HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
51. fundur –22. apríl 2002

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis,
mánudaginn 22. apríl 2002, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7,
Garðabæ, og hófst hann kl. 17:30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk
framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð.

Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
1. Fundargerð 50. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.
2. Fundargerð 42. starfsmannafundar frá 16. apríl 2002.

2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Auðbrekka 22, kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Ægis Vigfússonar f.h. Trjástofnsins ehf. kt: 640998-2539, dags. 2. apríl
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis án lökkunar að
Auðbrekku 22, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.2 Auðbrekku 28-30, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Ragnars Haraldssonar f.h. Húsgagnavinnustofu R.H. ehf. kt: 7012983659, dags. 2. apríl 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju án
lökkunar að Auðbrekku 28-30, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - þvottahús/efnalaug.
Lögð fram umsókn Arndísar Jónasdóttur f.h. Ómó ehf. kt: 660701-2220-002, dags. 2. apríl
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þvottahúss og efnalaugar að Bæjarhrauni 4,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.4 Bæjarlind 12, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Kristínar S. Kvaran f.h. Café Fashion kt: 450402-3110, dags. 5. apríl 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffishúss að Bæjarlind 12. Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa á húsnæði og innra eftirliti.
2.1.5 Dalshraun 16, Hafnarfirði - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Egils Hafsteinssonar f.h. Meta járnsmíði ehf. kt: 560201-2490, dags. 13.
mars 2002, sem sækir um leyfi til reksturs járnsmiðju að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.6 Drangahraun 7, Hafnarfirði - verkstæði.
Lögð fram umsókn Dofra Eysteinssonar f.h. Suðurverks h.f. kt: 520885-0219, dags. 20. mars
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Drangahrauni 7, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Flatahraun 3, Hafnarfirði - félagsaðstaða með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Herdísar Óskarsdóttur f.h. Hraunsels (Félag eldri borgara Hafnarfirði) kt:
460476-0899, dags. 13. mars 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsstarfsemi með
móttökueldhúsi að Flatahrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.8 Flatahraun 11, Hafnarfirði - fangelsi.
Lögð fram umsókn Lögreglunnar í Hafnarfirði vegna fangelsis kt: 490169-5559, dags. 13.
mars 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs fangelsis að Flatahrauni 11,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.9 Garðatorg 7, Garðabæ - félagsmiðstöð.
Lögð fram umsókn Gunnars Einarssonar f.h. Félagsmiðstöðvar eldri borgara kt: 5701696109-008 dags. 3. apríl 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsmiðstöðvar að
Garðatorgi 7, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.10 Grænatún 1, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Guðrúnar G. Matthíasdóttur f.h. Heilsu Gallerís ehf. kt: 640997-3119,
dags. 12. mars 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar
að Grænatúni 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.11 Grænatún 1, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Óttar Jónssonar f.h. Hruna ehf. kt: 600302-2480, dags. 10. apríl 2002, þar
sem sótt er um leyfi til rekstur söluturns með óvarin matvæli að Grænatúni 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að komið verði innra eftirlit innan 1 mánaðar.
Einnig lögð fram umsókn um tóbakssöluleyfi fyrir sama stað. Samþykkt.
2.1.12 Grænihjalli 21, Kópavogi - heimagisting.
Lögð fram umsókn Kristjönu Jónsdóttur vegna Heimagistingar að Grænahjalla 21, kt: 1410474349, dags. 18. mars 2002, þar sem sótt er um leyfi fyrir heimagistingu fyrir 2 að Grænahjalla
21, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um fullnægjandi loftræstingu og úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.13 Hagasmára 1, Smáralind, Kópavogi - veitingahús.
Lögð fram umsókn Kristjáns Þórs Sveinssonar f.h. Adesso ehf. kt: 500102-3060, dags. 4.
apríl 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss í Smáralind, Hagasmára 1,
Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.14 Hamraborg 7, Kópavogi - þvottahús /efnalaug.
Lögð fram umsókn Friðriks Karlssonar f.h. Finka s.f. (Fatahreinsun Kópavogs) kt: 5303023770, dags. 2. apríl 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þvottahúss og efnalaugar að
Hamraborg 7, Kópavogi. Eigendaskipti.
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Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Íshella 4, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram að nýju umsókn Ragnars Róbertssonar f.h. Jeppahluta 4x4 ehf. kt: 470789-0939,
dags. 12. mars 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Íshellu 4,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina, þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að unnið verði að frágangi lóðar í samræmi við
samþykkt byggingafulltrúa.
2.1.16 Kársnesbraut 100, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Harðar Sveinssonar f.h. H.S. innréttinga kt: 240643-2359, dags. 5. apríl
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Kársnesbraut 100, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Rjúpnahæð 1, Garðabæ - leikskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Önnu M Hreinsdóttur f.h. Leikskólans Kjarrið kt: 210558-7999-001, dags.
27. mars 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs leikskóla með
móttökueldhúsi að Rjúpnahæð 1, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.18 Salarvegur 2, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Núpalindar ehf. f.h. Samkaupa h.f. kt: 571298-3769, dags.21. mars 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu að Salarvegi 2, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með skilyrðum um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
Einnig lögð fram umsókn um tóbakssöluleyfi fyrir sama stað. Samþykkt.
2.1.19 Smiðjuvegur 6, Kópavogi - veitingastofa.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Eggertsdóttur f.h. Króniku ehf. kt: 670999-3439, dags. 11. apríl
2202, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Smiðjuvegi 6, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaðar.
2.1.20 Smiðjuvegur 11e, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Eiríks Eiríkssonar f.h. Trévinnustofunnar ehf. kt: 510901-2150, dags. 2.
apríl 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæði að Smiðjuvegi 11e,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

2.2 Umsagnir.
2.2.1 Dalsmári, Kópavogi - Fast food á Íslandi.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 3. apríl 2002, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Halls Jónssonar kt: 240578-3799, sem sækir um veitingaleyfi fyrir sýninguna Matur
2002, á vegum Fast food á Íslandi ehf. kt: 561001-2940, í íþróttahúsinu v/Dalsmára, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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2.2.2 Garðatorg 3, Garðabæ - Kaffihöllin.
Lagt fram bréf Bæjarritara Garðabæjar dags. 17. apríl 2002, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Gústafs Sófussonar kt: 220640-2219, sem sækir um áfengisveitingaleyfi á
veitingastaðnum Kaffihöllinni, Garðatorgi 3.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.3 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - Adessó ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 4. apríl 2002, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Kristjáns Þórs Sveinssonar kt: 230565-5549, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Adessó
ehf. kaffihús kt: 500102-3060, í Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Hlíðarsmári 12, Kópavogi - Sælkerabúðin ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 2. apríl 2002, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Bjarna Óskarssonar kt: 041158-4529, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Sælkerabúðarinnar ehf. kt: 630394-2799, að Hlíðarsmára 12, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.5 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði - Blómaverkstæði Betu.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðar dags. 18. mars 2002, þar sem
óskað er umsagnar um umsókn Elísabetu Valgeirsdóttur kt: 290940-4949, sem sækir um
áfengisveitingaleyfi fyrir Blómaverkstæði Betu kt: 450196-2319, að Reykjavíkurvegi 60,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.6 Smiðjuvegur 6, Kópavogi - Krónika ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 15. apríl 2002, þar sem óskað er umsagnar
um umsókn Sigrúnar Eggertsdóttur kt: 131055-4559, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veitingastofuna Króniku ehf. kt: 6709993439, að Smiðjuvegi 6, rauð gata, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.

3. Deiliskipulag - Vatnsendi. Heimsendi. Kjóavellir.
Lagt fram erindi bæjaskipulags Kópavogsbæjar dags. 22. mars 2002 þar sem óskað
er umsagnar um drög að deiliskipulagi hesthúsahverfisins í Heimsenda og að
landfyllingu/landmótun í eystri hluta Kjóavalla, ásamt uppdrætti að breyttu skipulagi.
Samþykkt umsögn til skipulagsnefndar Kópavogs.
Jón Bjarni Þorsteinsson kom á fundinn.
4. Staðardagskrá 21 Kópavogi.
Sigurborg Kr. Hannesdóttir, verkefnisstjóri, mætti á fundinn vegna þessa liðar.
Farið var yfir fyrirliggjandi drög að Staðardagskrá 21 fyrir Kópavog með áherslu á þá
kafla sem snúa að verksviði heilbrigðisnefndar og þau verkefni sem
heilbrigðiseftirlitinu er ætlað að bera ábyrgð á í framkvæmd.
Heilbrigðisnefnd lýsir ánægju með þá vinnu sem lögð hefur verið í gerð
staðardagskrárinnar og væntir mikils árangurs þess starfs á næstu árum.
5. Efnamengun í fráveitu.
Lagt fram ljósrit af lögregluskýrslu vegna atviks sem varð þann 8. apríl s. l. er
efnamengun varð í fráveitulögn í Garðabæ.
6. Fundargerð.
Lögð fram fundargerð framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
frá 4. apríl 2002.
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7. Drög að reglugerðum.
7.1 Reglugerð um mjólk og mjólkurvörur.

Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins frá 5. apríl 2002, þar sem óskað er umsagnar
um drög að reglugerð um mjólk og mjólkurvörur.
Heilbrigðisnefnd veitir jákvæða umsögn en óskar eftir nákvæmara orðalagi varðandi
umbúðir fyrir broddmjólk.
7.2 Reglugerð um kakó- og súkkulaðivörur.

Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins frá 9. apríl 2002 þar sem óskað er umsagnar
um drög að reglugerð um kakó- og súkkulaðivörur.
Heilbrigðisnefnd veitir jákvæða umsögn um drögin.
8. Önnur mál.
8.1 Deiliskipulag að Reykjavíkurvegi 57, Hafnarfirði.

Lagt fram erindi bæjarskipulags Hafnarfjarðar frá 12. apríl 2002 þar sem óskað er
umsagnar um athugasemdir sem bárust við grenndarkynningu á tillögu að
bílaþvottastöð að Reykjavíkurvegi 57, Hafnarfirði.
Samþykkt umsögn til bæjarskipulagsins.
8.2 Litboltavöllur á landi Lundar Kópavogi.

Fyrirspurn kom um opnun litboltavallar á landi Lundar í framhaldi af umræðu.
Upplýst var að rekstraraðili hefði haft samband við heilbrigðisfulltrúa og myndi
fljótlega skila inn umsókn.
8.3 Salmonella í svínabúum.

Rætt var um salmonellu í svínabúum í framhaldi af umfjöllun í fjölmiðlum. Fram kom
að tekin hafa verið til rannsóknar sýnishorn af matvöru og ekki hefur greinst
salmonella í þeirri vöru.
8.4 Heimasíða á veraldarvefnum.

Heimasíða stofnunarinnar er nú að verða tilbúin. Ákveðið kynna tilkomu síðuna 29.
apríl n.k.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00.

Árni Sverrisson

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigfríður Ingvarsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson

Andrés Pétursson
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