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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
113. fundur –7. maí 2007
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, fimmtudaginn 7. maí
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
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir 112. fundar heilbrigðisnefndar frá 5. mars 2007
Samþykkt.
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Fundargerð 98. starfsmannafundar frá 2. maí 2007
2.1

Starfsleyfi
Álftanes

2.1.1 Álftanes - fráveita
Lögð fram umsókn Lofts Reimars Gissurarsonar, f.h. Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298-3029,
dags. 08.03.2007, þar sem sótt er um breytingu á starfsleyfi skv. reglugerð nr. 785/1999 fyrir
fráveitu á Álftanesi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi var samþykkt til auglýsingar í heilbrigðisnefnd 28.10.2002 og afgreitt á fundi
heilbrigðisnefndar 27.01.2003. Lagt fram yfirlit yfir vöktunarmælingar tímabilið 2002-2006.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt endurútgáfa starfsleyfis að
fenginni undanþágu ráðuneytis.
Garðabær
2.1.2 Hraunholt, Garðabær - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Ara Sigurðssonar, f.h. Loftorku Reykjavík ehf., kt. 571285-0459, dags.
24.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til að rífa íbúðarhúsin Litluvelli og Fögruvelli ásamt
skemmu og útihúsum við Hraunholtsbæinn í Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er staðfest samþykkt starfsleyfis frá
23.04.2007.
2.1.3 Lyngás 11, Garðabær - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Benedikts Jóhannssonar, f.h. Blikk og bókhald ehf., kt. 420101-2010,
dags. 13.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Lyngási 11, Garðabæ..
Húshluti 01 0104 og 5. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.4 Vífilstaðavegur, Garðabær - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Heiðars Hallgrímssonar, f.h. Krydds í tilveruna ehf, kt. 590405-1750, dags.
02.05.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar í golfskála GKG, í Vetrarmýri
við Vífilstaðaveg, Garðabæ. Eigandaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
2.1.5 Bæjarhraun 4, Hafnarfjörður - mötuneyti með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Bjarna Þórs Ólafssonar, f.h. Veislumats ehf., kt. 480207-1570, dags.
17.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi að
Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Húshluti, hluti jarðhæðar. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.6 Cuxhavengata 1, Hafnarfjörður - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Bjarna Guðmundssonar, f.h., Stífluþjónustu Bjarna ehf., kt. 530302-3180,
dags. 15.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis að Cuxhavengötu
1, Hafnarfirði. Húshluti 0104. Einnig er sótt um starfsleyfi fyrir rekstur holræsabifreiðar.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.7 Drangahraun 3, Hafnarfjörður - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram að umsókn Eiríks Mikkaelssonar, f.h. Vélboða ehf., kt.700307-0850, dags.
23.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Drangahrauni 3,
Hafnarfirði. Húshluti 010101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Flókagata 5, Hafnarfjörður - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Guðleifar Nansy Guðmundsdóttur, kt. 260776-5259, dags. 08.03.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn á annarri hæð í heimahúsi að
Flókagötu 5, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er 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.
2.1.9 Hólshraun 5, Hafnarfjörður - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Gylfa Sigurðssonar, f.h. Trésmíðaverkstæði Gylfa ehf., kt. 711292-2419,
dags. 19.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lakkklefa að Hólshrauni
5, Hafnarfirði. Húshluti 010102.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.10
Hringhella 6, Hafnarfjörður - malbikunarstöð með breytilega staðsetningu.
Lögð fram umsókn Sigþórs Sigurðssonar, f.h. Malbikunarstöð Hlaðbær-Colas hf., kt. 4201871499, dags. 27.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs malbikunarstöðvar með
breytilega staðsetningu sbr. tl. 9.9 í fylgiskjali 2 við reglugerð um atvinnurekstur sem valdið
getur mengun nr. 785/1999, með síðari breytingum, að Hringhellu 6, Hafnarfirði. Sótt er um
leyfi til loka nóv. 2007 á þessari lóð. Endurnýjun.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Með vísun til úrbóta sem fyrirtækið hyggst framkvæma fellst Heilbrigðisnefnd á að umrædd
hreyfanleg malbikunarstöð verði varastöð á staðnum til framleiðslu á malbiki og einungis í
rekstri þegar malbikunarstöðin sem starfsleyfi hefur samkvæmt fylgiskjali 1 við reglugerð um
atvinnurekstur sem valdið getur mengun nr. 785/1999, með síðari breytingum, er ekki í rekstri.
Heilbrigðisnefnd vísar til vandamála sem fylgdu rekstrinum á árinu 2006 og kvartana
nágranna vegna þeirra. Vakin er athygli á að ákvörðun um útgáfu starfsleyfis er heimilt að
kæra til fullnðarúrskurðar ráðherra innan tveggja vikna frá ákvörðun útgefanda.
2.1.11 Kaplahraun 9, Hafnarfjörður - bakarí.
Lögð fram umsókn Gústavs Sverrissonar, f.h. Þórsbakarís ehf., kt. 441170-0179, dags.
07.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Kaplahrauni 9, Hafnarfirði.
Húshluti, allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 3 mánaða að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Lónsbraut 2, Hafnarfjörður - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram að umsókn Halldórs Kvaran, f.h. Fjölblendis ehf., kt. 641096-2379, dags.
23.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Lónsbraut 2, Hafnarfirði.
Húshluti 010109. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.13 Lækjargata 34b, Hafnarfjörður - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Símons Hjaltalín, f.h. S.B. Hjaltalín ehf., kt.560404-3280, dags.
26.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Lækjargötu 34b, Hafnarfirði.
Húshluti 020101. Eigendaskipti.
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 Miðvangur 41, Hafnarfjörður - samkomustaður.
Lögð fram umsókn Eyrúnar Jónsdóttur, f.h. Jaðarleikhússins ehf., kt. 490403-2560, dags.
04.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikhúss og til námskeiðshalds, án veitinga að
Miðvangi 41, Hafnarfirði. Húshluti, kjallari og jarðhæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa þegar framkvæmdum er lokið og með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Óseyrarbraut 2, Hafnarfjörður - véla- og tækjasala, sala á efnavöru
Lögð fram umsókn Finns Jónssonar, f.h. Bátalands ehf., kt. 640903-3170, dags. 16.04.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs véla- og tækjasölu, ásamt minniháttar sölu á efnavöru að
Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. Húshluti 010102. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.16 Rauðhella 1, Hafnarfjörður - sorpflutningur og sorphirða.
Lögð fram umsókn Trausta Finnbogasonar, f.h. GT gáma ehf., kt. 670706-1250, dags.
06.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til sorpflutninga og sorphirðu að Rauðhellu 1, Hafnarfirði.
Húshluti 0101 (14-15-16). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12ára.
2.1.17 Rauðhella 1, Hafnarfjörður - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Trausta Finnbogasonar, f.h. GT verktaka ehf., kt. 530301-2570, dags.
06.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis að Rauðhellu 1,
Hafnarfirði. Húshluti 0101 (14-15-16). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.18 Rauðhella 5, Hafnarfjörður - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Einars Ágústssonar, f.h. Blikktækni ehf., kt. 551297-2339, dags.
17.04.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Rauðhellu 5, Hafnarfirði.
Húshluti 010101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður - samkomusalur með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Ólafs Sverrissonar, f.h. Húsfélagsins IOOF, Hafnarfirði, kt. 620193-2599,
dags. 16.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með móttökueldhúsi að
Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði. Húshluti 01-0301. 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.
2.1.20 Stapahraun 3, Hafnarfjörður - meðferð og húðun málma.
Lögð fram að umsókn Erlings Hafþórssonar, f.h. Rafpóleringar ehf., kt. 420207-0930, dags.
08.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til meðferðar og húðunar málma að Stapahrauni 3,
Hafnarfirði. Húshluti 010102. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
auglýsingu.
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2.1.21 Stapahraun 6, Hafnarfjörður - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram að umsókn Ágústs Ingvarssonar, f.h. Hellur og gras ehf., kt. 640801-2120, dags.
23.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Stapahrauni 6,
Hafnarfirði. Húshluti 010101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.22 Steinhella 5, Hafnarfjörður - endurvinnsla á pappír.
Lögð fram að umsókn Ólafs Sigurjónssonar, f.h. Flögur ehf., kt. 440407-0560, dags.
03.05.2007, þar sem sótt er um leyfi til endurvinnslu á pappír að Steinhellu 5, Hafnarfirði.
Húshluti 0104. 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.
Kópavogur
2.1.23 Álalind 3, Kópavogur - samkomusalur.
Lögð fram umsókn Guðmundar Pálssonar, f.h. Hestamannafélagsins Gusts ehf, kt. 5701730309, dags. 13.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar án eldhúss að
Álalind 3, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.24 Bræðratunga 18, Kópavogur - ADR- flutningar.
Lögð fram umsókn Pálmars Davíðssonar, f.h. PRO Flutninga ehf., kt. 670104-3110, dags.
13.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs flutningafyrirtækis með sérhæfan úrgang, með
lögheimili að Bræðratungu 18, Kópavogi. Ný starfsemi.
Fyrir liggur almennt rekstrarleyfi nr. 627, frá Vegagerðinni, gildistími til 06.09.2009.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.25 Búðakór 1, Kópavogur - verslun og kaffihús.
Lögð fram umsókn Ólafs Arnarssonar, f.h. Kökumeistarans ehf, kt. 501097-2769, dags.
04.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar og til kaffiveitinga að Búðakór 1,
Kópavogi. Húshluti, austurendi. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 04.04.2007.
Frestað þar sem húsnæðið uppfyllir ekki kröfur reglugerðar um hollustuhætti, varðandi
snyrtiherbergi, og afla þarf veitingaleyfis samkvæmt lögum um veitinga- og gististaði.
2.1.26 Engihjalli 8, Kópavogur - skemmtistaður með matsölu.
Lögð fram umsókn Kristins Magnússonar, f.h. Sorada ehf., kt. 610307-1320, dags.
22.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skemmtistaðar með matsölu að Engihjalla 8,
Kópavogi. 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, að starfsemin sé í samræmi
við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa
2.1.27 Fossahvarf 4, Kópavogi - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Hreins Jóhannssonar, f.h., Fossahvarfs ehf., kt. 430305-0770, dags.
16.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Fossahvarfi 4, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gildir frá 17.04.2007 – 17.07.2007.
2.1.28 Hlíðasmári 3, Kópavogur - krá, kaffihús með matsölu
Hlíðarsmári 3, Kópavogur - krá, kaffihús með matsölu.
Lögð fram umsókn Karls Georgs Ragnarssonar, f.h. Barkabús ehf., kt. 660299-2039, dags.
22.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs krár, og kaffihúss með matsölu að Hlíðasmára
9, Kópavogi. Húshluti, jarðhæð, austurhluti. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.29 Kársnesbraut 39, Kópavogur - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Sigvaldadóttur, kt. 071058-2989, dags. 15.03.2007, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn, að Kársnesbraut 39,
Kópavogi. Einbýlishús. 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.
2.1.30 Laufbrekka 22, Kópavogur - verslun með snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Jakobs Gunnsteinssonar, f.h. ISON heildverslun ehf, kt. 490102-3960,
dags. 26.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með snyrtivörur að
Laufbrekku 22, Kópavogi. Húshluti 010101. 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.
2.1.31 Rjúpnasalir 1, Kópavogur - bakarí.
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar, f.h. Odds bakara ehf., kt. 520302-3010, dags.
22.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Húshluti 0102. Ný starfsemi.
Frestað og óskað eftir teikningu af húsnæði og afla þarf veitingaleyfis samkvæmt lögum um
veitinga- og gististaði.
2.1.32 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Dagbjarts Bjarnasonar, f.h. Eignarhaldfélagsins H.H. ehf, kt. 670207-1100,
dags. 06.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Smiðjuvegi 2,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði
komið á innan 2 mánaða.
2.1.33 Smiðjuvegur 44, Kópavogur - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Salvars Guðmundssonar, f.h. Jóns og Salvars ehf., kt. 540194-2709,
dags. 12.03.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lakkklefa að Smiðjuvegi
44, Kópavogi. Húshluti 010101 og 010102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.34 Smiðjuvegur 60, Kópavogur - matvöruverslun, veitingaverslun.
Lögð fram umsókn Önnu Izabelu Radwanska, f.h. Anna og Sylwester ehf., kt. 550207-0360,
dags. 04.05.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Smiðjuvegi 60,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á
innan 2 mánaða.
2.1.35 Smiðjuvegur 68, Kópavogur - ryðvarnarverkstæði.
Lögð fram umsókn Hafþórs Jóhannssonar, f.h. Ryðvörn og bón ehf., kt. 571096-3079, dags.
17.04.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ryðvarnarverkstæðis að Smiðjuvegi 68,
Kópavogi. Húshluti 010101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
auglýsingu.
2.1.36 Vesturvör 36, Kópavogi - málmsmiðja.
Lögð fram umsókn Davíðs Þórs Sigurbjartsson, fh. Hamars ehf., kt. 431298-2799, dags.
27.02.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs málmsmiðju að Vesturvör 36, Kópavogi.
Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir.
Álftanes

2.2.1 Breiðamýri, íþróttahús, Álftanes - veitingaleyfi.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 25.01.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Stefáns Arinbjarnasonar, f.h. sveitarfélagsins á Álftanesi, kt. 4401696869, um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir einkasal í íþróttamiðstöðinni, Breiðumýri, Álftanesi.
Fyrir liggur bréf frá Sveitarfélaginu Álftanesi, dags. 28.03.2007.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Garðabær
2.2.2 Ásgarður, íþróttahús, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 25.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Vignis Þ. Hlöðverssonar, f. h. Blakdeildar Stjörnunnar, kt. 611093-2259, um
veitingaleyfi fyrir íþróttahúsið Ásgarði, Garðabæ, 30.04.2007.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Vífilstaðavegur, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 30.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Heiðar Hallgrímssonar, um veitingaleyfi fyrir Golfskálann í Garðabæ
Rekstraraðili er Krydd í tilveruna ehf., kt. 590405-1750.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.4 Garðatorg, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 17.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Baldurs Baldurssonar, um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir Dominos pizza á
Garðatorgi, Garðabæ.
Rekstraraðili er Pizza Pizza ehf., kt. 680795-2589
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
2.2.5 Kaldárselsvegur, Sörlastaðir, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 24.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rósu Sigurjónsdóttur, f.h. Hestamannafélagsins Sörla, kt. 640269-6509, um
veitingaleyfi fyrir Sörlastaði, 2. júní nk. Óskað er eftir leyfi fyrir 200 manns.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.6 Kaplakriki, íþróttahús, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 11.04.2007 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 herrakvölds og uppskeruhátíðar sem
fyrirhugað er að halda þar, 4. maí nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.7 Helluhraun 22, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 11.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Francois Fons, um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir veitingaverslun, Veisla frá
Francois, kt. 690802-2870, Helluhrauni 22, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.8 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.03.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bárðar Halldórssonar, um veitingaleyfi fyrir Hótel Hafnarfjörð, kt. 450405-1590,
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði.
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Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.9 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 22.03.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Bárðar Halldórssonar, um vínveitingaleyfi fyrir Hótel Hafnarfjörð, kt.
450405-1590, Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.10 Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 13.03.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ólafs Sverrissonar, um veitingaleyfi fyrir félagsheimili IOOF, Staðarbergi 2-4,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Húsfélagið IOOF, Hafnarfirði, kt. 620193-2599.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.11 Strandgata 9, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 13.03.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Birgis Finnbogasonar, um veitingaleyfi fyrir Súfistann, kt. 510394-2839, Strandgötu 9,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
2.2.12 Álalind 3, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 02.02.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Matthildar Kristjánsdóttur, f.h. Hestamannafélagsins Gusts, kt. 570173-0309, um
tækifærisveitingaleyfi í veislusalnum Glaðheimum, Álalind 3. Kópavogi. Fyrirhugað er að
halda árshátíð Björgunarsveitar Hafnarfjarðar í húsnæðinu 17.03.2007.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.13 Engihjalli 8, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 24.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristins Magnússonar f.h. Sorada ehf., kt. 610307-1320 til að reka veitingastofuna
Hercules að Engihjalla 8 í Kópavog. (áður Shooters).
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.14 Heimsendi 3, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmanns Kópavogs, dags. 01.03.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrímfaxa ehf., kt. 591203-3120, um almennar áfengisveitingar á veitingastaðnum
Hrímfaxa, Heimsenda 3, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.15 Helgubraut 21, Kópavogi - leyfi til sölu gistinga.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 24.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristjáns Á Kristjánssonar, kt. 190871-5769 um leyfi til að reka gistingu á einkaheimili
að Helgubraut 21, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt þegar fyrir liggur umsókn um starfsleyfi og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.2.16 Hlíðasmári 3, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 30.03.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Karls Georgs Ragnarssonar, f.h. Barkabús ehf., kt. 701294-2119, til að reka
veitingahúsið Amokka að Hlíðasmára 3 í Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.17 Nýbýlavegur 14, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 24.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Baldurs Baldurssonar um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir Pizza Pizza ehf. (Dominos)
kt. 680795-2589, að Nýbýlavegi 14 í Kópavogi.
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Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.18 Smiðjuvegur 2, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.03.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Dagbjarts Bjarnasonar, f.h. Eignarhaldsfélagsins H.H. ehf., kt. 670207-1100, til að
reka veitingastofu að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.19 Smiðjuvegur 60, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 24.04.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Önnu Izabela Radwanska f.h. Önnu og Sylwester ehf., kt. 550207-0360, til að reka
veitingahús að Smiðjuvegi 60, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt fyrir veitingaverslun samkvæmt ákvæðum d liðar 9. gr. laga um
veitinga- og gististaði nr.67/1985, með síðari breytingum.

2.3

Tóbakssöluleyfi
Kópavogur

2.3.1 Smiðjuvegur 60, Kópavogur - matvöruverslun, veitingaverslun.
Lögð fram umsókn Önnu Izabelu Radwanska, f.h. Anna og Sylwester ehf., kt. 550207-0360,
dags. 04.05.2007, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Smiðjuvegi 60, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Leyfisveiting samþykkt.

3

Gildistími starfsleyfa
Rætt um verklagsreglur fyrir gildistíma starfsleyfa sem heilbrigðisnefnd veitir þegar ekki er
hægt að fylgja viðmiðunum sem samþykkt voru á fundi nefndarinnar þann 11.12.2006.
Frestað til næsta fundar.

4

Skipulagsmál
4.1
Deiliskipulag vesturhluta Urriðaholts, Garðabæ
Lagt fram erindi Alta dags. 4. apríl 2007 þar sem óskað er umsagnar um deiliskipulag
vesturhluta Urriðaholts í Garðabæ og álit heilbrigðiseftirlitsins frá 16. apríl 2007.
Lagt fram álit heilbrigðiseftirlitsins erindið dags. 16. apríl 2007.
4.2
Lyngás 1 – Deiliskipulag, Garðabæ
Lagt fram erindi Arinbjörns Vilhjálmssonar, skipulagsstjóra, dags. 4. apríl 2007, f. h.
Garðabæjar þar sem óskað er umsagnar um deiliskipulags fjölbýlishúsa á lóðinni Lyngás 1 í
Garðabæ.
Eftirfarandi bókum var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur út frá hollustuháttum og mengunarvörnum æskilegt að hægt verði að
hafa eðlileg loftskipti innan húss án þess að þurfa að opna glugga í íbúðum sem verða næst
Hafnarfjarðarvegi. Leita þarf álits heilbrigðiseftirlitsins um framkvæmdir við niðurrif sökkla og
grunna fyrrverandi verksmiðjuhúss og um ráðstafanir til að koma rekstrarsvæði í viðunandi
horf gerist þess þörf”
4.3
Hraunsholt eystra – Deiliskipulag, Garðabæ
Lagt fram erindi Arinbjörns Vilhjálmssonar, skipulagsstjóra f.h. Garðabæjar varðandi tillögu að
deiliskipulagi Hraunsholts eystra, Garðabæ.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur út frá hollustuháttum og mengunarvörnum nauðsynlegt að hugað verði
frekar að mótvægisaðgerðum vegna hljóðvistar vegna umferðar um Hafnarfjarðarveg við gerð
deiliskipulagsins.”
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4.4
Vatnsendi – Heimsendi – Breytt deiliskipulag, Kópavogi
Lagt fram erindi Smára Smárasonar, skipulagsstjóra f.h. Kópavogsbæjar, dags 22. mars 2007
varðandi breytt deiliskipulag “Vatnsendi – Heimsendi”.
Afgreiðslu frestað og samþykkt að fara í vettvangsferð um svæðið n.k. mánudag.
4.5
Furugrund 44 – Deiliskipulag, Kópavogi
Lagt fram erindi Smára Smárasonar, skipulagsstjóra f.h. Kópavogsbæjar, dags. 19. mars
2007 varðandi tillögu að deiliskipulagi Furugrundar 44 í Kópavogi.
Eftirfarandi bókn var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur út frá hollustuháttum og mengunarvörnum nauðsynlegt að hugað verði
frekar að mótvægisaðgerðum vegna hljóðvistar vegna umferðar um Nýbýlaveg við gerð
deiliskipulagsins.”

5

Umgengni um lóðir
Lagður fram verkefnalisti þar sem komið getur til þess að knýja þurfi á um úrbætur með
þvingunarúrræðum sbrá ákvæði 26. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðiseftirlitinu að fylgja málum eftir með nauðsynlegum
ráðstöfunum.

6

Vatnsvernd
6.1
Fundargerðir framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lagðar fram fundargerðir framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 15. febrúar 2007 og 27.
febrúar 2007.
6.2
Svæðisskipulag um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Rætt um tillögu að breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu vegna
Kjóavalla í Garðabæ og Kópavogi ásamt stækkun brunnsvæðis í Vatnsendakrikum.

7

Íbúðir í atvinnuhúsnæði
Lagt fram að nýju til kynningar erindi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 22. febrúar 2007
um ólöglegar íbúðir í atvinnuhúsnæði á starfsvæði Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Ákveðið að taka málið til meðferðar á næsta fundi.

8

Búfjárhald
Lagt fram yfirlit um búfjárhald í umdæmi heilbrigðisnefndar á liðnum vetri.

9

Önnur mál
10
Ársskýrsla Umhverfisstofnunar 2006
Lögð fram ársskýrsla Umhverfisstofnunar fyrir árið 2006
10.1 Úttekt á matvælavinnslum
Lagðar fram til kynningar niðurstöður úr úttekt á matvælavinnslum.
10.2 Lög um veitinga- og gististaði
Kynnt nýsanþykkt lög frá Alþingi um veitinga- og gististaði sem taka gildi 1. júlí 2007.
10.3 Úrskurður um meintan rekstur hárgreiðslustofu
Lagður fram úrskurður í máli nr. 7/2006, Anna Þóra Bragadóttir og Haraldur Kr. Ólason gegn
heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.
.Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:15

Júlíus K. Björnsson

Birna Ólafsdóttir
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Jón Bjarni Þorsteinsson

Steingrímur Steingrímsson

Halla Halldórsdóttir

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
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