanefnd Hafnarfjarðar gerði á tóbakssölu til
barna á 19 smásölustöðum tóbaks í lok maí mánaðar. Í ljós kom í könnuninni að 10 verslanir
seldu börnum tóbak. Viðbrögð frá borist frá fimm leyfishöfum um viðbrögð til úrbóta.
Heilbrigðisnefnd ítrekar áskorun til annara söluaðila um að framkvæma úrbætur.

6

Óviðunandi losun á skólpi

Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til byggingafulltrúans í Garðabæ frá 4. júní 2008
þar sem óskað er eftir mati eða umsögn á tillögu húseiganda að lausn samkvæmt teikningu
“Miðhraun 14 – lagnir í jörð, Afstöðumynd, dagssett 02.06.2008 og gerð af Emil Þór
Guðmundssyni hönnuði.”
Heilbrigðisnefnd ítrekar samþykkt frá 21. apríl 2008 og felur heilbrigðiseftirlitinu að undirbúa
beitingu dagsekta ef viðunandi úrlausn verður ekki framkvæmd.

7

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi

Lögð fram fundargerð samráðsfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 22. apríl 2008 og
fundargerð stjórnar samtakanna með framkvæmdastjórum eftirlitssvæðanna þann 21. maí
2008.

8

Kosning formanns og varaformanns til tveggja ára

Tillaga kom fram um Höllu Halldórsdóttur sem formann.
Tillagan samþykkt samhljóða.

10

Heilbrigðisnefnd 9. júní 2008

Tillaga kom fram um Sigurgeir Ólafsson sem varaformann.
Tillagan samþykkt samhljóða

9

Önnur mál

Engin
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:20
Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir

Gestur Pétursson

Guðrún Þóra Magnúsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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