HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
93. fundur –29. ágúst 2005
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 29.
ágúst 2005, 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:
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Fundargerðir 92. fundar heilbrigðisnefndar

Samþykkt.
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Fundargerð 78. starfsmannafundar frá 24. ágúst 2005

2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1 Garðatorg 7, Garðabær - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Sævars Sigursteinssonar, kt. 161274-2919, dags. 18.07.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu með eyrnagötun að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.2 Garðatorg 7, Garðabæ - fótaaðgerðastofa.
Lögð fram umsókn Birnu Bjarnardóttur, kt. 110165-5449, dags. 18.07.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Hörgatún 2, Garðabæ - verslun með fæðubótarefni.
Lögð fram umsókn Gylfa Rútssonar, fh., Vistors hf., kt. 630402-3870, dags. 15.08.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fæðubótarefni að Hörgatúni 2, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Kirkjulundur 19, Garðabæ - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Þórunnar Ingólfsdóttir, kt. 200547-4039, dags. 20.07.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Kirkjulundi 19, Garðabæ.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Langalína 8, Garðabæ - grunnskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Helga Grímssonar, fh. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags. 15.08.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi að Löngulínu 8,
Garðabæ. 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 þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.6 Langalína 8, Garðabæ - leikskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Ídu Jensdóttur, fh. Sjálands ehf., kt. 431203-2940, dags. 16.08.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með móttökueldhúsi að Löngulínu 8, Garðabæ.

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 þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Lyngás 17, Garðabæ - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Guðrúnardóttur, fh. BryggjuBúllunnar ehf., kt. 670705-0130,
dags. 16.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Lyngási 17, Garðabæ. Eigendaskipti.
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.
2.1.8 Miðhraun 4, Garðabæ - vörugeymsla.
Lögð fram umsókn Önnu Haraldsdóttur, f.h. Geymslur ehf., kt. 500189-1699, dags.
13.07.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu að Miðhrauni 4, Garðabæ. Ný
starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Sigurhæð 14, Garðabær - dagvist.
Lögð fram umsókn Beverly Daggar Gíslason, fh. Aríel ehf., kt. 610203-3020, dags.
30.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dagvistar að Sigurhæð 14, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.10 Smiðsbúð 3, Garðabær - gistiheimili án veitingasölu.
Lögð fram umsókn Árna Ó.Thorlacius, fh. Sun.is ehf, kt. 640505-1250, dags. 23.06.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis án veitingasölu að Smiðsbúð 3, Garðabæ.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.11 Ásvellir, Hafnarfirði - grunnskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Einars Sveins Árnasonar, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579,
dags. 23.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi í
Haukahúsinu við Ásvelli, Hafnarfirði. Um er að ræða bráðabirgðastarfssemi sbr. teikningar
dags. 23.08.2005.
Með vísun til ákvæða matvæla- og háttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 1 árs með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Bæjarhraun 2, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Önnu M. Hafsteinsdóttur, fh. Hársnyrtistofunnar Björt, kt. 440989-1879,
dags. 23.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Bæjarhrauni 2,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.13 Dalshraun 13, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Sigurðar Lárussonar, fh. Dalsnestis ehf., kt. 570305-0420, dags.
30.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Dalshrauni
13, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.

2.1.14 Dalshraun 17, Hafnarfirði - verslun vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Atla Atlasonar, fh. Servida ehf., kt. 700502-3920, dags. 15.08.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni,
að Dalshrauni 17, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Erluás 1, Hafnarfirði - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Sigurjóns M. Stefánssonar, fh. Áslands ehf., kt. 530705-0210, dags.
28.07.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Erluási 1, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.16 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - verslunarmiðstöð.
Lögð fram umsókn Páls Pálssonar, fh. Fjörður, húsfélag, kt. 691194-2649, dags. 30.06.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunarmiðstöðvar að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
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.
2.1.17 Flatahraun 31 Hafnarfirði - bílaleiga og bónstöð.
Lögð fram umsókn Sigurðar Þorvaldssonar, f.h. Atlas – Europcar ehf., kt. 610404-3080, dags.
24.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu og bónstöðvar að Flatahrauni 31,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.18 Grandatröð 2, Hafnarfirði - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Alexanders Ólafssonar, f.h. Alexanders Ólafssonar ehf., kt. 531093-2409
dags. 10.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Grandatröð 2,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Herjólfsgata 34, Hafnarfirði - starfsmannabústaður.
Lögð fram umsókn Magnúsar Guðmundssonar, fh. Nýgifs ehf., kt. 441000-2190, dags.
19.07.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs starfsmannabústaðar að Herjólfsgötu 34,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Hjallabraut 11, Hafnarfirði - daggæsla fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Jónsdóttur, kt. 250962-2749, dags. 24.08.2005, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn, að Hjallabraut 11,Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, þegar fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.21 Hjallabraut 33, Hafnarfirði - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn R. Birnu Kristjánsdóttur, kt. 250351-2919, dags. 19.07.2005, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Hjallabraut 33, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.

2.1.22 Hvaleyrarbraut 25, Hafnarfirði - niðurrif olíugeyma
Lögð fram umsókn Gests Guðjónssonar, f. h. Olíudreifingar ehf. kt. 660695-2069, dags. 23.
08.2005, þar sem sótt er um starfsleyfi vegna tímabundins atvinnurekstrar sem valdið getur
mengun við niðurrif olíugeyma.
Framkvæmdastjóra falið að afgreiða umsóknina í samráði við Umhverfisstofnun. Sama
fyrirkomulag verði jafnframt haft um annað niðurrif mannvirkja á lóðinni.
2.1.23 Hörgsholt 31, Hafnarfirði - verslun með fæðubótarefni.
Lögð fram umsókn Sigurbjörns Guðmundssonar, fh., Líkami og Lífstíll ehf., kt. 430605-1190,
dags. 02.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fæðubótarefni að
Hörgsholti 31, Hafnarfirði. Lögheimili starfseminnar er á ofangreindum stað en vörudreifing fer
fram frá vörugeymslum á hafnarbakka. Ný starfsemi.
Með vísun til matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.24 Miðvangur 41, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sigríðar M. Einarsdóttur, f.h. Hárgreiðslustofunnar Carmen, kt. 5111810389, dags. 19.07.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Miðvangi 41,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.25 Óseyrarbraut 40, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Hólmsteins Björnssonar, fh. Ísfells ehf., kt. 480269-4119, dags.
16.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni að Óseyrarbraut 40, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.26 Óttarstaðir, Hafnarfirði - íþróttavöllur.
Lögð fram umsókn Eyþórs Guðjónssonar, f.h. Paintball ehf., kt. 650602-4470, dags.
O4.07.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttavallar að Óttarstöðum, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Frestað. Heilbrigðisnefnd telur að starfsemi sem þessi geti verið á þessum stað að uppfylltum
kröfum um hollustuhætti og að starfsemin fullnægi kröfum skipulags- og byggingaryfirvalda.
Sigurgeir Ólafsson vék af fundi við afgreiðslu liðar 2.1.26
2.1.27 Sólvangsvegur 4, Hafnarfirði - íþróttamiðstöð.
Lögð fram umsókn Helga S. Gunnarssonar, fh. Nýsis hf., kt. 690191-1219, dags. 24.08.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs á íþróttasal, fjölnotasal, innisundlaug, heitum potti,
baðklefum og almennu rými að Sólvangsvegi 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.28 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Önnu Maríu Kristjánsdóttur, f.h. Hestamiðstöðvar Íshesta ehf., kt. 4510044410, dags. 24.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Sörlaskeiði 26,
Hafnarfirði. Viðbótarstarfsemi.
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.
2.1.29 Trönuhraun 9, Hafnarfirði - fiskverslun.
Lögð fram umsókn Ágústar Tómassonar, kt. 060949-7519, dags. 26.08.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fiskverslunar að Trönuhrauni 9, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.

Kópavogur
2.1.30 Bæjarlind 1-3, Kópavogi - hárgreiðslustofu.
Lögð fram umsókn Jörgens Árna Albertssonar, fh., Klippistofu Jörgens, kt. 580705-0810,
dags. 23.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Bæjarlind 1-3,
Kópavogi. 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 og þegar fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.31 Engihjalli 8, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Önnu Lísu Helgadóttur, kt. 100557-4019, dags. 06.07.2005, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Engihjalla 8, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.32 Funahvarf 2, Kópavogi - grunnskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Soffíu Jónasdóttur, fh. Vatnsendaskóla, kt. 580805-1080, dags.
24.08.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi að
Funahvarfi 2, Kópavogi. 1. áfangi. 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.
2.1.33 Hafnarbraut 10, Kópavogi - viðgerðaraðstaða fyrir köfunarþjónustu.
Lögð fram umsókn Árna Kópssonar, fh. Köfunarþjónustu Árna Kóps. ehf., kt. 691298-2649,
dags. 30.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu fyrir köfunarþjónustu
að Hafnarbraut 10, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.34 Hagasmára 1, Kópavogi - verslunarmiðstöð.
Lögð fram umsókn Pálma Kristinssonar, fh. Smáralindar ehf., kt. 550496-2329, dags.
30.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunarmiðstöðvar að Hagasmára 1,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.35 Hábraut 3, Kópavogi - leikskóli með mötuneyti.
Lögð fram umsókn Bryndísar Hilmarsdóttur, fh. Leikskólans Undralands, kt. 530487-1569,
dags. 27.06.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með mötuneyti að Hábraut 3,
Kópavogi. 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.
2.1.36 Hlíðarhjalli 38, Kópavogi - daggæsla fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Andreu Magnúsdóttur, kt. 250158-4839, dags. 23.08.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Hlíðarhjalla 38, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.37 Smáratorg 1, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Jákup Napoleon Purkhús, fh., Rúmfatalagersins hf., kt. 440887-1209,
dags. 27.07.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda
hættuleg efni og eiturefni, að Smáratorg 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

2.1.38 Skemmuvegur 22, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Kristófers Kristóferssonar, kt. 170162-3079, dags. 15.08.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðarverkstæðis að Skemmuvegi 22, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.39 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - verslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Kristmanns Þórleifssonar, dags. 24.08.2005, fh. Skerpingar ehf., kt.
650682-0179, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi, 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.
2.1.40 Smiðjuvegur 11E, Kópavogi - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigurðar Sverrissonar, dags. 11.08.2005, fh. Bílaverkstæðisins Skúffan
ehf., kt. 630205-0770, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðarverkstæðis að Smiðjuvegi
11E, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.41 Vatnsendi, Kópavogi - borun á rannsóknarholum.
Lögð fram umsókn Steingríms Haukssonar, dags. 23.08.2005, fh. Vatnsveitu Kópavogs, kt.
700169-3759, þar sem sótt er um leyfi fyrir borun tveggja rannsóknarhola á Vatnsendaheiði í
Vatnsenda.
Tímabundið starfsleyfi samþykkt.

2.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

2.2.1 Ásvellir, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.08.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Hafsteins Geirssonar, sem sækir um veitingaleyfi fyrir íþróttahús Hauka,
Ásvöllum, 20. ágúst nk. Óskað er eftir leyfi fyrir 900 manns.
Rekstraraðili er Knattspyrnufélag Hauka, kt. 600169-0419.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 29.07.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Vilhelms Norðfjörð, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Hamborgarabúllu Tómasar,
Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Norðfjörð ehf., kt. 700305-0660.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 12.08.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn um vínveitingaleyfi fyrir Hamborgarabúllu Tómasar, Reykjavíkurvegi 62
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts staðfest.
2.2.4 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 16.08.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Antons Tong, sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingastaðinn DT. Veitingar ehf, kt.
500801-2550, Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.

2.2.5 Sörlaskeið 26, Kópavogur - veitingastaður.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 19.08.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Önnu Marín Kristjánsdóttur, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir .
Hestamiðstöð Íshesta, kt. 451004-4410, að Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.6 Bæjarlind 14, Kópavogur - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 29.06.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rósu Thorsteinsson, fh. Árveitinga ehf., kt. 450100-3580, sem sækir um endurnýjun
veitingaleyfis fyrir skemmti- og veitingastaðinn Players Sportcafé að Bæjarlind 4, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.7 Hagasmári 1, Kópavogur - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 01.07.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helindu Loh Akbar, fh. Food Station ehf., kt. 421104-2040, sem sækir um
veitingaleyfi fyrir veitingastofu á Smáratorgi, Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Hagasmári 1, Kópavogur - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 15.07.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Elísar Árnasonar, fh. Adesso ehf., kt. 500102-3060, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veitingastofuna Adesso að Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.9 Hlíðasmári 13, Kópavogur - hótel.
Lagt fram bréf frá sýslumannsins í Kópavogi, dags. 29.06.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Antonssonar, fh. Nýborgar ehf., kt. 690174-0499, sem sækir um leyfi til
reksturs hótels að Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.

2.3

Tóbakssöluleyfi
Garðabær

2.3.1 Lyngás 17, Garðabæ - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Guðrúnardóttur, dags. 16.08.2005, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir BryggjuBúlluna að Lyngási 17, Garðabæ.
Rekstraraðili er Bryggjubúllan ehf., kt. 670705-0130.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.2 Lyngás 17, Garðabæ - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Bjarka Þorsteinssonar, dags. 27.07.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir 10-11, Lyngási 17, Garðabæ.
Rekstraraðili er 10-11/Hraðkaup, kt. 450199-3629.
Leyfisveiting staðfest.
Hafnarfjörður
2.3.3 Erluás 1, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Sigurjóns M. Stefánssonar dags. 27.07.2005, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Ásland ehf., Erluás 1, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Ásland ehf., kt. 530705-0210.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.4 Fjarðargata 13, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Bjarka Þorsteinssonar, dags. 27.07.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir 10-11, Fjarðargötu 13, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er 10-11/Hraðkaup, kt. 450199-3629.

Leyfisveiting staðfest.
2.3.5 Reykjavíkurvegur 58, Hafnarfjörður - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Vignis Péturssonar, dags. 26.07.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Á stöðinni., Reykjavíkurvegi 58, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Á stöðinni ehf., kt. 601296-3309.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.6 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Bjarka Þorsteinssonar, dags. 27.07.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir 10-11, Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er 10-11/Hraðkaup, kt. 450199-3629.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.7 Sörlaskeið 26, Hafnarfjörður - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Bryndísar Einarsóttur, þar sem sótt er um tóbakssöluleyfi fyrir Jósali,
Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Hestamiðstöð Íshesta ehf., kt. 451004-4410.
Leyfisveiting staðfest.
Kópavogur
2.3.8 Hamraborg 11, Kópavogi - krá, kaffihús með matsölu.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Samsonardóttur, dags. 30.06.2005, þar sem sótt er um
endurnýjun tóbakssöluleyfis fyrir Cafe Catalinu, Hamraborg 11, Kópavogi.
Rekstraraðili er Café Catalina ehf., kt. 460598-3709.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.9 Hjallabrekka 2, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Bjarka Þorsteinssonar, dags. 27.07.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir 10-11, Hjallabrekku 2, Kópavogi.
Rekstraraðili er 10-11/Hraðkaup, kt. 450199-3629.
Leyfisveiting staðfest.

2.4

Annað

2.4.1 Geymsla á díselolíu við ófullnægjandi aðstæður.
Lagt fram dreifibréf Brunamálastofnunar, Umhverfisstofnunar og Ríkislögreglustjóra,
dags 03.08.2005, vegna geymslu á díselolíu við ófullnægjandi aðstæður.
2.4.2 Útfjólublá geislun sólar og þynning ósonlagsins
Lagt fram til kynningar upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 10,
júlí 2005.
2.4.3 Umbúðir matvæla.
Lagt fram til kynningar rit Umhverfisstofurnar um umbúðir matvæla.
2.4.4 Akstur utan vega.
Lagt fram til kynningar rit Umhverfisstofurnar um akstur utan vega.

3

ÍSAL Straumsvík, Hafnarfirði

Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 9. ágúst 2005 ásamt tillögu að starfsleyfi fyrir álver
Alcan á Íslandi Straumsvík, Hafnarfirði. Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi
sem gerir ráð fyrir allt að 460.000 tonna ársframleiðslu í samræmi við umsókn fyrirtækisins og
tillögu að breyttu deiliskipulagi svæðisins. Óskað er umsagnar fyrir 5. október 2005.
Frestað til næsta fundar. Formanni og framkvæmdastjóra falið að vinna tillögu að umsögn.

4

Eftirlits- og fjárhagsáætlun 2006

Lagt fram yfirlit um framvindu og niðurstöður eftirlits á árinu 2004. Ennfremur var tekin
afstaða til endurnýjunar bifreiðar. Vísað til framkvæmdastjóra að ganga frá
rekstrarleigusamningi. Umræðu um eftirlits- og fjárhagsáætlun 2006 vísað til næsta fundar.

5

Hundahald

5.1

Umsókn um lækkun eftirlitsgjalds

Lagt fram erindi Eggerts Benedikts Guðmundssonar og Jónínu Lýðsdóttur frá 19. júní 2005
þar sem sótt er um lækkun eftirlitsgjalds vegna hundahalds með vísun til ákvæða 6. gr.
gjaldskrár nr. 847/2002 og afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til sömu aðila frá 12. júlí 2005.
Heilbrigðisnefnd getur ekki orðið við erindinu þar sem gögn liggja ekki fyrir.

5.2

Umsókn um leyfi til hundahalds í fjöleignahús

Lögð fram umsókn Margrétar Gunnarsdóttur Flókagötu 2, Hafnarfirði, frá15. júní 2005 um
skráningu á hundi. Samþykki meðeiganda að fjöleignahúsi liggur ekki fyrir.
Heilbrigðisnefnd samþykkir þriggja mánaða bráðabirgðaskráningu meðan gengið er frá
málum eða hundinum komið fyrir annars staðar. ...

6

Vatnsvernd

6.1

Umsókn um leyfi til framkvæmda á Heiðmerkurvegi (408) samkvæmt reglum um
vatnsverndarsvæði

Lagt fram erindi Vegagerðarinnar frá 16. ágúst 2005 þar sem sótt er um leyfi til framkvæmda
á Heiðmerkurvegi nr. 408.
Óskað umsagnar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.

6.2

Skýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Lögð fram skýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fyrir tímabilið
2002-2005.

6.3

Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 30. júní
2005.

7

Malbikunarstöð Hlaðbæjar-Colas hf.

Lagt fram erindi Hlaðbæjar-Colas hf. sem móttekið var 19. ágúst 2005 varðandi kvartanir sem
borist hafa vegna starfseminnar að Hringhellu 6, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd beinir því til fyrirtækisins að bæta eftirlit með síum og öðrum
mengunarvarnabúnaði en frestar að öðru leiti afgreiðslu og óskar frekari gagna frá fyrirtækinu.

8

Athugun á reglugerð um hollustuhætti

Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 30. júní 2005 um að hafin sé athugun á reglugerð nr.
941/2002 um hollustuhætti með það í huga að kanna hvort og þá hvernig megi einfalda eftirlit
með atvinnustarfsemi án þess að skerða markmið reglugerðarinnar.
Lögð fram afrit af bréfum Heilbrigðiseftirlitsins vegna athugunarinnar til Umhverfisráðuneytis
dags. 11. ágúst 2005 og Umhverfisstofnunar 12. ágúst 2005.

9

Önnur mál

9.1
Umhverfisþing 18-19 nóvember 2005
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins frá 21. júní 2005 um fjórða Umhverfisþing sem haldið
verður 18. og 19. nóvember 2005.
Samþykkt að Páll Stefánsson sæki þingið.

9.2
Bann við framkvæmd á lóð
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins frá 5. júlí 2005 varðandi ráðstafanir vegna
hugsanlegrar mengunar á iðnaðarlóð þar sem fara á í endurbyggingu mannvirkja.
9.3
Málþing á vegum almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins
Lagt fram boðsbréf Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 19. ágúst 2005 um þátttöku í
málþingi 27. október n.k. á vegum almannavarnanefndar um almannavá.
9.4
Ársskýrsla Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 2004
Lagt fram bréf SHS frá 20. júní 2005 ásamt ársskýrslu 2004.
9.5
Ársskýrsla og umhverfisskýrsla OR 2004
Lögð fram ársskýrsla og umhverfisskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur vegna 2004.
9.6
Ársskýrsla yfirdýralæknis
Lögð fram ársskýrsla 2004 frá Embætti yfirdýralæknis.
9.7

Búfjáreftirlit

Lagt fram erindi Jóns Lárussonar dags. 22. ágúst 2005 varðandi hross í vörslu vegna
búfjáreftirlits og eignarréttar á jörðinni Selskarði í Garðabæ.
Heilbrigðisnefnd bendir á að meintur ágreiningur eigenda jarðarinnar Selskarðs við
bæjaryfirvöld í Garðabæ er nefndinni óviðkomandi.
9.8
Hljóðmengun frá Hafnarfjarðarvegi
Lagt fram erindi íbúa að Meðalbraut 2 og Kópavogsbraut 4 í Kópavogi varðandi hljóðmengun
frá Hafnarfjarðarvegi. Heilbrigðiseftirlitinu falið að meta umkvörtunaratriðið.
9.9
Hunda og kattahald í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Umhverfis- og tæknisviðs Hafnarfjarðarbæjar, sem móttekið var 26. ágúst s.l.
þar sem óskað er umsagnar um greinargerð starfshóps um hunda- og kattahald í Hafnarfirði.
Frestað og vísað til umræðu á næsta fundi nefndarinnar
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:25
Loftur Þór Pétursson

Árni Sverrisson

Andrés Pétursson

Richard Hansen

Sigurgeir Ólafsson

