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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
88. fundur –14. mars 2005
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 14.
mars 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 87 fundar heilbrigðisnefndar

Samþykkt.

2
2.1

Fundargerð 74. starfsmannafundar frá 9. mars 2005
Starfsleyfi.
Garðabær

2.1.1 Bæjarbraut 58, Garðabæ - bensínstöð með matvöru.
Á 23. fundi heilbrigðisnefndar Garðabæjar og Bessastaðahrepps (1994 til 1998), þann 09.12.
1996, var samþykkt heimild til endurnýjunar á starfsleyfi Skeljungs hf., kt. 590269-1749,
vegna reksturs bensínstöðvar með matvörusölu að Bæjarbraut 58, Garðabæ.
2.1.1.1 Skeljungur hf - bensínstöð.
Lagt fram bréf Sæmundar Árna Tómassonar fh. Skeljungs hf., dagsett 25.02.2005, þar sem
upplýst er um breytingu á rekstrarformi. Óskað er eftir því að fyrirtækið 10-11/Hraðkaup kt.
450199-3629, yfirtaki þann þátt starfsleyfis er snýr að verslunarrekstri en að starfsleyfi er snýr
að mengunarvarnareglugerðum, þ.e. rekstur bensínstöðvar verði áfram hjá Skeljungi hf.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til
27.12.2005, fyrir rekstur bensínstöðvar að Bæjarbraut 58, Garðabæ.
2.1.1.2 10-11/Hraðkaup - verslun.
Lagt fram erindi Daða Agnarssonar fh. 10-11/Hraðkaup, kt. 450199-3629 dags. 23.02.2005
þar sem sótt er um að taka yfir þann þátt eldra starfsleyfis að Bæjarbraut 58, er snýr að
verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni ásamt sölu á matvælum. Einnig
sótt um leyfi til smásölu á tóbaki.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða hollustuhátta- og
matvælareglugerðar til 27.12.2005, fyrir verslun að Bæjarbraut 58, Garðabæ.
Staðfest er leyfi til tóbakssölu.
2.1.2 Garðahraun 2, Garðabæ - sælgætisverksmiðja.
Lögð fram umsókn Helga Vilhjálmsonar, fh. Góu Lindu ehf., kt. 410168-0229, dags.
02.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sælgætisverksmiðju að Garðahrauni 2,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Skrúðás 10, Garðabæ - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Siguróskar Svanhólm, kt. 290751-4469, dags. 31.01.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs nuddstofu að Skrúðási 10, Garðabæ. Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 10.02.2005 um að ekki séu gerðar athugasemdir við
umsóknina, enda sé leyfi veitt til eins árs í senn.
Afgreiðslu umsóknarinnar var frestað á fundi nefndarinnar þann 21. febrúar 2005 og óskað
nánari upplýsinga með bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 23. febrúar 2005. Nánir upplýsingar
hafa ekki borist.
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Umsókn um starfsleyfi er hafnað þar sem starfsemin verður ekki, samkvæmt framlögðum
gögnum aðskilin frá íbúðarhúsnæði, svo sem kveðið er á um í ákvæðum 14. gr. reglugerðar
um hollustuhætti.
Hafnarfjörður
2.1.4 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Bergleifs Joensen, fh. Ról ehf., kt. 650105-2060, dags. 22.02.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Fornubúðir 5, Hafnarfirði - fiskverkun.
Lögð fram umsókn Arnar Viðars Skúlasonar, fh. Iceland Seafood Internat ehf., kt. 6110881329, dags. 03.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskverkunar að Fornubúðum 5,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
2.1.6 Akralind 1, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Viðars Friðfinnssonar, kt. 250263-4659, dags. 28.02.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Akralind 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Bryggjuvör 3, Kópavogi - kjötvinnsla.
Lögð fram umsókn Ewa Bernadeta Kurkowska, fh. Kjötpól ehf., kt. 461204-2440, dags.
09.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kjötvinnslu að Bryggjuvör 3, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.8 Dalvegur 2, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Hauðar Kristinsdóttur, fh. Formlistar ehf., kt. 550302-3570, dags.
21.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni að Dalvegi 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.9 Dalvegur 20, Kópavogi - bensínstöð með matvöru.
Á 48. fundi heilbrigðisnefndar, þann 28.01.2002, var samþykkt endurnýjun á starfsleyfi
Skeljungs hf. kt. 590269-1749 vegna reksturs bensínstöðvar með matvörusölu að Dalvegi 20,
Kópavogi.
2.1.9.1 Bensínstöð.
Lagt fram bréf Sæmundar Árna Tómassonar fh. Skeljungs hf., dagsett 25.02.2005, þar sem
upplýst er um breytingu á rekstrarformi. Óskað er eftir því að fyrirtækið 10-11/Hraðkaup, kt.
450199-3629, yfirtaki þann þátt starfsleyfis er snýr að verslunarrekstri en að starfsleyfi er snýr
að mengunarvarnareglugerðum, þ.e. rekstur bensínstöðvar verði áfram hjá Skeljungi hf.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til
27.01.2012, fyrir rekstur bensínstöðvar að Dalvegi 20, Kópavogi.
2.1.9.2 Verslun.
Lagt fram erindi Daða Agnarssonar fh. 10-11/Hraðkaup, kt. 450199-3629, dags. 23.02.2005,
þar sem sótt er um að taka yfir þann þátt eldra starfsleyfis að Dalvegi 20, Kópavogi, er snýr
að verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni ásamt sölu á matvælum. Einnig
sótt um smásöluleyfi á tóbaki
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Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfi með vísun til ákvæða hollustuhátta- og
matvælareglugerðar til 27.01.2012, fyrir verslun að Dalvegi 20, Kópavogi, til 27.01.2012.
Staðfest er leyfi til tóbakssölu.
2.1.9.3 Hagasmári 1, Kópavogi - bensínstöð.
Á 43. fundi heilbrigðisnefndar, þann 24.09.2001, var samþykkt að veita Olíufélaginu hf. kt.
500269-4649 starfsleyfi til 10 ára til reksturs bensínstöðvar að Hagasmára 1, Kópavogi.
Lagt fram bréf Helga Kristjánssonar fh. Olíufélagsins ehf., dags. 10.02.2005 þar sem upplýst
er um breytingu á rekstraraðila. Óskað er eftir því að fyrirtækið Ego ehf. kt. 510204-2470,
yfirtaki starfsleyfi bensínstöðvarinnar með þeim skyldum og kvöðum sem því fylgja. Enn
fremur var lagt fram erindi Bergþóru Þorkelsdóttur fh. Ego ehf., þar sem óskað var eftir
yfirtöku á starfsleyfi. Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 04.02.2005.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til
23.09.2011,fyrir rekstur bensínstöðvar að Hagasmára 1, Kópavogi.
2.1.10 Hagasmári 1, Kópavogi - verslun með matvæli og vörur sem innihalda hættuleg efni
og eiturefni.
Lögð fram umsókn Finns Magnússonar, fh. Tiger Ísland ehf., kt. 561001-2780, dags.
01.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli og vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni að Hagasmára 1, Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.11 Hagasmári 1, Kópavogi - tívolí og sælgætissala.
Lögð fram umsókn Evu Hrundar Willatzen, fh.Taylors Tivoli Funland, kt. 610703-2320, dags.
25.02.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs tívolítækja og sölu sælgætis á lóð
Smáralindar að Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerðar er mælt með
starfsleyfi fyrir tímabundna starfsemi frá 8. júlí til 14. ágúst nk. með fyrirvara um fullnægjandi
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Hagasmári 2, Kópavogur - akstursíþróttasvæði utanhúss.
Lögð fram umsókn Erlings Sigurðssonar, fh. Icekart á Íslandi ehf., kt. 480402-3240, dags.
24.02.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til 01.05.2005 til reksturs go kart, bensín- og
rafmagnsbíla að Hagasmára 2, Kópavogi. Breyting á starfsemi.
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.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til
tveggja mánaða fyrir fimm bensín drifinna körtubíla meðan sannreynt er hvort
mengunarvarnabúnaður þeir dragi úr hávaða á fullnægjandi hátt vegna nærliggjandi
íbúðarhúsnæðis.
2.1.13 Hagasmári 9, Kópavogi - veitingasala, bensínstöð og sjálfvirk bílaþvottastöð.
Á 83. fundi heilbrigðisnefndar, þann 29.11.2004, var samþykkt endurnýjun á starfsleyfi
Skeljungs hf., kt. 590269-1749, vegna reksturs bensínstöðvar, bílaþvottastöðvar og
veitingaverslunar að Hagasmára 9, Kópavogi.
2.1.13.1 Bensínstöð og sjálfvirk bílaþvottastöð.
Lagt fram bréf Sæmundar Árna Tómassonar fh. Skeljungs hf., dagsett 25.02.2005, þar sem
upplýst er um breytingu á rekstrarformi. Óskað er eftir því að fyrirtækið 10-11/Hraðkaup, kt.
450199-3629 yfirtaki þann þátt starfsleyfis er snýr að veitingasölu og verslunarrekstri en að
starfsleyfi er snýr að mengunarvarnareglugerðum, þ.e. rekstur bensínstöðvar og sjálfvirkrar
bílaþvottastöðvar, verði áfram hjá Skeljungi hf.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til
28.11.2014 fyrir reksturs bensínstöðvar og sjálfvirkrar bílaþvottastöðvar að Hagasmára 9,
Kópavogi.
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2.1.13.2 Verslun og veitingasala.
Lagt fram erindi Daða Agnarssonar fh. 10-11/Hraðkaupa, kt. 450199-3629 dags. 23.02.2005,
þar sem sótt er um að taka yfir þann þátt eldra starfsleyfis að Hagasmára 9, Kópavogi, er snýr
að veitingasölu og verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni ásamt sölu á
matvælum. Einnig sótt um leyfi til smásölu á tóbaki.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða hollustuhátta- og
matvælareglugerðar til 28.11.2014 fyrir verslun og veitingasölu að Hagasmára 9, Kópavogi.
Staðfest er leyfi til tóbakssölu.
2.1.14 Heimsendi 3, Kópavogi - samkomusalur með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Oddrúnar Þorbjörnsdóttur, fh. Hrímfaxa ehf, kt. 591203-3120, dags.
18.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með móttökueldhúsi að
Heimsenda 3, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.15 Hlíðasmári 13, Kópavogi - verslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Höskuldar Blöndal, fh. H. Blöndal ehf., kt. 430402-4040, dags. 07.03.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli að Hlíðarsmára 13, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.16 Hæðasmári 2, Kópavogi - bensínstöð
Á 38. fundi heilbrigðisnefndar, þann 30.04.2001, var samþykkt að veita Olíufélaginu hf.
starfsleyfi til 10 ára til reksturs bensínstöðvar að Hæðasmára 2, Kópavogi.
Lagt fram bréf Helga Kristjánssonar fh. Olíufélagsins ehf., dags. 10.02.2005, þar sem upplýst
er um breytingu á rekstraraðila. Óskað er eftir því að fyrirtækið Ego ehf. kt. 510204-2470
yfirtaki starfsleyfi bensínstöðvarinnar með þeim skyldum og kvöðum sem því fylgja. Enn
fremur var lagt fram erindi Bergþóru Þorkelsdóttur fh. Ego ehf., þar sem óskað var eftir
yfirtöku á starfsleyfi. Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 04.02.2005.
Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til
29.04.2011, fyrir rekstur bensínstöðvar að Hæðarsmára 2, Kópavogi.
2.1.17 Hæðasmári 4, Kópavogi - verslun með fegrunar og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Þorvaldar Árnasonar, fh. Lyfjavals ehf., kt. 450303-2240, dags.
05.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lyfjaverslunar að Hæðasmára 4, Kópavogi.
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 og þegar fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Hæðasmári 6, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Jennýjar Jóakimsdóttur, kt. 050968-4059, dags. 03.03.2005, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hæðasmára 6, Kópavogi. 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 og þegar fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Salavegur 2, Kópavogi - bensínstöð.
Á 48. fundi heilbrigðisnefndar, þann 28.01.2002, var samþykkt að veita Olíufélaginu hf. kt.
500269-4649, starfsleyfi til 10 ára til reksturs bensínstöðvar að Salavegi 2, Kópavogi.
Lagt fram bréf Helga Kristjánssonar fh. Olíufélagsins ehf., dags. 10.02.2005, þar sem upplýst
er um breytingu á rekstraraðila. Óskað er eftir því að fyrirtækið Ego ehf., kt. 510204-2470,
yfirtaki starfsleyfi bensínstöðvarinnar með þeim skyldum og kvöðum sem því fylgja. Enn
fremur var lagt fram erindi Bergþóru Þorkelsdóttur fh. Ego ehf., þar sem óskað var eftir
yfirtöku á starfsleyfi. Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 04.02.2005.
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Samþykkt er endurútgáfa starfsleyfis með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til
27.01.2012, fyrir rekstur bensínstöðvar að Salavegi 2, Kópavogi.
2.1.20 Smiðjuvegur 34, Kópavogi - bílaverkstæði.
Lögð fram umsókn Daney Haraldsdóttur, fh. Sonex ehf., kt. 600802-2910, dags. 07.03.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaverkstæðis að Smiðjuvegi 34, 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.
2.1.21 Smiðjuvegur 34, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Sveinbjörns Guðjohnsen, fh. H. Jónsson og Co ehf., kt. 580172-0679,
dags. 16.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðavarahlutaverslunar að
Smiðjuvegi 34, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.22 Versalir, Kópavogi - heilsuræktarstöð.
Lögð fram umsókn Kjartans Hallkelssonar, dags. 04.03.2005, fh. Nautilus Ísland ehf., kt.
630997-2329, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktar að Versölum, 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
2.1.23 Versalir, Kópavogi - íþróttamiðstöð.
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Þ. Harðarsonar, dags. 31.01.2005, fh.
Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttamiðstöðvar að
Versölum, 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 fyrir fyrsta hluta, inni sundlaug.
2.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

2.2.1 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf Auðar Þorkelsdóttur ritara bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 15.02.2005
þar sem óskað er umsagnar á umsókn Bergleifs Joensen sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir
Ról ehf, kt. 650105-2060, Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Jákvæðri umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.2 Kaplakriki, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Árna Guðmundssonar sem sækir um veitingaleyfi fyrir starfsmannafélag
Hafnarfjarðar vegna árshátíðar sem fyrirhugað er að halda í íþróttahúsi Kaplakrika, Hafnarfirði
12. mars nk. Reiknað er með 1.100. manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Kaplakriki, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 23.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Geirs Hallsteinssonar sem sækir um veitingaleyfi fyrir íþróttahús Kaplakrika,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Fimleikafélag Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769.
Starfsleyfi var samþykkt 12.05.2003, fyrir íþróttahús.
Eftirfarandi umsögn er veitt:
“Ekki er hægt að veita jákvæða umsögn um erindið. Fyrir liggur að verið er að sækja um
veitingaleyfi fyrir íþróttasal og er að mati nefndarinnar nauðsynlegt að um umsókn verði fjallað
hverju sinni með vísun til e liðar 9. gr. laga um veitinga- og gististaði nr. 67/1985, með síðari
breytingum.”

5

Heilbrigðisnefnd 14.03.2005

2.2.4 Kaplakriki, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf Auðar Þorkelsdóttur ritara bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 15.02.2005,
þar sem óskað er umsagnar á umsókn Geirs Hallsteinssonar, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir íþróttahús Kaplakrika, Hafnarfirði, kt. 540169-2769. Rekstraraðili er Fimleikafélag
Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769.
Starfsleyfi var samþykkt 12.05.2003 fyrir íþróttahús
“Ekki er hægt að veita jákvæða umsögn um erindið. Fyrir liggur að verið er að sækja um
vínveitingaleyfi fyrir íþróttasal og er að mati nefndarinnar nauðsynlegt að um umsókn verði
fjallað hverju sinni með vísun til e liðar 9. gr. laga um veitinga- og gististaði nr. 67/1985, með
síðari breytingum.”
2.2.5 Linnetstígur 1, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.02.2005, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Skúla Bárðarsonar, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Tilveruna, Linnetstíg 1,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Tilveruveitingar ehf., kt. 611201-5240.
Starfsleyfi samþykkt 09.12.2002, fyrir veitingahús.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.6 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf Auðar Þorkelsdóttur ritara bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 15.02.2005
þar sem óskað er umsagnar á umsókn um vínveitingaleyfi fyrir Áttuna, Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Umsækjandi er Haukur Smári Gröndal. Rekstraraðili er Básendar ehf. kt. 4911002060.
Lagt fram bréf Fulltingis ehf. varðandi salernisaðstöðu fyrir fatlaða, dags. 28.02.2005.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 07.03.2005 til Fulltingis ehf.
Starfsleyfi samþykkt 21.02.2005.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
Kópavogur
2.2.7 Digranesvegur, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.02.2005, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Elsu Hrannar Reynisdóttur sem sækir um leyfi fyrir Handknattleiksfélag
Kópavogs, kt. 630981-0269, til að reka útleigu á einkasal að Digranesvegi, Kópavogi.
Starfsleyfi var samþykkt 24.02.2003, fyrir íþróttahús.
“Ekki er hægt að veita jákvæða umsögn um erindið. Fyrir liggur að verið er að sækja um
veitingaleyfi fyrir íþróttasal og er að mati nefndarinnar nauðsynlegt að um umsókn verði fjallað
hverju sinni með vísun til e liðar 9. gr. laga um veitinga- og gististaði nr. 67/1985, með síðari
breytingum.”
2.3

Annað.

2.3.1 Hreinlæti í stóreldhúsum
Lagt fram til kynningar skýrsla um eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga 2005, um hreinlæti í stóreldhúsum.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3 Ársreikningur 2004
Lagður fram endurskoðaður ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis vegna ársins 2004.
Ársreikningur staðfestur.
4 Ársskýrsla 2004
Lögð fram að nýju og samþykkt ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis fyrir árið 2004.
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5 Tóbaksvarnir
Rætt um aðgerðir gagnvart þeim sem brjóta ákvæði tóbaksvarnalaga um bann við
sölu tóbaks til einstaklinga yngri en 18 ára.
Samþykkt að senda dreifibréf til smásölustaða sem unglingar hafa aðgang að og
selja tóbak, kynna með því gildandi lög og eftirlitsskyldu heilbrigðisnefndar.
6 Hundahald
Lagt fram erindi Bergljótar Davíðsdóttur, Holtabyggð 4, Hafnarfirði, frá 20. janúar
2005 vegna eftirlitsgjalds fyrir hundahald.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins frá 28. febrúar 2005 til Bergljótar Davíðsdóttur
vegna óskráðs hunds sem hún heldur að Holtabyggð 4, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd fellst ekki á lækkun eftirlitsgjalds. Ennfremur er lagt fyrir Bergljótu
Davíðsdóttur að skrá nú þegar hund sem hún heldur á heimili sínu og ekki er skráður
samkvæmt gildandi reglum.
7
7.1

Önnur mál
Umhverfisstofnun, rannsóknarstofa

Kynnt erindi Umhverfisstofnunar frá 28. febrúar 2005 um hækkun á gjaldskrá fyrir
þjónustu rannsóknarstofu um 10%.
7.2

Úttekt ESA á matvælaeftirliti

Lagt fram til kynningar erindi Umhverfisstofnunar frá 28. febrúar 2005 varðandi úttekt
Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á matvælaeftirliti og hollustuháttum, þ.m.t.
innflutningseftirliti ásamt upplýsingum heilbrigðiseftirlitsins.
7.3
Fundur hjá Samtökum atvinnulífsins
Gestur Pétursson greindi frá umræðum sem fram fóru á fundi Samtaka atvinnulífsins sem
haldinn var nýlega með fulltrúum sem valdir hafa verið til setu í heilbrigðisnefndum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:10
Loftur Þór Pétursson

Árni Sverrisson

Gestur Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Andrés Pétursson

Richard Hansen

Sigurgeir Ólafsson
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