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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
92. fundur –27. júní 2005
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27. júní
2005, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:00. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Jón Bjarni Þorsteinsson og Gestur Pétursson boðuðu forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir 91. fundar heilbrigðisnefndar

Samþykkt.
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Fundargerð 77. starfsmannafundar frá 22. júní 2005

2.1 Starfsleyfi
Garðabær
2.1.1 Garðatorg 5, Garðabæ - verslun með snyrtivörur, fegrunarefni og ýmsar matvörur.
Lögð fram umsókn Elínar Kristjánsdóttur, fh. Lyfju hf., kt. 531095-2279, dags. 09.06.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með snyrtivörur, fegrunarefni og ýmsar matvörur að
Garðatorgi 5, Garðabæ. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.2 Hæðarbraut, Garðabæ - leikskóli.
Lögð fram umsókn Önnu M. Hreinsdóttur, fh. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
08.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Hæðarbóli við Hæðarbraut,
Garðabæ. Endurnýjun.
Lagt fram bréf Garðabæjar dags. 22. júní 2005 um úrbætur varðandi leiklóð.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrðum um úrbætur á leiklóð.
2.1.3 Krókamýri 54, Garðabæ - sambýli.
Lögð fram að nýju umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra
Reykjanesi, kt. 450384-0469, dags. 20.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis
að Krókamýri 54, Garðabæ. Ný starfsemi.
Fyrir liggur erindi byggingafulltrúa dags. 31.08.2004 um að húsnæðið hafi verið samþykkt í
byggingarnefnd sem einbýlishús.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005, ásamt
teikningu um samþykkt bygginganefndar Garðabæ, 8. júní 1994.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Komið hefur í ljós, að bílgeymsla hefur verið tekin til annarra nota og komið hefur verið fyrir
kerlaug á lóð, þarf að afla samþykktar bygginganefndar fyrir þeim breytingum sbr. ákvæði 14.
gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar
með skilyrði um að aflað verði samþykktar bygginganefndar á breytingu á notkun húsnæðis”
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2.1.4 Móaflöt 24, Garðabæ - skammtímavistun.
Lögð fram að nýju umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra
Reykjanesi, kt. 450384-0469, dags. 10.12.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
skammtímavistunar að Móaflöt 24, Garðabæ. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005 ásamt
teikningu um samþykkt bygginganefndar Garðabæjar 10. október 2002.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 12 ára með vísun til ákvæða
hollustuháttareglugerðar.
Hafnarfjörður
2.1.5 Breiðvangur 42, Hafnarfirði - skóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Hjördísar Guðbjörnsdóttur, fh. Engidalsskóli, kt. 671088-3959, dags.
07.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skóla með fullbúnu eldhúsi að Breiðvangi 42,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.6 Einiberg 29, Hafnarfirði - sambýli.
Lögð fram umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Reykjanesi,
kt. 450384-0469, dags. 20.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að Einibergi
29, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015, samþ. 23.12.1997, er starfsemin á
íbúðasvæði.
Fyrir liggur staðfesting byggingafulltrúa dags. 26.08.2004 um að húsnæðið sé skráð sem íbúð
og bílskúr.
Afgreiðslu var frestað 29.11.2005 og óskað eftir að umsækjandi skili inn staðfestingu
byggingafulltrúa um að úti kerlaug og þær breytingar sem gerðar hafa verið á húsinu frá
upprunalegri teikningu, hafi hlotið samþykki.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005 ásamt
teikningu um samþykkt bygginganefndar Hafnarfjarða 16. maí 1984.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Komið hefur í ljós, að bílgeymsla hefur verið tekin til annarra nota og komið hefur verið fyrir
kerlaug á lóð, þarf að afla samþykktar bygginganefndar fyrir þeirri breytingu sbr. ákvæði 14.
gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar
með skilyrði um að aflað verði samþykktar bygginganefndar á breytingu á notkun húsnæðis.”
2.1.7 Erluás 68, Hafnarfirði - sambýli.
Lögð fram umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Reykjanesi,
kt. 450384-0469, dags. 20.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að Erluási
68, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Fyrir liggur staðfesting byggingafulltrúa dags. 26.08.2004 um að húsnæðið sé skráð sem íbúð
og bílskúr.
Afgreiðslu var frestað 29.11.2005 og óskað eftir að umsækjandi skili inn staðfestingu
byggingafulltrúa um að þær breytingar sem gerðar hafa verið á húsinu frá upprunalegri
teikningu, hafi hlotið samþykki.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005. ásamt
teikningu um samþykkt bygginganefndar Hafnarfjarða 6. nóvember 2002.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Þar sem verulegar breytingar hafa verið gerðar á húsnæðinu þarf að afla samþykktar
bygginganefndar fyrir þeirri breytingu sbr. ákvæði 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr.
941/2002.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar
með skilyrði um að aflað verði samþykktar bygginganefndar á breytingu á notkun húsnæðis.”
2.1.8 Grænakinn, Hafnarfirði - gæsluvöllur.
Lögð fram umsókn Hjördísar Pálmadóttur, fh. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
09.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluvallar að Grænukinn, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Hnotuberg 19, Hafnarfirði - skammtímavistun
Lögð fram umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Reykjanesi,
kt. 450384-0469, dags. 10.12.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skammtímavistunar
að Hnotubergi 19, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað 20.01.2005 þar sem nánari upplýsingar vantar um samþykkt húsnæðis.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005. ásamt
teikningu um samþykkt bygginganefndar Hafnarfjarða 28. september 1983.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Þar sem samþykkt bílgeymsla hefur verið tekin til annarra nota þarf að afla samþykktar
bygginganefndar fyrir þeirri breytingu sbr. ákvæði 14. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr.
941/2002.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar
með skilyrði um að aflað verði samþykktar bygginganefndar á breytingu á notkun húsnæðis.”
2.1.10 Hrauntunga 7, Hafnarfirði - skóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sigurður Björgvinsson, fh. Víðistaðaskóli, kt. 671088-4179, dags.
08.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skóla með fullbúnu eldhúsi að Hrauntungu 7,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.11 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Ellerts Ólafssonar, kt. 160669-3309, dags. 14.06.2005, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.12 Kaplahraun 18, Hafnarfirði - fiskverkun á ferskum fiski.
Lögð fram umsókn Hallfríðar Brynjólfsdóttur, fh. Hafgúunnar kt. 670603-3690, dags.
06.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Kaplahrauni 18, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni fullnægjandi
úttekt á mengunarvörnum.
2.1.13 Melabraut 22, Hafnarfirði - saltfiskverkun.
Lögð fram umsókn Sigurðar Gunnarssonar, fh S. Gunnarssonar ehf., kt. 691104-3380, dags.
23.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs saltfiskverkunar að Melabraut 22, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni fullnægjandi
úttekt á mengunarvörnum.
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2.1.14 Óseyrarbraut 17, Hafnarfirði - fiskverkun á ferskum fiski.
Lögð fram umsókn Ásbjörns Helga Árnasonar, fh Festi fiskverkunar ehf., kt. 680503-2140,
dags. 26.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Óseyrarbraut 17,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni fullnægjandi
úttekt á mengunarvörnum.
2.1.15 Rauðhella 9, Hafnarfirði - rafmagns og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Hafsteins Linnet, fh. Hafáss ehf., kt. 700891-1279, dags. 22.06.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs rafmagns og vélaverkstæðis að Rauðhellu 9, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.16 Rauðhella 12, Hafnarfirði - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Valdimars Jónssonar, fh. Grafgötur ehf., kt. 501097-2409, dags.
03.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Rauðhellu 12,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Wilhelm Norðfjörð fh., Norðfjörð ehf , kt. 700305-0660, dags. 30.05.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni fullnægjandi
úttektar heilbrigðisfulltrúa.
2.1.18 Stapahraun 2, Hafnarfirði - gistiheimili án veitingasölu.
Lögð fram umsókn Jóns Arnar Jakobssonar, fh. Fish4U, kt. 620802-2040, dags. 30.05.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis án veitingasölu að Stapahrauni 2, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 3 mánaða, þar sem
úttekt heilbrigðisfulltrúa hefur ekki getað farið fram.
2.1.19 Svöluhraun 19, Hafnarfirði - sambýli.
Lögð fram umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Reykjanesi,
kt. 450384-0469, dags. 20.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að
Svöluhrauni 19, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Fyrir liggur staðfesting byggingafulltrúa dags. 26.08.2004 um að húsnæðið sé skráð sem
íbúð.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar
með skilyrði um að aflað verði samþykktar bygginganefndar á breytingu á notkun húsnæðis.”
Kópavogur
2.1.20 Askalind 7, Kópavogi - endurvinnsla á pappír.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Einarsdóttur, fh., Júpiterskurls ehf., kt. 470404-2480, dags.
09.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs endurvinnslu fyrir pappír að Askalind 7,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.21 Borgarholtsbraut 51, Kópavogi - sambýli.
Lögð fram umsókn Sigríðar Kristjánsdóttur, fh. Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra Reykjanesi,
kt. 450384-0469, dags. 10.12.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að
Borgarholtsbraut 51, Kópavogi. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað 20.01.2005 og óskað eftir staðfestum byggingarnefndarteikningum.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 14.06.2005, til Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Reykjanesi, þar sem ítrekað er að ekki hefur verið hægt að ljúka afgreiðslu starfsleyfis þar
sem nauðsynlegar upplýsingar liggja ekki fyrir.
Lagt fram bréf Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, dags. 22.06.2005 ásamt
teikningu um samþykkt bygginganefndar Kópavogs 31. mars 1996.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Þar sem samþykkt bílgeymsla hefur verið tekin til annarra nota ásamt fleiri breytinga á
húsakynnum þarf að afla samþykktar bygginganefndar fyrir þeirri breytingu sbr. ákvæði 14. gr.
reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfi til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar
með skilyrði um að aflað verði samþykktar bygginganefndar á breytingu á notkun húsnæðis.”
2.1.22 Hagasmári 1, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Borghildar Gunnarsdóttur, fh. Mask ehf., kt. 551004-3410, dags.
01.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.23 Hagasmári 2, Kópavogur - akstursíþróttasvæði utanhúss.
Lögð fram umsókn Dorothy Ellison, fh. Icekart á Íslandi ehf., kt. 480402-3240, dags.
14.06.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til 01.08.2005 til reksturs 5 go kart,
bensínbíla að Hagasmára 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Í gildi er starfsleyfi frá 26.04.2004 til 25.04.2008 fyrir rafmagns körtubíla.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2000-2012, samþ. 23.04.2002, er starfsemin á verslunar
og þjónustusvæði.
Fyrir liggur minnisblað, dags, mars 2005, um úttekt með niðurstöðum úr mælingum.
Fyrir liggur bréf heilbrigðiseftirlitsins, dags. 15. júní 2005, um mótöku starfsleyfisumsóknar.
Lögð fram skýrsla sem Hljóðvist ehf. hefur unnið fyrir umsækjanda varðandi hljótæknilegar
mælingar varðandi hávaða frá akstursbrautinni við næstliggjandi hús við Fellasmára.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að veita leyfi til 1. ágúst n.k. til reksturs 5 “gokart” bensín drifinna
smábíla með hvarfakútum til viðbótar við fyrra starfsleyfi.
2.1.24 Hamraborg 11, Kópavogi - samkomusalur með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Bjarna Pálssonar, fh. Húsfélags Samfylkingarinnar í Kópavogi, kt. 7009032810, dags. 20.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með
móttökueldhúsi að Hamraborg 11, Kópavogi. 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.
2.1.25 Nýbýlavegur 28, Kópavogi - framleiðsla pökkun og dreifingar tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Hauks Magnússonar f.h. MBA markaðsráðgjafar, kt. 490503 4040, þar
sem sótt er um leyfi til framleiðslu og dreifingu ávaxta og grænmetis í neytendaumbúðum að
Nýbýlavegi 28 , Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar..

2.1.26 Skólagerði og Vallargerði, Kópavogi - grunnskólar með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Pétursdóttur, fh. Kársnesskóla, kt. 430901-3030, dags.
30.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með móttökueldhúsi í Skólagerði
og Vallargerði, Kópavogi. Endurnýjun.
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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.
2.1.27 Smiðjuvegur 32, Kópavogi - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Ólafs Ólafssonar, fh. ÓS verktaka ehf., kt. 450900-3110, dags.
02.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Smiðjuvegi 32,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

2.2 Umsagnir
Garðabær
2.2.1 Garðatorg, Garðabæ - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 24.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sævars Gests Jónssonar, sem sækir um veitingaleyfi, Lionsklúbbs Garðabæjar
kt.491078-0229, vegna tónleika 29. júní n.k.
Jákvæð umsögn veitt.
2.2.2 Kjóavellir, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 24.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Odds Hafsteinssonar, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Hestamannafélagið Andvara,
kt. 441083-0419, vegna dansleiks sem fyrirhugað er að halda í reiðskemmu félagsins að
Kjóavöllum, 16. júlí 2005.
Jafnframt kynnt umsögn bæjarráðs frá 31. maí 2005 um sama mál.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn þegar fyrir liggja fullnægjandi upplýsingar um
hreinlætisaðstöðu.
Eftirfarandi bókun var gerð vegna aukinna umsvifa á svæðinu:
“Heilbrigðisnefnd ítrekar áskorun til bæjaryfirvalda í Garðabæ um að komið verði fyrir
sameiginlegu fráveitukerfi frá hesthúsabyggðinni við Kjóavelli. »
2.2.3 Vífilstaðavegur, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 07.06.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhanns Gunnars Stefánssonar, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Golfklúbb GKG, kt.
650394-2089, við Vífilsstaðaveg, Garðabæ.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.4 Vesturhraun 5, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 26.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar M. Sigurðssonar, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Í-mat ehf., kt. 6112042990, Vesturhrauni 5, Garðabæ.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Hafnarfjörður
2.2.5 Kaplakriki, Flatahraun, Hafnarfirði - leyfi til tónleikahalds.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 30.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Halldórs Kvaran, sem sækir um leyfi til tónleikahalds í þróttahúsinu Kaplakrika, kt.
540169-2769, við Flatahraun, Hafnarfirði, fyrirhugað er að halda 27. júní 2005.
Rekstraraðili er RR ehf., kt. 690799-2279.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Linnetstígur 1, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 07.06.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sigurðar Skúla Bárðarsonar, sem sækir um endurnýjun áfengisleyfis fyrir
veitingastaðinn Tilveran, kt. 611201-5240 að Linnetstíg 1, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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2.2.7 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 07.06.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Antons Tongs, sem sækir um endurnýjun áfengisleyfis fyrir
veitingastaðinn Don Huang að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.

2.3 Tóbakssöluleyfi
Garðabær
2.3.1
Garðatorgi 1, Garðabæ - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Arndísar Arnarsdóttur, dags. 06.06.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Hagkaup, Garðatorgi 1, Garðabæ.
Rekstraraðili er Hagkaup, kt. 430698-3549.
Leyfisveiting samþykkt.
Hafnarfjörður
2.3.2 Bæjarhraun 20, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Hafþórs Karlsonar, dags. 08.06.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Hr. og syni, Bæjarhrauni 20, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Hr. og synir ehf., kt. 650500-3180.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.3 Dalshraun 13, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Sigurðar Lárussonar, dags. 15.06.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Dalsnesti, Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Dalsnesti ehf., kt. 570305-0420.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.4 Helluhrauni 1, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Eyjólfs Péturssonar, dags. 21.06.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Jolla, Helluhrauni 1, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Jolli ehf., kt. 701092-2449
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.5 Hraunvangur 7, Hafnarfirði - endurhæfingar-, dvalar- og hjúkrunarheimili.
Lögð fram umsókn Jennyjar Forberg, dags. 06.06.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir verslun Hrafnistu að Hraunvangi 7, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Hrafnista Hafnarfirði, kt. 491177-0129.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.6 Lækjargata 46, Hafnarfirði - bensínstöð með veitingasölu.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, dags. 06.06.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir bensínstöð með veitingasölu, Lækjargötu 46, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Olíufélagið ehf, kt. 541201-3940.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.7 Melabraut 11, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Bergs Reynissonar, dags. 25.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Holtanesti, Melabraut 11, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Sæblik ehf, kt. 600694-2199.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.8 Reykjarvíkurvegur 54, Hafnarfirði - bensínstöð með matvöru.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, dags. 06.06.2005, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir bensínstöð að Reykjarvíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Olíufélagið ehf, kt. 541201-3940.
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Leyfisveiting samþykkt.
2.3.9 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, dags. 22.06.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Snælandsvídeó að Reykjarvíkurvegi 72, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Snælandsvídeó ehf., kt. 681294-2879.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.10 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli
Lögð fram umsókn Þórðar Lárussonar, dags. 06.06.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Snæland Video, Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Videófæði, kt. 521000-2870.
Leyfisveiting samþykkt.
Kópavogur
2.3.11 Furugrund 3, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, dags. 22.06.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Snælandsvideó, Furugrund 3, Kópavogi.
Rekstraraðili er Snælandsvideó ehf., kt. 681294-2879.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.12 Núpalind 1 - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, dags. 22.06.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Snælandsvideó, Núpalind 1, Kópavogi.
Rekstraraðili er Topp 10 ehf., kt. 450100-3230.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.13 Smiðjuvegur 14 - krá, án matsölu.
Lögð fram umsókn Jaroslawa Davíðsson, dags. 22.06.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Goldfinger, Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Rekstraraðili er Baltik ehf., kt. 650199-2279.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.14 Stórihjalli 2, Kópavogi - bensínstöð með matvöru.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, dags. 24.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir bensínafgreiðslu, kt. 541201-3940, Stórahjalla 2, Kópavogi.
Rekstraraðili er Olíufélagið ehf., 541201-3940.
Leyfisveiting samþykkt.

2.4 Annað
2.4.1 Tæming rotþróa, upplýsingablað.
Lagt fram til kynningar upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 9 – Tæming rotþróa - maí 2005
2.4.2



3

Farsóttafréttir, 1. árg. 5. tölublað. Júní 2005.
Lagt fram til kynningar Farsóttarfréttir, 1. árg. 5. tölubl. Júní 2005 þar sem greint er
frá: Kampýlóbakter á Íslandi.
Nóróveirusýkingum.

Aðlögunaráætlun fyrir flæðigryfjur fyrir álverið í Straumsvík

Lagt fram til kynningar erindi Umhverfisstofnunar frá 15. júní 2005 ásamt
umhverfisáhættumati og aðlögunaráætlun sem Alcan á Íslandi hefur unnið vegna flæðigryfja
fyrirtækisins fyrir tiltekinn úrgang frá rekstri álversins.
Um er að ræða mat sem unnið er í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 738/2003 um urðun
úrgangs.
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4

Umhverfi Helgafells og Kaldárbotna

Rætt um nauðsyn takmarkmörkunar á umferð vélknúinna faratækja vegna náttúru- og
vatnsverndar.
Heilbrigðisnefnd beinir þeim tilmælum til bæjarstjórnar Hafnarfjarðar að láta loka nú þegar
vegaslóðum sunnan og suðvestan vatnsbólanna í Kaldárbotnum vegna hættu á mengunar
óhöppum sem umferð vélknúinna ökutækja veldur á þessum viðkvæma vatnsverndarsvæði.
Jafnframt leggur nefndin til við bæjarstjórn að Helgafell og svæðið næst friðaða brunnsvæði
vatnsbólsins verði í skipulagi afmarkað sem útivistarsvæði fyrir göngufólk.

5

Hesthúsahverfið Glaðheimar, Kópavogi

5.1 Drög að heilbrigðissamþykkt
Lögð fram að nýju drög að heilbrigðissamþykkt fyrir hesthúsahverfið Glaðheima í Kópavogi.
Samþykkt að senda tillögu að heilbrigðissamþykkt um hesthúsahverfið Glaðheima í Kópavogi
til bæjarstjórnar Kópavogs til meðferðar.

5.2 Kvörtun vegnar lyktarmengunar frá hesthúsum
Lagt framað nýju bréf íbúa að Sigurhæð 10 í Garðabæ dags. 2. maí 2005 vegna megnrar
hestalyktar.
Jafnframt lagt fram að nýju erindi Garðabæjar frá 23. maí 2005 þar sem bæjarráð
Garðabæjar óskar eftir áliti um málið.
Heilbrigðisnefnd telur að íbúar hafi rök til að kvarta um óþægilega lykt og vísar í tillögu
nefndarinnar til bæjarstjórnar Kópavogs um setningu heilbrigðissamþykktar til úrbóta.

6

Vatnsvernd

6.1 Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 7. júní
2005

6.2 Eftirlitsstæði við hringveg austan við Hólmsá.
Lagt fram erindi Vegargerðarinnar frá 1. júní 2005 varðandi gerð eftirlitsstæða við Hringveg
milli Hólmsár og Lækjarbotna.
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins frá 14. júní 2005 til Vegagerðarinnar varðandi
nánari upplýsingar.
Heilbrigðiseftirlitinu falin afgreiðsla erindisins með vísun til umsagnar framkvæmdastjórnar um
vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.

7
Viðbrögð við grun um illa meðferð dýra
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar og yfirdýralæknis frá 9. júní 2005 um verklagsreglur
vegna viðbragða við grun um illa meðferð dýra.
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Önnur mál

8.1 Ársskýrsla Sorpu bs.
Ársskýrsla Sorpu b.s. fyrir árið 2004 lögð fram til kynningar
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Loftur Þór Pétursson

Árni Sverrisson

Andrés Pétursson

Richard Hansen

Sigurgeir Ólafsson
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