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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
119. fundur –22. október 2007
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 22. október
2007, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson boðaði forföll og í hans stað mætti Guðrún Þóra Magnúsdóttir.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 118. fundar heilbrigðisnefndar frá 24. september 2007
Samþykkt
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Fundargerð 103. starfsmannafundar frá 17. október 2007
2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1 Garðaholt, Garðabæ - samkomusalur
Lögð fram umsókn Sigríðar Einarsdóttur f.h Félagsheimilisins Garðaholts kt. 480578-1209,
dags. 19.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með eldhúsi í
félagsheimilinu Garðaholti, Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.2 Kauptún 1, Garðabær - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Auðuns Pálssonar, f.h. Bónuss, kt. 450199-3389, dags. 24.09.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu að Kauptúni 1, Garðabæ.
Húshluti, 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.3 Kauptún 6, Garðabær - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Erlu Sveinsdóttur, f.h. Matar og kaffis, kt. 680907-1450, dags. 22.10.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Kauptúni 6, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 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 Lyngás 12, Garðabær - bónstöð.
Lögð fram umsókn Antons Traustasonar, f.h. AT-Bíla slf., kt. 540207-0110, dags. 25.09.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Lyngási 12, Garðabæ.
Fasteignanúmer: 207 1454. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Smiðsbúð 8, Garðabær - innflutningsverslun með drykkjarvörur.
Lögð fram umsókn Magnúsar Guðmundssonar, f.h. Ársels ehf., kt. 430303-2440, dags.
03.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs innflutningsverslunar með drykkjarvörur, að
Smiðsbúð 8, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.6 Strikið 6, Garðabær - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Hrafnhildar Hjálmarsdóttur, kt. 280865-5679, dags. 01.10.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Strikinu 6, Garðabæ.
Frestað og óskað eftir samþykktum teikningum af húsnæðinu.
2.1.7 Strikið 6b, Garðabær - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Svandísar Torfadóttur, kt. 171260-6479, dags. 15.10.2007, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Strikinu 6b, Garðabæ. Ný starfsemi.
Frestað og óskað eftir samþykktum teikningum af húsnæðinu.
2.1.8 Vesturhraun 1, Garðabær - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Óskars Örlygssonar, f.h. Véla- og skipaþjónustunnar Framtaks ehf., kt.
420588-1949, dags. 25.09.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju,
að Vesturhrauni 1, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 6 mánaða á
meðan unnið er að úrbótum á lóð, húsnæði og mengunarvarnarbúnaði og með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
2.1.9 Brekkutröð 1, Hafnarfjörður - trésmíðaverkstæði án lökkunar.
Lögð fram umsókn Björns Bjarnasonar, f.h. Feðga ehf., kt. 671295-2349, dags. 10.10.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis án lökkunar að Brekkutröð 1,
Hafnarfirði. Húshluti: 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10 Bæjarhraun 22, Hafnarfjörður - yoga stofa.
Lögð fram umsókn Rakelar Guðbjörnsdóttur, f.h. Lífstílshönnuða ehf., kt. 550807-0840, dags.
08.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs yoga stofu að Bæjarhrauni 22, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti 3. hæðar. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.11 Eyrartröð 3, Hafnarfjörður - sala á tilbúnum mat.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Helga Erlingsonar, f.h. Veislu og Víns ehf. ehf., kt. 640402-5710,
dags. 21.09.2007, þar sem sótt er um leyfi til sölu á tilbúnum mat að Eyrartröð 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 0103. Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 02.10.2007 um að fasteignin sé ekki í samræmi við
samþykktar aðalteikningar og skráningu eignarinnar hjá fasteignamati ríkisins.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 1 árs, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með skilyrðum um að starfsemin verði í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að frágangi á húsnæði verði lokið.
2.1.12 Fornubúðir 12, Hafnarfjörður - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Sifjar Gunnlaugsdóttur, f.h. SÞ-Lax ehf., kt. 620607-2740, dags.
16.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til sölu og vinnslu fiskrétta að Fornubúðum 12,
Hafnarfirði. Húshluti: bil 11. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 17.10.2007.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin verði í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.13 Hjallahraun 13, Hafnarfjörður - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Dagbjarts Bjarnasonar, f.h. Hróa Hattar ehf., kt. 670207-1100, dags.
25.09.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hjallahrauni 13, Hafnarfirði.
Húshluti: 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.14 Lónsbraut 6, Hafnarfjörður - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Töru Lindar Jónsdóttur, f.h. Akró ehf., kt. 420806-0430, dags. 16.10.2007,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Lónsbraut 6, Hafnarfirði. Húshluti:
0111, endabil. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin verði í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - verslun með matvæli.
Lögð fram að nýju umsókn Esterar Ýr Svansdóttur, f.h. Thai Dok Khoon Shop ehf., kt.
600307-0530, dags. 29.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli,
að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað þar sem framkvæma þarf verulegar úrbætur varðandi merkingar á matvöru og
snyrtivöru.
2.1.16 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, f.h. Snæland vídeo ehf., kt. 681294-2879, dags.
03.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar, að Reykjavíkurvegi 72,
Hafnarfirði. Húshluti: hluti jarðhæðar. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.17 Suðurgata 55, Hafnarfjörður - daggæsla.
Lögð fram umsókn Láru Daníelsdóttur, kt. 200760-4179, dags. 28.09.2007, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Suðurgötu 55, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað og óskað eftir samþykktri teikningu af húsnæðinu. Þar sem ekki er um heimili
umsækjanda að ræða, vekur heilbrigðisnefnd athygli á að ákvæði reglugerðar um
hollustuhætti daggæslu í heimahúsi, eiga ekki við um starfsemina.
2.1.18 Thorsplan, Hafnarfjörður - jólaþorp.
Lögð fram umsókn Ásbjargar Björnsdóttur, fh. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
02.10.2007, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs jólaþorps á Thorsplani,
Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til
01.01.2008, að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
2.1.19 Dalvegur 2, Kópavogur - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Dardan Zogaj, f.h. ADA ehf., kt. 430407-1550, dags. 01.10.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að, Dalvegi 2, Kópavogi.
Fasteignanúmer: 205-94-87. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Hagasmári 1, Kópavogi - skyndibitastaður.
Lögð fram að umsókn Einars Arnar Einarssonar, f.h. EOEHL ehf., kt. 411002-2840, dags.
17.10.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs skyndibitastaðar að Hagasmára 1, Kópavogi.
Húshluti U 323. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára og með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.21 Hjallabrekka 1, Kópavogur - snyrtiskóli.
Lögð fram umsókn Ingu Þyri Kjartansdóttur, f.h. Maxima ehf., kt. 551199-2239, dags.
04.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtiskóla að, Hjallabrekku 1, Kópavogi.
Húshluti: 0201. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.22 Hjallabrekka 1, Kópavogur - fótaaðgerðaskóli.
Lögð fram umsókn Ingu Þyri Kjartansdóttur, f.h. Maxima ehf., kt. 551199-2239, dags.
04.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðaskóla að, Hjallabrekku 1,
Kópavogi. Húshluti: 0202. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.23 Nýbýlavegur 26, Kópavogur - prentiðnaður.
Lögð fram að nýju umsókn Gunnars Ólafs Einarssonar, kt. 101066-4019, dags. 13.09.2007,
þar sem sótt er um leyfi reksturs prentsmiðju að Nýbýlavegi 26, Kópavogi. Húshluti: hluti 2.
hæðar. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.24 Skemmuvegur 32, Kópavogur - bónstöð.
Lögð fram að umsókn Einars Einarssonar, f.h., Cargo sendibílaleigu sf. kt. 470905-0340,
dags. 02.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar og bílaleigu að
Skemmuvegi 32, Kópavogi. Húshluti: 010001. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.25 Smáratorg 3, Kópavogur - sala á sælgæti.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Kolbeinsdóttur, f.h. Top-Toy Iceland ehf., kt. 700507-0330,
dags. 09.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til sölu á sælgæti ofl. í leikvangaverslun að
Smáratorgi 3, Kópavogi. Húshluti: 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.26 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - blikksmiðja.
Lögð fram að umsókn Zlatko Krickic, f.h., Bílaþjónsins ehf., kt. 670202-3050, dags.
01.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
Húshluti: 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.27 Smiðjuvegur 4c, Kópavogur - blikksmiðja.
Lögð fram að umsókn Sævars Kristjánssonar, f.h., Hagblikks ehf., kt. 611077-0179, dags.
02.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 4c, Kópavogi.
Húshluti: 010101. Endurnýjun.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 21.06.2007.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.28 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - framleiðsla tilbúinn rétta.
Lögð fram að nýju umsókn Finns Frímanns Guðrúnarsonar, kt. 280167-3989, dags.
31.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Smiðjuvegi 6, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Frestað og lagt fyrir eiganda að ljúka úrbótum innan 15 daga.
2.1.29 Suðurlandsvegur, Kópavogur - lager og söluaðstaða fyrir jarðefni.
Lögð fram að nýju umsókn Braga Sigurjónssonar, kt. 170636-7919, dags. 18.09.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs flokkunar, lagers og söluaðstöðu fyrir jarðefni að Geirlandi við
Suðurlandsveg, Kópavogi, ásamt afriti af bréf frá Kópavogsbæ til umsækjanda, dags.
03.10.2007 þar sem bæjarráð heimilar malarvinnslu til 3 ára á svæðinu. Endurnýjun.
Lagt fram að nýju bréf frá Magnhildi Erlu Halldórsdóttur, dags 22.08.2007.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að auglýsa tillögu að tímabundnu starfsleyfi til þriggja ára.
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2.2

Umsagnir.
Garðabær

2.2.1 Garðaholt, Garðabær - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 12.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Einarsdóttur, um rekstrarleyfi fyrir samkomuhúsið Garðaholt, kt. 4805781209, Garðabæ. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki III.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 22.10.2007 að veita Félagsheimilinu Garðaholti, kt. 4805781209, starfsleyfi fyrir samkomusal. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
samkomusalar, samkvæmt III. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að
ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir samkomusal.”
2.2.2 Kauptún 6, Garðabær - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 11.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lindu Bjargar Reynisdóttur, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Mat og Kaffi, sem
fyrirhugað er að opna í Kauptúni 6, Garðabæ. Rekstraraðili er Matur og Kaffi Kauptún ehf., kt.
680907-1450.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki I.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 22.10.2007 að veita Mat og Kaffi, kt. 680907-1450, starfsleyfi
fyrir matsölustað að Kauptúni 6, Garðabæ. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til
reksturs veitingastaðar, 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.”
2.2.3 Skólabraut, Garðabær - tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði frá 19.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helgu Karlsdóttur f.h. Fjölbrautarskólans í Garðabæ, kt. 581286-1639 sem sækir um
leyfi til að halda skemmtun í samkomusal skólans 26. október n.k.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 29.03.2004 að veita, starfsleyfi til reksturs framhaldsskóla með
fullbúnu eldhúsi að Skólabraut í Garðabæ, þar sem fyrirhuguð skemmtun á að fara fram. Í
fyrirliggjandi umsókn er sótt um tækifærisleyfi. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu tækifærisleyfis”
Hafnarfjörður
2.2.4 Ásvellir, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 26.09.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Hafsteins Geirssonar, um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í íþróttamiðstöðinni
Ásvöllum, kt. 600169-0419. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki III.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 31.10.2005 að veita íþróttamiðstöðinni Ásvöllum, kt. 6001690419, starfsleyfi fyrir íþróttahús. Jafnframt tók starfsleyfið til reksturs veitingasalar með
fullbúnu eldhúsi í íþróttamiðstöðinni. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
samkomusalar í íþróttamiðstöðinni, samkvæmt III 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 samkomusalinn og húsnæði honum tengdu sbr.
teikningu dags. 22.02.1998, húshluta: 0102 - 0112.”
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2.2.5 Ásvellir, Hafnarfjörður - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 26.09.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurjóns Sigurðssonar, um leyfi til að halda stórdansleik í íþróttahúsinu Ásvöllum, kt.
600169-0419, laugardaginn 3. nóvember n.k. Óskað er eftir leyfi fyrir 1500 manns.
Rekstraraðili er Prins Valíant, kt. 691003-2480.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 31.10.2005 að veita íþróttamiðstöðinni Ásvöllum, kt. 6001690419, starfsleyfi til reksturs íþróttahúss að Ásvöllum, Hafnarfirði, þar sem fyrirhuguð
skemmtun á að fara fram. Leyfið var gefið út með vísun til ákvæða laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir nr. 7/1998. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tækifærisleyfi. Mat m.t.t.
grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu.
Mælt er með veitingu tækifærisleyfis með skilyrðum um að engin framreiðsla eða sala á mat
öðrum en drykkjavörum fari fram.”
2.2.6 Eyrartröð 3, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 05.07.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Ásgeirs Erlingssonar, um rekstrarleyfi fyrir veisluþjónustuna, Veislur og
Vín ehf., Eyrartröð 3, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Veislur og Vín ehf., kt. 640402-5710.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki I.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðinefnd samþykkti 22.10.2007 að veita Veislum og Víni ehf., kt. 640402-5710
starfsleyfi til 1 árs fyrir veislueldhús. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingastaðar 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 til 1 árs fyrir veislueldhúss.
2.2.7 Haukahraun, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 11.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gauta Más Guðnasonar, um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í fimleikafélaginu Björk,
kt. 580673-0239, Haukahrauni 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 26.01.2004 að veita fimleikafélaginu Björk kt. 580673-0239,
starfsleyfi fyrir félagsheimili. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
samkomusalar, samkvæmt III. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að
líklegt verði að teljast, að hávaði frá starfsemin gæti valdið ónæði í nágrenninu eftir klukkan
23:00.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir samkomusalinn.”
2.2.8 Linnetstígur 1, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 12.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gísla Dan Gíslasonar, um rekstrarleyfi fyrir veitingahúsið, Tilveruna, Linnetstíg 1,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Tilveran veitingahús ehf., kt. 460606-1950.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 28.08.2006 að veita Tilverunni, veitingahúsi ehf., kt. 4606061950, starfsleyfi fyrir veitingastað. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingahúss, samkvæmt III. 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.
2.2.9 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 09.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Skúla Gunnars Sigfússonar, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Subway,
Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði. Rekstraraðili er Stjarnan ehf., kt. 410949-0168.

6

Heilbrigðisnefnd 22.10.2007

Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki I.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 19.09.2000 að veita Stjörnunni ehf., kt. 410949-0169, starfsleyfi
fyrir skyndibitastað. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar,
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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
Kópavogur
2.2.10 Álalind 3, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 15.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Margrétar Arnþórsdóttur, f.h. Keitering ehf., kt. 480905-1480 um rekstrarleyfi fyrir
veitingaþjónustu í Glaðheimum, Álalind 3, Kópavogi.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki IIl.
Afgreiðslu erindisins frestað þar sem umsókn um starfsleyfi liggur ekki fyrir og úttekt hefur
ekki getað farið fram.
2.2.11 Álalind 3, Kópavogur - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 15.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Margrétar Arnþórsdóttur, f.h. Keitering ehf., kt. 480905-1480 um tækifærisleyfi og
tímabundið áfengisleyfi vegna árshátíðar sem halda á þann 2. nóvember n.k. Staðsetning
skemmtanahaldsins er, Glaðheimar, Álalind 3, Kópavogi en þar er ekki gilt veitingaleyfi.
Mælt er með eftirfarandi bókun.
Heilbrigðinefnd samþykkti þann 7. maí 2007 að veita Hestamannafélaginu Gusti kt. 570173
0309, starfsleyfi fyrir samkomusal að Álalind 3, Kópavogi , þar sem fyrirhuguð skemmtun á að
fara fram. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tækifærisleyfi en fyrir liggur að nýr rekstraraðili
hefur tekið við rekstri salarins. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Heilbrigðisnefnd getur mælt með veitingu
umbeðins leyfis þegar núverandi rekstraraðili hefur yfirtekið ábyrgð samkvæmt starfsleyfi.
2.2.12 Dalvegur 2, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 21.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Dardan Zogaj, f.h. ADA ehf., kt. 430407-1550 um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn
Castello, Dalvegi 2, Kópavogi.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki l.
Mælt er staðfestingu á veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingaverslun.
2.2.13 Hagasmári 1, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 05.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Einars Arnars Einarssonar, f.h. EOEHL ehf., kt. 411002-2840 um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í Smáralind, Kópavogi. ( Áður Nings)
Mælt er með eftirfarandi bókun.
Heilbrigðinefnd samþykkti 22.10.2007 að veita EOEHL ehf., kt. 411002-2840, starfsleyfi fyrir
skyndibitastað að Hagasmára 1, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til
reksturs veitingastaðar 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.
2.2.14 Heimsendi 3, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 17.09.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jónasar Más Gunnarssonar, f.h. Hrímfaxa ehf., kt. 591203-3120, um rekstrarleyfi fyrir
veitingastaðinn, Hrímfaxa, Heimsenda 3, Kópavogi.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki lI.
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Frestað þar sem úttekt hefur ekki getað farið fram.
2.3

Annað

2.3.1 Hollustuhættir og örveruástand steiktra borgara.
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga 2007, um hollustuhætti í sjoppum/skyndibitastöðum sem selja steikta borgara og
örveruástand steiktra borgara. UST-R-2007:04
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
3.1
Framkvæmdastjórn um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 18.
október 2007.
Heilbrigðisnefnd ítrekar þá skoðun að tímabært sé að hefja endurskoðun á stærð, legu og
flokkun vatnsverndarsvæðisins. Til að slík heildarendurskoðun geti farið fram þarf sem fyrst
að fara í ákveðna rannsóknarvinnu.
3.2
Nýbygging skíðaskála í Bláfjöllum
Lögð fram umsókn Einars H. Jónssonar f.h. framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, kt. 570480
0149, dags. 16. október 2007 þar sem sótt er um leyfi samkvæmt 30. gr.
heilbrigðissamþykktar nr. 636/1997, til nýbyggingar skíðaskála í Bláfjöllum, Kópavogi.
Umsókninni fylgir viðbragðsáætlun/verkefnablað vegna mengunarvarna dags.18. október
2007
Heilbrigðisnefnd vekur athygli á að óæskilegt sé að framkvæmdir eins og þessar fari fram á
þessum stað yfir há vetur. Leyfið er samþykkt en bundið skilyrðum um að fyllsta öryggis verði
gætt við alla notkun tækja sem valdið geta mengun og framkvæmdir og eða flutningar
stöðvaðir þegar hálka eða veðurskilyrði gefa tilefni til samkvæmt nánara samkomulagi við
heilbrigðiseftirlitið.

4

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram fundargerð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða sem haldinn var á Ísafirði
4. október 2007.

5

Afturköllun á skráningum hunda
Lagður fram listi yfir aðila sem fullnægja ekki skilyrðum samþykktar um hundahald varðandi
greiðslu eftirlitsgjalda.
Samþykkt að fella niður skráningu viðkomandi hunda.

6

Rekstur steypustöðvar að Bakkabraut 9, Kópavogi
Lögð fram umsókn Guðmundar Óla Björgvinssonar, Bacman & Björgvinsson
málflutningsskrifstofu dags. 16. október 2007 f.h. Einingarverksmiðjunnar Borgar ehf. kt.
461004 2880 um starfsleyfi til framleiðslu á steinsteypu að Bakkabraut 9 Kópavogi. Með
umsókn fylgir bréf og önnur gögn. Farið er fram á að heilbrigðisnefnd viðurkenni að
núgildandi starfsleyfi nái til allrar núverandi starfsemi umsækjanda en gerð er til vara krafa um
að starfsleyfinu verði breytt þannig að það nái til allrar núverandi starfsemi.
Heilbrigðisnefnd frestaði afgreiðslu erindisins.

7

Önnur mál
7.1.1 Vatnsendahlíð. Breyting á Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
og aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Kópavogi dags. 4. október 2007 um tillögu að breytingu á
Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 og aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:20
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