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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
103. fundur – 27. júní 2006
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, þriðjudaginn 27. júní
2006, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
Fyrirliggja eftirtalin erindi um kosningu í heilbrigðisnefnd 2006 -2010:
Frá bæjarritara Garðabæjar dags. 26. júní 2006 þar sem fram kemur að bæjarstjórn
Garðabæjar valdi þann 15. júní 2006, Jón Bjarna Þorsteinsson, aðalmann og Auði
Hallgrímsdóttur, varamann.
Frá ritara bæjarstjórnar Hafnarfjarðar dags. 16. júní 2006 þar sem fram kemur að bæjarstjórn
Hafnarfjarðar valdi þann 13. júní 2006, Sigurgeir Ólafsson og Birnu Ólafsdóttur, aðalmenn og
Sævar Helgason og Svölu Heiðberg, varamenn.
Frá bæjarritara Kópavogsbæjar dags. 19. júní 2006 þar sem fram kemur að bæjarstjórn
Kópavogs valdi þann 13. júní 2006 Höllu Halldórsdóttur og Steingrím Steingrímsson,
aðalmenn og Margréti Halldórsdóttur og Huldu Björgu Sigurðardóttur, varamenn.
Tilnefningu fulltrúa samtaka atvinnurekenda á eftirlitssvæðinu hefur ekki verið breytt og
tilnefning Sveitarfélagsins Álftaness hefur ekki farið fram.
Halla Halldórsdóttir setti fund og stjórnaði vali formanns.
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Kjör formanns til tveggja ára.

Tillaga kom fram um Sigurgeir Ólafsson og var hann valinn formaður samhljóða..
2

Kjör varaformanns til tveggja ára.

Tillaga kom fram um Höllu Halldórsdóttur og var hún valin varaformaður samhljóða.
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Fundargerð heilbrigðisnefndar frá 30. maí 2006.
Samþykkt.
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Fundargerð 89. starfsmannafundar frá 21. júní 2006.
4.1

Starfsleyfi.
Garðabær

4.1.1 Lyngás 17, Garðabæ - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Jóhanns Dalberg f. h Dalbergs ehf., dags. 26.06.2006, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Lyngási 17, Garðabæ. Einnig er sótt um leyfi til smásölu á
tóbaki. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa. Tóbakssöluleyfi samþykkt með sömu fyrirvörum.
4.1.2 Vesturbrú 7, Garðabæ - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Ídu Jensdóttur, fh., Sjálands ehf., kt. 431203-2940, dags. 20.06.2006, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Vesturbrú 7, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2
mánaða og þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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Hafnarfjörður
4.1.3 Flatahraun 5, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Jóhanns Sveinssonar, fh. Alvers ehf., kt. 640904-2670, dags. 19.06.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Flatahrauni 5, Hafnarfirði. Einnig er
sótt um leyfi til smásölu á tóbaki. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða. Tóbakssöluleyfi samþykkt.
4.1.4 Miðvangur 41, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Jóhanns Sveinssonar, fh. Alvers ehf., kt. 640904-2670, dags. 19.06.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Miðvangi 41, Hafnarfirði.
Einnig er sótt um leyfi til smásölu á tóbaki. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða. Tóbakssöluleyfi samþykkt.
4.1.5 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Þorbjargar Bergsdóttur, fh. Hraunkambs ehf., kt. 430506-1960, dags.
22.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Staðarbergi 2-4,
Hafnarfirði. Einnig er sótt um leyfi til smásölu á tóbaki. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa, innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Tóbakssöluleyfi samþykkt með sömu fyrirvörum.
4.1.6 Strandgata 21, Hafnarfirði - gisting með veitingasölu.
Lögð fram umsókn Smára Brynjarssonar, fh., Arahús ehf., kt. 670306-1860, dags.
31.05.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistingar með veitingasölu að Strandgötu 21,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
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 þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
4.1.7 Strandgata 34, Hafnarfirði - kaffihús með matsölu.
Lögð fram umsókn Atla M. Bjarnasonar, fh., Kaffi H-Borg ehf., kt. 640506-0400, dags.
01.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu að Strandgötu 34,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
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 þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
4.1.8 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastaður
Lögð fram umsókn Dagbjarts Bjarnason f.h. Sælkerabúðarinnar ehf. kt. 630394-2799, dags.
26. júní 2006 þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hagasmára 1, rými U323,
samkvæmt teikningum dags. júní 2006. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa
4.1.9 Hamraborg 11, Kópavogi - sala á tilbúnum mat.
Lögð fram umsókn Írisar Evu Bachmann, fh., Október ehf., kt. 671004-2640, dags.
07.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til sölu á tilbúnum mat Hamraborg 11, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar.
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4.2

Umsagnir
Garðabær

4.2.1 Garðaholt, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 12.05.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sigríðar Einarsdóttur, um endurnýjun á veitingaleyfi, fyrir félagsheimilið Garðaholt,
kt. 480578-1209, Garðaholti Garðabæ.
Jákvæð umsögn samþykkt.
4.2.2 Garðatorg, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 14.06.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sævars Gests Jónssonar, kt. 100555-2129, sem sækir um veitingaleyfi, vegna
tónleika sem fyrirhugað er að halda á Garðatorgi 25. júní nk. Á vegum Lionsklúbbs
Garðabæjar.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
4.2.3 Flatahraun 21, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 30.05.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Árna Björnssonar, um vínveitingaleyfi fyrir Bada Bing, Flatahrauni 21,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest með tilliti til svipmóts.
4.2.4 Hvaleyrarbraut 35, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 30.05.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Maríu Valgeirsson, kt. 190456-2189, um vínveitingaleyfi fyrir
veitingastaðinn Stokrotka, Hvaleyrarbraut 35, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd veitir neikvæða umsögn þar sem um verslun er að ræða.
4.2.5 Linnetsstígur 1, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 22.06.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Gísla Dan Gíslasonar um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir veitingahúsið Tilveruna,
Linnetsstíg 1, Hafnarfirði.
Heilbrigðiseftirlitinu falin afgreiðsla erindisins að lokinni úttekt..

4.2.6 Strandgata 21, Hafnarfirði - leyfi til sölu gistinga.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 23.05.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Smára Brynjarssonar um leyfi til sölu gistinga, fyrir gistiheimilið Arahús ehf.,
Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
4.2.7 Strandgata 34, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 24.05.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Atla Bjarnasonar um veitingaleyfi, fyrir veitingastofuna Kaffi Hafnarborg, Strandgötu
34, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
4.2.8 Strandgata 34, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 30.05.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Atla Bjarnasonar um vínveitingaleyfi, fyrir veitingastofuna Kaffi
Hafnarborg, Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest með tilliti til svipmóts.
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4.2.9 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 21.06.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Bryndísar Einarsdóttur, 110874-3599 um vínveitingaleyfi, fyrir
Hestamiðstöð Íshesta ehf., Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
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Starfsemi heilbrigðisnefndar.
Farið yfir helstu þætti í starfi heilbrigðisnefndar.
Næsti reglulegi fundur nefndarinnar ráðgerður 28. ágúst n.k.
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Önnur mál
Rætt um áberandi hegðun máva að undanförnu og aðgerðir sem eru til skoðunar hjá
Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vegna fjölgunar máva á liðnum árum..
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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