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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
110. fundur – 5. febrúar 2007
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 5. febrúar
2007, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem
ritaði fundargerð. Gestur Pétursson boðaði forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir heilbrigðisnefndar frá 11. desember 2006
Samþykkt.
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Fundargerð 95. starfsmannafundar frá 31. janúar 2007
2.1

Starfsleyfi.
Álftanes

2.1.1 Hliðsvegur 1, Álftanes - baðhús.
Lögð fram umsókn Boga Jónssonar, f.h. Alheims ehf., kt. 430894-2699, dags. 03.01.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs baðhúss að Hliðsvegi 1, Álftanesi. Breyting á starfsemi. .
Frestað þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
Garðabær
2.1.2 Ásgarður, íþróttamiðstöð, Garðabæ - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Margrétar Pálmadóttur, kt. 250780-3119, dags. 18.12.2006, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs snyrtistofu í íþróttamiðstöðinni Ásgarði, Garðabæ. 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.
2.1.3 Holtsbúð 71, Garðabæ - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Hilmars Inga Jónssonar, kt. 200575-5719, dags. 23.01.2007, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn að Holtsbúð 71, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa varðandi samþykkta notkun húsnæðis dags. 24.01.2007.
Í sama íbúðarhúsnæði er einnig rekin daggæsla fyrir allt að 10 börn á vegum annars aðila.
Samkvæmt aðalskipulagi Garðabæjar, 2004-2016, 12.07.2006 er starfsemin á íbúðasvæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.4 Iðnbúð 8, Garðabæ - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Steinars Gunnbjörnssonar, f.h. S. Gunnbjörnssonar ehf., kt. 600172-0349,
dags. 12.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar og snyrtiefni að
Iðnbúð 8, Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Ránargrund 3, Garðabæ - leikskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Huldu Hauksdóttur, f.h. Hjallastefnunnar ehf., kt. 540599-2039, dags.
08.12.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með móttökueldhúsi að Ránargrund
3, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.6 Smiðsbúð 5, Garðabæ - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni eða eiturefni.
Lögð fram umsókn Aðalsteins Richter, f.h. K. Richter hf., kt. 460670-1449, dags. 12.01.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni eða
eiturefni að Smiðsbúð 5, Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.7 Bláfjallavegur 417-02, Hafnarfirði - steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og
fyllingarefnum.
Lögð fram umsókn Huldu Eggertsdóttur, f.h. JVJ ehf., kt. 541281-0459, dags. 17.01.2007, þar
sem sótt er um leyfi til efnisvinnslu við Undirhlíðar, Bláfjallaveg 417-02, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Fyrir liggur mat á umhverfisáhrifum. “Efnistaka í Undirhlíðum í landi Hafnarfjarðar dags.
08.06.2004.
Samþykkt með vísan til ákvæða reglugerðar um atvinnurekstur sem valdið getur mengun að
auglýsa tillögu að starfsleyfi.
2.1.8 Bæjarhraun 2, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Elínar Sigurðardóttur, kt. 020767-3839, dags. 16.01.2007, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs verslunar með snyrtistofu, að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Ævars Lúðvíkssonar, f.h. Grand Canal ehf., kt. 581206-0970, dags.
16.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis, að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
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 og að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - mötuneyti með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Harðar Inga Jóhannssonar, f.h. HIJ ehf., kt. 660302-2120, dags.
21.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi að
Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt, með fyrirvara um umbætur
við inngang á húsnæði,, að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.11 Dalshraun 15, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram að umsókn Atla Ólafssonar, f.h. Byko hf., kt. 460169-3219, dags. 16.01.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni,
að Dalshrauni 15, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Eyrartröð 16, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Gunnars Finnbogasonar, f.h. Ferskvinnslunnar ehf., kt. 410403-5950,
dags. 17.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Eyrartröð 16, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og með fyrirvara
um að gengið verði frá hreinsivirki á fráveitu fyrri 1.12.2007.
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2.1.13 Flatahraun 31, Hafnarfirði - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Ingibergs Erlingssonar, f.h. Logalands ehf., kt. 500480-0179, dags.
09.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar- og snyrtiefni, að
Flatahrauni 31, Hafnarfirði. 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.
2.1.14 Hvaleyrarbraut 4 - 6, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni eða
eiturefni.
Lögð fram umsókn Ottós Sverrissonar, f.h. Servida ehf., kt. 700502-3920, dags. 11.12.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni eða
eiturefni að Hvaleyrarbraut 4 - 6, Hafnarfirði. 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.
2.1.15 Kaplahraun 19, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram að umsókn Gunnþórs Ægis Gunnarssonar, f.h. Vaxtavara ehf., kt.590506-0360,
dags. 17.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvörur að Kaplahrauni
19, Hafnarfirði. 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 með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.16 Miðvangur 39, Hafnarfirði - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram að umsókn Guðrúnar S. Guðmundsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt.
590169-7579, dags. 11.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu
eldhúsi að Miðvangi 39, Hafnarfirði. Endurnýjun.
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.
2.1.17 Skútahraun 7, Hafnarfirði - krydd- og bragðefnaframleiðsla.
Lögð fram umsókn Eyjólf Friðgeirssonar, f.h. Hollustu úr hafinu ehf., kt. 601005-1150, dags.
28.11.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs krydd- og bragðefnaframleiðslu að
Skútahrauni 7, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 04.10.2006.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.18 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, f.h. Snæland vídeó ehf., kt. 681294-2879, dags.
10.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Staðarbergi 2-4,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Lagt fram bréf frá fyrri eigenda til heilbrigðiseftirlitsins, dags. 21.07.2006.
Frestað þar sem húsnæðið uppfyllir ekki kröfur reglugerðar um hollustuhætti.
2.1.19 Trönuhraun 7, Hafnarfirði - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Grétars Elvarssonar, f.h. Stjörnustáls ehf., kt. 560704-2590, dags.
17.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Trönuhrauni 7,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinni
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
2.1.20 Bæjarlind 14-16, Kópavogur - matsölustaður
Lögð fram umsókn Önnu Birgisdóttur, f.h., RHB Mekong ehf., kt. 640506-0590, dags.
29.12.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Eigendaskipti.
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Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.21 Baugakór 25, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram að umsókn Péturs R. Guðmundssonar, f.h. R.V. ráðgjöf – verktaka ehf., kt.
680800-2930, dags. 19.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu
eldhúsi að Baugakór 25, Kópavogi. 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.
2.1.22 Baugakór 38, Kópavogur - grunnskóli.
Lögð fram að umsókn Helga Halldórssonar, f.h. Hörðuvallaskóla, kt. 480506-1030, dags.
09.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi að Baugakór
38,Kópavogi. Hluti af fyrsta áfanga. 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.
2.1.23 Dalvegur 2, Kópavogur - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Sveinbjargar Rósu Sumarliðadóttur, kt. 151262-5629, dags. 21.12.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu að Dalvegi 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með skilyrði
um að handlaug verði sett upp í vinnurými og með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á
innan 2 mánaða
2.1.24 Dalvegur 16a, Kópavogur - gæludýraverslun.
Lögð fram umsókn Jóhanns H. Sigmarssonar, f.h. Örkin hans Jóa ehf., kt. 570497-3089,
dags. 04.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæludýraverslunar að Dalvegi 16a,
Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.25 Engihjalli 8, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Lyubomyra Petruk, f.h. Xata ehf., kt. 461205-1190, dags. 14.12.2006, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Engihjalla 8, Kópavogi. 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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.26 Hagasmári 1, Kópavogi - kaffihús með matsölu.
Lögð fram umsókn Benedikts Sigurðssonar, f.h. Kaffiheims ehf., kt. 491006-1100, dags.
16.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu að Hagasmára 1,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.27 Hamraborg 20a, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Hauks Arnar Árnasonar, fh. Brattur ehf., kt. 550107-2280, dags.
17.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Hamraborg 20a,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs, meðan unnið
er að úrbótum og með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.28 Hlíðarsmári 12, Kópavogur - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Skúladóttur, f.h. Hárkastalans ehf., kt. 601102-2340, dags.
12.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hlíðarsmára 12, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að bættri hreinlætisaðstöðu og innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.29 Hæðarsmári 6, Kópavogur - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Sigurðardóttur, f.h., Thea ehf., kt. 631006-4420, dags.
08.12.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hæðarsmára 6, Kópavogi.
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 og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.30 Kópavogsbraut 115, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Andreu Sigurðardóttur, f.h., Austursólar ehf., kt. 420207-0340, dags.
05.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Kópavogsbraut 115,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.31 Kríunes, v/Vatnsenda, Kópavogur - gistiheimili, veitingasala.
Lögð fram umsókn Björns Inga Stefánssonar, f.h. Kríuness ehf., kt. 670602-4190, dags.
29.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis og matsölustaðar að Kríunesi
v/Vatnsenda, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2
mánaða.
2.1.32 Laufbrekka 24, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Valþórs Þorgeirssonar, f.h. Marpól ehf., kt. 540194-2629, dags.
05.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni að Laufbrekku 24, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.33 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Einars Magnússonar, f.h. Hárlenginga ehf., kt. 460502-2250, dags.
14.12.2006, þar sem sótt er um leyfi reksturs hárgreiðslustofu að Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.34 Smiðjuvegur 68-72, Kópavogi - gisting og veitingasala.
Lögð fram að nýju umsókn Friðriks Guðmundssonar, f.h. Stafnáss ehf., kt. 430303-3680,
dags. 31.10.2006, þar sem sótt er um leyfi reksturs gistingar og veitingasölu að Smiðjuvegi
68-72, Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað þar sem samþykki byggingarnefndar liggur ekki fyrir.
2.1.35 Vallargerði 38, Kópavogur - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Halldóru Þ. Leifsdóttur, kt. 200657-2099, dags. 29.01.2007, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn, að Vallargerði 38, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
2.1.36 Vesturvör 30b, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Daða Hreinssonar, fh. Kemi ehf., kt. 640194-2439, dags. 29.01.2007, þar
sem sótt er um leyfi reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni að
Vesturvör 30b, Kópavogi. 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.
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2.2

Umsagnir
Álftanes

2.2.1 Breiðamýri, íþróttahús, Álftanes - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 30.01.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stefáns Arinbjarnasonar, f.h. sveitarfélagsins á Álftanesi, kt. 440169-6869, um
endurnýjun á veitingaleyfi fyrir einkasal í íþróttamiðstöðinni, Breiðumýri, Álftanesi.
Frestað þar sem úttekt er ekki lokið og óskað er nánari skýringa á rekstri í húsnæðinu.
2.2.2 Breiðamýri, íþróttahús, Álftanes - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 15.01.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jörundar Jökulssonar, f.h. Lionsklúbbsins á Álftanesi, kt. 690385-0669, á umsókn um
veitingaleyfi fyrir Íþróttamiðstöðina á Álftanesi, kt. 440169-6969, fyrir þorrablót sem fyrirhugað
er að halda þar, 3. febrúar nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
Garðabær
2.2.3 Ásgarður, íþróttahús, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.12.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Guðmundssonar, f.h. Knattspyrnudeildar Stjörnunnar, kt. 580589-1389 um
veitingaleyfi fyrir íþróttahúsið Ásgarð í Garðabæ, vegna þorrablóts sem fyrirhugað er að halda
19. janúar nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
2.2.4 Kaplakriki, íþróttahús, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 11.01.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Ó Stephensen, f.h. Knattspyrnudeildar FH, kt. 410687-1359, um veitingaleyfi
fyrir íþróttahúsið Kaplakrika við Flatahraun, vegna þorrablóts sem fyrirhugað er að halda þar,
3. febrúar nk.
Jákvæði umsögn staðfest.
2.2.5 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfirði - breyting á ábyrgðarmanni.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 17.01.2007 þar sem óskað er umsagnar á
breytingu á veitingaleyfi fyrir Café Kondidori að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði, en
veitingaleyfi fyrir staðinn var gefið út þann 2. nóvember sl.
Rekstraraðili er Artes ehf., kt. 601004-3720.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.6 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 20.12.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hjálmars W. Hannessonar, f.h. RHB ehf., kt. 640506-0590, til að reka veitingahús að
Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.7 Skálaheið 2, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lögð fram umsagnarbeiðni Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu dags. 22.01.2007, vegna
umsóknar um tækifæris veitingaleyfi laugardaginn 27.01.2007.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 20.12.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Benedikts Sigurðssonar, f.h. Kaffiheims ehf., kt. 491006-1100, til að reka kaffihús að
Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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2.2.9 Smáratorg 5, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 04.01.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóns Garðars Ögmundssonar, f.h. Lyst ehf., kt. 520293-2569, til að reka veitingastofu
að Smáratorgi 5, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.10 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmanns Kópavogs, dags. 13.12.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Baltik ehf., kt. 650199-2279, um endurnýjun leyfis til almennra áfengisveitinga í
næturklúbbnum Goldfinger, Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest með tilliti til svipmóts.
2.3

Tóbakssöluleyfi
Hafnarfjörður

2.3.1 Flatahraun 5a, Hafnarfirði - veitingahús.
Lögð fram umsókn Sóleyjar Víglundsdóttur, dags. 09.01.2007, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Gíga ehf., kt. 500902-2210, Flatahrauni 5a, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt.
2.3.2 Lækjargata 46, Hafnarfirði - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, dags. 21.12.2006, þar sem sótt er um tóbakssöluleyfi fyrir Olíufélagið ehf., kt. 540206-2010, Lækjargötu 46, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt
2.3.3 Melabraut 29, Hafnarfirði - verslun.
Lögð fram umsókn Sigurðar Karlssonar, dags. 15.01.2007, þar sem sótt er um tóbakssöluleyfi
fyrir 10-11 ehf., kt. 450199-3629, Melabraut 29, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.4 Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, dags. 21.12.2006, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Olíufélagið ehf., kt. 540206-2010, Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Samþykkt.
2.3.5 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, dags. 10.01.2007, þar sem sótt er um tóbakssöluleyfi
fyrir Snæland Vídeó ehf., kt. 681294-2879, Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Frestað þar sem húsnæðið uppfyllir ekki kröfur reglugerðar um hollustuhætti.
Kópavogur
2.3.6 Hamraborg 20a, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Hauks Arnar Árnasonar, dags. 17.01.2007, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Bratt ehf., kt. 550107-2280 að Hamraborg 20a, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.7 Kópavogsbraut 115, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Andreu Sigurðardóttur, dags. 5.02.2007, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Austursól ehf., kt. 420207-0340, Kópavogsbraut 115, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Samþykkt.
2.3.8 Stórihjalli 2, Kópavogur - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, dags. 21.12.2006, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Olíufélagið ehf., kt. 540206-2010, Stórahjalla 2, Kópavogi. Eigendaskipti.
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Samþykkt..

3

Starfsemi heilbrigðiseftirlitsins
Farið yfir starfsemi liðins árs, drög að ársskýrslu 2006, niðurstöður eftirlits og áherslur í eftirliti
næstu mánuði. Umræðu frestað.

4

Vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 30.
janúar 2007.
4.1
Svæðisskipulag um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Lagðar fram umsagnir Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 26.01.2007 og Vatnsveitu Hafnarfjarðar,
dags. 10.01.2007 við. tillögu að breytingu á svæðisskipulagi um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu.
Lagt fram afrit af erindi Skipulagsstofnunar frá 2. janúar 2007 til Umhverfissviðs Reykjavíkur
varðandi breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins þar sem fram
kemur að umræddar breytingar séu ekki háðar umhverfismati áætlana skv. sérstökum lögum
þar um. en gera skal grein fyrir áhrifum breytinganna skv. 5. mgr. 9. gr. skipulags- og
byggingarlaga.
Umræðu frestað þar sem umsagnir sbr. lið 3 í fundargerð heilbrigðisnefndar þann 27.
nóvember 2006 liggja ekki fyrir.
4.2
Háspennulínur frá Hellisheiði að Straumsvík. Tillaga að matsáætlun.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 17. janúar 2007 þar sem óskað er umsagnar um
tillögu Landsnets hf. dags. 16. janúar 2007 að matsáætlun fyrir lagningu háspennulína frá
Hellisheiði að Straumsvík.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Heilbrigðisnefnd bendir á að boðuð framkvæmd er að stórum hluta á vatnsverndarsvæði
höfuðborgarsvæðisins og liggur yfir og nálægt brunnsvæðum. Umhverfismat
framkvæmdarinnar verður að leggja þessa stöðu til grundvallar við matsvinnuna. Jafnframt
verður framkvæmdaraðili að rökstyðja val á línustæði, hvernig lágmarka á mengunarhættu við
framkvæmd og gera grein fyrir frágangi þar sem línulögn er ætlað að liggja um byggð.”

5

Skipulagsmál

5.1
Breyting á deiliskipulagi Hörðuvalla – miðsvæði, Vallakór 2-4, Kópavogi
Lagt fram bréf Smára Smárasonar, skipulagsstjóra f.h. Kópavogsbæjar, dags. 28. desember
2006 varðandi Hörðuvelli – miðsvæði. Vallakór 2 til 4. Breytt deiliskipulag.
Umræðu og afgreiðslu frestað til næsta fundar.
5.2
Deiliskipulag fyrir aksturs- og skotæfingasvæði í Hafnarfirði
Lagt fram til kynningar erindi Berglindar Guðmundsdóttur f.h. Hafnarfjarðarbæjar, dags. 11.
janúar 2007 um aksturs- og skotæfingasvæði í Kapelluhrauni ásamt greinargerð. Eftir er að
gera hljóðúttekt.
Lagt fram afrit að umsögn heilbrigðiseftirlitsins dags. 23. janúar 2007. Óskað eftir að
deiliskipulagstillaga komi til umsagnar þegar hún liggur fyrir.

6

Úrgangsmál. Upplýsinga- og skýrslugjöf.
Lagt fram að nýju bréf Sorpu bs. frá 27. september 2006 þar sem vakin er athygli á misræmi
sem er í starfsleyfum hjá fyrirtækjum sem vinna í úrgangsmálaflokknum um upplýsinga- og
skýrslugjöf varðandi úrgang sbr. lið 6 í fundargerð heilbrigðisnefndar frá 3. nóvember 2006.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Umhverfisstofnunar frá 3. nóvember 2006 um
málið og erindi Umhverfisstofnunar frá 4. janúar 2007 sem er svar við því erindi.
Umræðu og afgreiðslu frestað til næsta fundar.
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7

Önnur mál
7.1
Samráðsfundur með Alcan
Lögð fram til kynningar fundargerð samráðsfundar sem Alcan boðaði með Umhverfisstofnun
og Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis þann 12. desember 2006 vegna
stöðvunar kerskála 3 og endurgangsetningar hans á síðasta sumri.
7.2
Meintur rekstur hárgreiðslustofa
Lagt fram til kynningar erindi Úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir frá 18.
desember 2006 um frekari rannsókn á meintum rekstri hárgreiðslustofu.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 1930

Júlíus K. Björnsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir

Steingrímur Steingrímsson

Sigurgeir Ólafsson
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