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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
120. fundur –26. nóvember 2007
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26.
nóvember 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 og Júlíus Kr. Björnsson boðuðu forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1

Fundargerð 119. fundar heilbrigðisnefndar frá 22. október 2007
Samþykkt
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Fundargerð 104. starfsmannafundar frá 21. nóvember 2007
2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1 Bæjarbraut 58, Garðabær - smurstöð.
Lögð fram umsókn Þorsteins Bragasonar, f.h. Smurstöðvarinnar Garðabæ ehf., kt. 4312023790, dags. 21.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar að Bæjarbraut 58,
Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.2 Bæjarbraut 58, Garðabær - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Sæmundar Tómassonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags.
19.09.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar með þvottaplani að Bæjarbraut
58, Garðabæ. Endurnýjun.
Lagt fram bréf sem fylgdi umsókn frá Skeljungi, dags. 19.09.2007 um að stöðin verði rifin
2008 vegna breytinga á skipulagi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3 Kauptún 6, Garðabær - byggingavöruverslun
Lögð fram umsókn Atla Ólafssonar, f.h. Byko hf, kt. 460169-3219, dags. 20.11.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar að Kauptúni 6, Garðabæ.
Húshluti, allt húsið. 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.
2.1.4 Garðatorg 3, Garðabær - hársnyrtistofa.
Lögð fram að nýju umsókn Guðrúnar Sverrisdóttur, f.h. Hárgreiðslustofunnar Cleó ehf., kt.
430306-0490, dags. 13.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að
Garðatorgi 3, Garðabæ. Húshluti: 010103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að komið verði upp
fullnægjandi loftræstingu á snyrtingu.
2.1.5 Miðhraun 2, Garðabær - matvöruverslun og kaffihús.
Lögð fram umsókn Elíasar Þorvarðarsonar, f.h. Leikbæjar ehf., kt. 440196-3499, dags.
30.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar og kaffihúss, að Miðhrauni
2, Garðabæ. Húshluti, efri hæð, suður hluti. Ný starfsemi.
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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.
2.1.6 Miðhraun 2, Garðabær - gæludýraverslun.
Lögð fram umsókn Gunnar Vilhelmsson, f.h. Íslenskrar tækni ehf., kt. 530476-0579, dags.
08.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæludýraverslunar, að Miðhrauni 2,
Garðabæ. Húshluti, efri hæð, norður hluti. 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 og með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Smiðsbúð 4, Garðabæ - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Guðmundar Vilhjálmssonar, f.h. Fagvals ehf., kt. 511280-0449, dags.
09.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðsbúð 4, Garðabæ.
Húshluti, allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Skeiðarás 4, Garðabæ - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Jóns Borgars Loftssonar, f.h. Mótorstilling Imex ehf., kt. 431296-2259,
dags. 14.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skeiðarási 4,
Garðabæ. Húshluti, hægri hluti byggingar. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Strikið 6, Garðabær - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram að nýju umsókn Hrafnhildar Hjálmarsdóttur, kt. 280865-5679, dags. 01.10.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Strikinu 6, Garðabæ.
Húshluti, jarðhæð, annar áfangi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.10 Strikið 6, Garðabær - hársnyrtistofa.
Lögð fram að nýju umsókn Svandísar Torfadóttur, kt. 171260-6479, dags. 15.10.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Strikinu 6, Garðabæ.
Húshluti: jarðhæð, annar áfangi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að hárþvottalaug verði
komið fyrir.
Hafnarfjörður
2.1.11 Álfaskeið 16, Hafnarfjörður - leikskóli með fullbúið eldhús.
Lögð fram að nýju umsókn Lilju K. Steinþórsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579,
dags. 15.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Álfaskeiði 16, Hafnarfirði. Húshluti, allt húsið.
Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á íbúðasvæði.
Frestað og óskað eftir áætlun um úrbætur.
2.1.12 Brekkutröð 1, Hafnarfjörður - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Þorsteins Einarssonar, f.h. Fjarðargrjóts ehf., kt. 601299-5189, dags.
25.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis að Brekkutröð 1,
Hafnarfirði. Húshluti: 0104. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 25.10.2007.
Bréf sent byggingafulltrúa varðandi samþykkta notkun húsnæðis dags. 25.10.2007.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði. Me(A-2).
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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.
2.1.13 Dalshraun 13, Hafnarfirði - verslun með bílavörur.
Lögð fram að umsókn Júlíusar Bjarnasonar, f.h. Stillingar hf., kt. 630269-0169, dags.
06.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði. Húshluti 020101. Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, samþ. 23.12.1997, er starfsemin á
verslunar- þjónustu- og iðnaðarsvæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.14 Flatahraun 12, Hafnarfjörður - mötuneyti.
Lögð fram umsókn Sigurðar Einarssonar, kt. 030355-4239, dags. 29.08.2007, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs matsalar og eldhúss, að Flatahrauni 12, Hafnarfirði. Húshluti á 2. hæð.
Endurnýjun.
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.
2.1.15 Helluhraun 6, Hafnarfjörður - sandblástur.
Lögð fram umsókn Eysteins Yngvasonar, f.h. Sérvara ehf., kt. 551002-2090, dags.
09.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sandblásturs að Helluhrauni 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 0102 og 0105. Endurskoðun starfsleyfis
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.16 Hjallahraun 9, Hafnarfjörður - bónstöð.
Lögð fram umsókn Magnúsar V. Magnússonar, kt. 190262-7749, dags. 21.11.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Hjallahrauni 9, Hafnarfirði. Húshluti: á jarðhæð.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Rauðhella 11, Hafnarfjörður - smurstöð og hjólbarðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Gunnars Justinussen, f.h. Dekkjalagersins ehf., kt. 490902-2360, dags.
12.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar og hjólbarðaverkstæðis að
Rauðhellu 11, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. 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.
2.1.18 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - verslun með matvæli. ÞEG
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. Húshluti, 010207. Ný starfsemi.
Frestað og ítrekaðar fyrri kröfur um úrbætur.
2.1.19 Suðurgata 55, Hafnarfjörður - daggæsla.
Lögð fram að nýju 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.
Húshluti, allt húsið. Ný starfsemi.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025, er starfsemin á íbúðasvæði og ekki liggur
fyrir að um heimili umsækjanda sé að ræða.
Frestað og ítrekuð ósk um samþykkta teikningu af húsnæðinu sem starfsemin fær til umráða
og skipulagi á lóðar.
Kópavogur
2.1.20 Auðbrekka 2, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Jóns Ægissonar, f.h. Tindafells ehf., kt. 660474-0569, dags. 13.11.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að, Auðbrekku 2, Kópavogi. Húshluti:
030101. Endurnýjun.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.21 Auðbrekka 12-14, Kópavogur - prentsmiðja.
Lögð fram umsókn Jóns S. Sigurðssonar, f.h. Svansprents ehf., kt. 681073-0199, dags.
13.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að, Auðbrekku 12-14, Kópavogi.
Húshluti: Auðbrekka 12, allt húsið. Auðbrekka 14, önnur hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.22 Álalind 3, Kópavogur - samkomusalur með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Margrétar Arnþórsdóttur, f.h. Keitering ehf., kt. 480905-1480, dags.
25.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með móttökueldhúsi að,
Álalind 3, Kópavogi. Húshluti: samkomusalur í reiðskemmu. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.23 Dalvegur 16a, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Elínar Ingimarsdóttir, f.h. Nóru ehf., kt. 710805-1720, dags. 05.11.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að, Dalvegi 16a, Kópavogi.
Húshluti: 01-05. 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.
2.1.24 Dalvegur 16d, Kópavogur - prentiðnaður.
Lögð fram umsókn Sveinbjörns Björnssonar, f.h. Límbanda ehf., kt. 490206-2720, dags.
06.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentiðnaðar að, Dalvegi 16d, Kópavogi.
Húshluti: 03. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.25 Dalvegur 24, Kópavogur - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Kolbeinsdóttur, f.h. Iess ehf., kt. 701205-1380, dags.
09.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að, Dalvegi 24, Kópavogi.
Húshluti: 01-vestur. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.26 Dalvegur 24, Kópavogur - járnsmiðja. PS
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar, f.h. Járnsmiðjunnar ehf., kt. 661007-3110, dags.
15.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðjur að, Dalvegi 24, Kópavogi.
Húshluti: 05-suður. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.27 Engihjalli 8, Kópavogur - krá, kaffihús, matsala
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Kr. Úlfarssonar, f.h. Billiard - sportbar ehf., kt. 590606-0970,
dags. 01.11.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs krár, kaffihúss með matsölu að Engihjalla
8, Kópavogi. Húshluti: 010202 og 010203. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.28 Fagrihjalli 94, Kópavogur - daggæsla í heimahúsi.
Lögð fram umsókn Oddnýjar Marie Guðmundsdóttur, kt. 111173-4519, dags. 05.11.2007, þar
sem sótt er um leyfi reksturs daggæslu í heimahúsi að Fagrahjalla 94, Kópavogi. Húshluti,
raðhús. 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.
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2.1.29 Hagasmári 1, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Stellu Jónsdóttur, f.h. Kaffitárs ehf., kt. 440996-2649, dags. 09.11.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: rými L147. 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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.30 Hagasmári 1, Kópavogi - kvikmyndahús með veitingastarfsemi.
Lögð fram umsókn Bjarna Sigurðssonar, f.h. Senu ehf., kt. 510205-1380, dags. 19.11.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kvikmyndahúss og veitingastarfsemi að Hagasmára 1,
Kópavogi. Húshluti: 3. hæð. 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 Hlíðarsmári 12, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Bjarna Óskarssonar, f.h. Nings ehf., kt. 680406-3160, dags. 19.11.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Hlíðarsmára 12, Kópavogi. Húshluti:
010101. 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 og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.32 Kársnesbraut 88, Kópavogur - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Kristins Nikulássonar, f.h. KN vélsmiðju ehf., kt. 440602-2820, dags.
13.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að, Kársnesbraut 88, Kópavogi.
Húshluti: Neðri hæð. Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2000-2012, samþ. 23.04.2002, er starfsemin á
íbúðasvæði.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.33 Skemmuvegur 26, Kópavogur - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sigþórs Þorleifssonar, f.h., H.S. Þjónustunnar ehf., kt. 700507-0170, dags.
11.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 26,
Kópavogi. Húshluti: 010101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.34 Skemmuvegur 30-32, Kópavogur - bifreiðasprautun.
Lögð fram umsókn Árna Björnssonar, f.h., Lakkskemmunnar ehf., kt. 600984-0639, dags.
05.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasprautunar að Skemmuvegi 30-32,
Kópavogi. Húshluti: 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.35 Smáratorg 3, Kópavogur - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Sigurðar F. Gíslasonar, f.h. BS. Turns ehf., kt. 620207-1360, dags.
24.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs á matsölustað að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Húshluti: 19. og 20. hæð. 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 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.36 Smáratorg 3, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Magnúsar Gylfasonar, f.h. The Pier ehf., kt. 421106-1340, dags.
13.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs á matvöruverslun að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Húshluti 01-03 verslun 2. Ný starfsemi.
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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.
2.1.37 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - matsölustaður
Lögð fram umsókn Odds Oddssonar, f.h. Thai Style ehf., kt. 561101-2130, dags. 06.11.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að, Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 010207. Endurnýjun.
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.
2.1.38 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - matvælavinnsla.
Lögð fram umsókn Dagbjarts Bjarnasonar, f.h. Hróa Hattar ehf., kt. 670207-1100, dags.
14.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
Húshluti: 010204. 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, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi
við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.39 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.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar 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.
2.1.40 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - matsölustaður.
Lögð fram að nýju umsókn Haralds Helgasonar, fyrir hönd Matstofu Kópavogs ehf., kt.
641002-2240, dags. 20.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að
Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Endurskoðun starfsleyfis.
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.
2.1.41 Smiðjuvegur 10, Kópavogur - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Jóns Bjarnasonar, kt. 130257-5659, dags. 11.10.2007, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Smiðjuvegi 10, Kópavogi. Húshluti: 010102.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.42 Smiðjuvegur 11, Kópavogur - vélsmíða– og vélaviðgerðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Kristmanns Þórleifssonar, f.h., Skerpingar ehf., kt. 650682-0179, dags.
09.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
Húshluti: 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.43 Smiðjuvegur 22, Kópavogur - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Ingólfs Aðalsteinssonar, f.h., Bifreiðaverkstæðis Friðriks ehf., kt. 6809942779, dags. 09.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis, að
Smiðjuvegi 22, Kópavogi. Húshluti: 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.44 Smiðjuvegur 26, Kópavogur - hjólbarðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Róberts Hannessonar, f.h., Hjólkó ehf., kt. 480800-2490, dags.
06.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjólbarðaverkstæðis, að Smiðjuvegi 26,
Kópavogi. Húshluti: 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.45 Smiðjuvegur 60, Kópavogur - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Guðmundar V. Ólafssonar, f.h., Bílhússins ehf., kt. 620803-2270, dags.
05.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis, að Smiðjuvegi 60,
Kópavogi. Húshluti: 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.46 Smiðjuvegur 62, Kópavogur - verslun með hreingerningavörur.
Lögð fram umsókn Stefáns I. Óskarssonar, f.h., Gæðavara ehf., kt. 440501-2140, dags.
06.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni, að Smiðjuvegi 62, 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 og með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.47 Smiðjuvegur 68, Kópavogur - verslun með bílavörur.
Lögð fram að umsókn Júlíusar Bjarnasonar, f.h. Stillingar hf., kt. 630269-0169, dags.
06.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni, að Smiðjuvegi 68, Kópavogi. Húshluti 010201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.48 Vesturvör 11, Kópavogi - járnsmiðja.
Lögð fram umsókn Kristjáns Gunnarssonar, f.h. Smiðjustáls ehf., kt. 610682-0149, dags.
13.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðju að Vesturvör 11, Kópavogi.
Húshluti: 010102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.49 Vesturvör 30b, Kópavogi - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Bjarna H. Kristjánssonar, fh. TMH Iceland ehf., kt. 680605-2030, dags.
09.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Vesturvör 30b,
Kópavogi. Húshluti: 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 2 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.50 Ögurhvarf 3, Kópavogur - veitingaverslun.
Lögð fram umsókn Hafsteinn Sigurþórsson, fyrir hönd Djúpadals ehf., kt. 650607-2240, dags.
21.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar (veitingaverslunar) að
Ögurhvarfi 3, Kópavogi. Húshluti: 0102B. 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
2.2

Umsagnir
Garðabær

2.2.1 Garðatorg, Garðabær - leyfi til tónleikahalds.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 29.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jónu Sæmundsdóttur, f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, um leyfi til að halda tvenna
tónleika á Garðatorgi, Þá fyrri fimmtudaginn 8. nóvember nk. og þá seinni fimmtudaginn 15.
nóvember nk. Reiknað er með 250-300 manns
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Miðhraun 2, Garðabær - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 29.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Elíasar Þórs Þorvarðarsonar, um rekstrarleyfi fyrir kaffihús í verslun Leikbæjar að
Miðhrauni 2, Garðabæ. Rekstraraðili er Leikbær ehf. kt. 440196-3499.
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Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 26.11.2007 að veita Leikbæ ehf., kt. 440196-3499, starfsleyfi
fyrir matvöruverslun og kaffihús. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
kaffihúss, 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 kaffihús.”
Hafnarfjörður
2.2.3 Erluás 68, Hafnarfjörður – Undanþága frá reglugerð um hollustuhætti
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 22.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á erindi
Vigdísar K. Ebenezersdóttur, um heimsóknir hunda inn á sambýli að Erluási 68, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn með vísun til hefðbundinna skilyrða samþykkt að lokinni úttekt.
2.2.4 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 29.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sóleyjar Víglundsdóttur, um rekstrarleyfi fyrir Sportarann.is, Flatahrauni 5a,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Gíga ehf. kt. 500902-2210
“Eftirfarandi samþykkt var gerð: Heilbrigðisnefnd samþykkti, 25.11.2002 að veita Gíga ehf., kt.
500902-2210, starfsleyfi fyrir krá. 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 krá.”
2.2.5 Svöluhraun 19, Hafnarfjörður – undanþága frá reglugerð um hollustuhætti.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 22.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á erindi
Sigríðar Ólafsdóttur, um heimsóknir hunda inn á sambýli að Svöluhrauni 19, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn með vísun til hefðbundinna skilyrða samþykkt að lokinni úttekt.
2.2.6 Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 30.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Viggós E. Viðarssonar, um rekstrarleyfi fyrir Áttuna snókerbar, Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Titan veitingar ehf. kt. 410906-0150.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 27.11.2006 að veita Titan ehf., kt. 410906-0150, starfsleyfi fyrir
krá. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, 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 krá.”
2.2.7 Vesturgata 4, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 22.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Unnar A: Sigurðardóttur, um rekstrarleyfi fyrir veitingahúsið A. Hansen, Vesturgötu 4,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Kunnur ehf. kt. 571005-1150
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 28.11.2005 að veita Kunni ehf., kt. 571005-1150, starfsleyfi fyrir
matsölustað. 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 matsölustað.”
Kópavogur
2.2.8 Álalind 3, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram að nýju 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.
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Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðinefnd samþykkti 26.11.2007 að veita Keitering ehf., kt. 480905-1480, starfsleyfi fyrir
samkomusal með móttökueldhúsi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingastaðar 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.”
2.2.9 Álalind 3, Kópavogur - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 09.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Margrétar Arnþórsdóttur, f.h. Keitering ehf., kt. 480905-1480 um tækifærisleyfi fyrir
einkasamkvæmis er verður haldin 9. nóvember n.k. Staðsetning er, Glaðheimar, Álalind 3,
Kópavogi en þeir eru ekki með gilt veitingaleyfi.
Jákvæð umsögn staðfest .
2.2.10 Hamraborg 11, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 24.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jaroon Nuamnui, kt. 230564-2649 um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Mae Ya
Sukhothai, Hamraborg 11, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27.08.2007 að veita Jaroon Nuamnui, kt. 230564 2649 starfsleyfi
til reksturs matsölustaðar að Hamraborg 11, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar 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 staðfestingu á veitingu rekstrarleyfis fyrir matsölustað.”
2.2.11 Elliðahvammur, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 12.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þorsteins Sigmundssonar, f.h. Hvamms ehf., kt. 560986-2039 um rekstrarleyfi fyrir
gistingu á einkaheimili að Elliðahvammi, Kópavogi.
Mælt er með eftirfarandi bókun.
“Heilbrigðinefnd samþykkti 28.08.2006 að veita. Hvammi ehf., kt. 560986-2039, starfsleyfi fyrir
gistiheimili án veitingasölu. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs gistingar
á einkaheimili samkvæmt I. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa verður
að teljast, ólíklegt að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með jákvæðri
umsögn þegar fullnægjandi úttekt hefur farið fram.”
2.2.12 Hagasmári 1, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 05.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Björns Sigurðssonar, f.h. Senu ehf., kt. 510205-1380 um rekstrarleyfi fyrir veitingahús
í Smárabíói, Hagasmára 1, Kópavogi.
Mælt er með eftirfarandi bókun.
“Heilbrigðinefnd samþykkti 26.11.2007 að veita Senu ehf., kt. 510205-1380, starfsleyfi fyrir
kvikmyndahús með veitingastarfsemi. 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 skemmtistað.”
2.2.13 Hamraborg 11, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 24.10.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jaroon Nuamnui, kt. 230564-2649 um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Mae Ya
Sukhothai, Hamraborg 11, Kópavogi.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27.08.2007 að veita Jaroon Nuamnui, kt. 230564 2649 starfsleyfi
til reksturs matsölustaðar að Hamraborg 11, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt II. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t.
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grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu. jákvæð umsögn staðfest.”
2.2.14 Hlíðarsmári 12, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 12.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Óskarssonar, f.h. Nings ehf., kt. 680406-3160 um rekstrarleyfi fyrir veitingahús
að Hlíðarsmára 12, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðinefnd samþykkti 26.11.2007 að veita Nings ehf., kt. 680406-3160, starfsleyfi fyrir
veitingahús. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingahúss 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
veitingahús.”
2.2.15 Smáratorg 3 , Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 05.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Gíslasonar, f.h. BS Turns ehf., kt. 620207-1360 um rekstrarleyfi fyrir
veitingahúsið Turninn, Smáratorgi 3, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðinefnd samþykkti 26.11.2007 að veita BS Turni ehf., kt. 620207-1360, starfsleyfi fyrir
veitingahús að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa. 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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
2.2.16 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 05.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Óskar Haraldsdóttur, f.h. Matstofu Kópavogs ehf., kt. 641002-2240 um rekstrarleyfi
fyrir veitingahúsið Matstofa Kópavogs, að Smiðjuvegi 6, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðinefnd samþykkti 26.11.2007 að veita Matstofu Kópavogs ehf., kt. 641002-2240
starfsleyfi fyrir matsölustað. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingahúss 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 veitingastað.”
2.2.17 Ögurhvarf 3, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 15.11.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hafsteins Sigurþórssonar, f.h. Djúpadals ehf., kt. 650607-2010 um rekstrarleyfi fyrir
Little Cesars (Pizza Pizza), að Ögurhvarfi 3, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð.
“Heilbrigðinefnd samþykkti 26.11.2007 að veita Djúpadal ehf., kt. 650607-2010 starfsleyfi fyrir
veitingaverslun. 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 veitingaverslun.”

3

Slæm umgengni um lóð
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlits frá 29.10.2007 til lóðarhafa varðandi óviðunandi
umgengni um lóðina Smiðsbúð 7, Garðabæ og þar sem farið er fram á hreinsun og að
umgengni yrði bætt.
Í ljósi þess að umbeðnar úrbætur hafa ekki verið framkvæmdar óskar heilbrigðisnefnd eftir að
bílhræ og númerslausir bílar verði fjarlægðir af svæði því sem á að vera opið bifreiðastæði
samkvæmt skilmálum um lóðina og svæði verði hreinsað á ábyrgð og kostnað húseiganda
gerist þess þörf.
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4

Tóbakssala
Lagt fram erindi Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu frá 29.10.2007 varðandi ætlaða sölu
starfsfólks yngri en 18 ára á tóbaki í verslun Samkaupa/Strax Búðarkór 1, Kópavogi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 05.11.2007 til Samkaupa hf. og andmæli
fyrirtækisins frá 12.11.2007 þar sem m.a. kemur fram að unglingur hafi ákveðið sjálfur að
afgreiða tóbak í versluninni í trássi við gildandi lög og starfsreglur.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Nauðsynlegt er að ákvæði laga og/eða reglugerðar um smásölu á tóbaki verði það skýr og
ákveðin varandi vörslu tóbaks á smásölustöðum þar sem unglingar vinna að þeir einir hafi
aðgang að vörunni sem rétt hafa til að afgreiða hana úr versluninni”

5

Skipulagsmál
5.1
Miðbær Garðabæjar, efra svæði, deiliskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Garðabæjar dags. 09.11.2007 þar sem óskað er umsagnar
um deiliskipulag Miðbæjar Garðabæjar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við tillöguna.”
5.2

Aukin efnisvinnsla í Hamranesnámu, Hafnarfirði. Tilkynning til ákvörðunar um
matsskyldu.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 09.11.2007 þar sem óskað er umsagnar um
tilkynningu Hafnarfjarðarbæjar frá 08.11.2007 um matsskyldu ofangreindrar framkvæmdar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur tekið ofangreinda skýrslu til skoðunar og telur með hliðsjón af viðauka
3 við lög nr. 106/2000 ekki ástæðu til að ætla framkvæmdin þurfi að vera háð mati á
umhverfisáhrifum”
5.3
Hafnarbraut 3,11, 13-15 og Bakkabraut 10, Breytt deiliskipulag
Lagt fram bréf skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 02.11.2007 þar sem óskað er umsagnar
um ofangreint deiliskipulag.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á að uppfylla ber skilyrði reglugerðar um hljóðvist í öllum
íbúðum. Verði mótvægisaðgerðum fylgt eins og lýst er í skýrslu Línuhönnunar frá 25.10.2007
eru ekki gerðar athugasemdir vegna hávaða frá umferð.”
5.4
Vatnsendahvarf – Athafnasvæði. Svæði IV. Breytt aðalskipulag. Deiliskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Kópavogi frá 26. október 2007 þar sem ofangreindar
skipulagstillögur eru kynntar.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til skipulagsstjórans í Kópavogi frá 26. október
2007.
Heilbrigðisnefnd staðfestir afgreiðslu heilbrigðiseftirlitsins.
5.5
Furugrund 44. Deiliskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 01.11.2007 þar sem óskað er umsagnar
um mótvægisaðgerðir vegna hljóðvistar.
Tillaga að deiliskipulagi var áður til meðferðar á fundi heilbrigðisnefndar 08.05.2007.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 05.11.2007.
Heilbrigðisnefnd staðfestir afgreiðslu heilbrigðiseftirlits.
5.6
Staðsetning á loftnetum og tækjabúnaði fyrir farsíma
Lagt fram erindi Skipulags- og byggingasviðs Hafnarfjarðar frá 24.10.2007 varðandi umsóknir
þess efnis að setja tækjabúnað og loftnet á húsþök barnaskóla og fleiri stofnanna.
Heilbrigðisnefnd tekur undir ráðgjöf heilbrigðiseftirlitsins sem telur ályktun Geislavarna ríkisins
í greininni “Geislun frá farsímum og farsímamöstrum 05.09.2007”sem birt er á heimasíðu
stofnunarinnar http://www.gr.is eiga við sem ráðgjöf í málinu:
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“Þann 21.10.2004 gáfu norræn geislavarnayfirvöld frá sér sameiginlega yfirlýsingu um farsíma
og heilsufar þar sem segir að engin vísindaleg sönnun hafi fengist fyrir skaðlegum
heilsufarslegum áhrifum af farsímafjarskiptum, hvorki frá sendistöðvum né frá handtækjum,
sem nota sendistyrk neðan viðmiðunarmarka og grunngilda sem Alþjóða geislaarnaráðið um
ójónandi geislun (ICNIRP) hefur mælt með
Eins og fram kemur í frétt um þessa yfirlýsingu á vefsíðu Geilavarna þann 21.09.2004, var
engu að síður mælt með því að í varúðarskyni væri dregið úr óþarfa geislun, sérstaklega á
börn” og mælir heilbrigðisnefnd með því að þeirri varúðarreglu verði fylgt”

6

Rekstur steypustöðvar að Bakkabraut 9, Kópavogi
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Óla Björgvinssonar, Backman & Björgvinsson
málflutningsskrifstofu dags. 16.10.2007 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.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 09.11.2007 þar sem aðalkröfu um að núgildandi
starfsleyfi nái til allrar núverandi starfsemi umsækjanda er hafnað og bent er á að núverandi
starfsleyfi nái eingöngu til reksturs steypueiningarverksmiðju og því allur annar rekstur sem
heyrir undir lög nr. 7/1998 á svæðinu óheimill.
Lagt fram erindi lögmanns fyrirtækisins dags. 25.11.2007 um málefni Einingaverksmiðjunnar
Borgar ehf.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd frestar afgreiðslu á kröfum fyrirtækisins um breytingu á núverandi starfsleyfi
eða veitingu tímabundins starfsleyfis til eins árs.”

7

Starfsemi heilbrigðiseftirlitsins
Farið yfir starfsemi ársins, niðurstöður eftirlits og áherslur í eftirliti næstu mánuði.
Samþykkt að ráða tímabundið til starfa tvo aðila næstu mánuði til að sinna annars vegar
eftirliti vegna hollustuverndar og hins vegar umhverfiseftirliti.

8

Önnur mál
8.1
Innheimta eftirlitsgjalda vegna hundhalds
Lagt fram erindi úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir frá 19.11.2007 um
endurupptöku máls Sveinbjarnar Nikulássonar gegn Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis, vegna innheimtu eftirlitsgjalda vegna hundahalds.
8.2
Kaup á færanlega loftgæðastöð
Lagt fram til kynningar bréf bæjarstjórans í Kópavogi frá 21.11.2007 um kaup á færanlegri
loftgæðastöð.
8.3
Reglur um kattahald í Kópavogi
Lagt fram bréf skipulagsstjórans í Kópavogi dags. 22.11.2007 þar sem óskað er umsagnar
um reglur um kattahald sem verið hafa til umfjöllunar hjá Umhverfisráði Kópavogs.
Afgreiðslu frestað og vísað til skoðunar hjá heilbrigðiseftirliti.
8.4
Örmerkjagrunnur gæludýra
Lagt fram afrit af erindi Dýralæknafélags Íslands dags. 08.11.2007 til sveitarstjórna sem
framsent hefur verið til heilbrigðisnefndar frá Kópavogbæ og Álftanesi.
Afgreiðslu frestað og vísað til skoðunar hjá heilbrigðiseftirliti.
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8.5
Friðlýsing Vífilsstaðavatn
Jón Bjarni Þorsteinsson vakti athygli á að Vífilsstaðavatn í Garðabæ og næsta nágrenni alls
27 hektarar hafi verið friðslýst. Svæðið tekur til Vífilsstaðavatns og hlíðanna að sunnan- og
austanverðu upp frá vatninu að meðtöldu Grunnavatnsskarði.
Heilbrigðisnefnd lýsir ánægju með ákvörðunina.
8.6
Möguleg umhverfisspjöll á Hólmsheiði í Reykjavík
Lagt fram bréf skipulagsstjórans í Kópavogi dags. 22.11.2007 þar sem óskað er álits á
greinargerð umhverfissviðs Reykjavíkurborgar sbr. umræðu á fundi Umhverfisráðs Kópavogs
þann 08.10.2007 og 19.10.2007.
Afgreiðslu frestað meðan aflað er gagna um málið.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:10

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Steingrímur Steingrímsson

Halla Halldórsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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