HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
54. fundur –26. ágúst 2002
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26.
ágúst 2002, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:00. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Loftur Þór Pétursson mætti í stað Svölu Jónsdóttur.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Skipan heilbrigðisnefndar.
Samkvæmt 6. gr. samstarfssamnings um heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
frá 22. febrúar 1999 hafa eftirtalin verið valin til setu í heilbrigðisnefnd:
Frá Bessastaðahreppi:
Aðalmaður
Richard Hansen.
Varamaður
Guðmundur Unnþór Stefánsson.
Frá Kópavogsbæ
Varamaður
Ólafía Ragnarsdóttir

2. Fundargerð 53. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt
3. Fundargerð 45. starfsmannafundar frá 18. júní 2002.

3.1 Starfsleyfi.
3.1.1 Auðbrekka 12-14, Kópavogi - prentsmiðjurekstur.
Lögð fram umsókn Jóns Svans Sigurðssonar f.h. Svansprent ehf. kt: 681073-0199, dags.
17. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til prentsmiðjureksturs að Auðbrekku 12-14, Kópavogi.
Breytingar á húsnæði.
Samþykkt að tillaga um starfsleyfi til 5 ára fari í auglýsingu og grenndarkynningu.
3.1.2 Bakkabraut 4, Kópavogi - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Hákonar E. Guðmundssonar f.h. Fiskverkunar Hákonar kt: 181261-7819,
dags. 1. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Bakkabraut 4, Kópavogi.
Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.3 Bryggjuvör 1, Kópavogi - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Guðmundar Heiðars Guðmundssonar kt: 060941-2629, dags. 6. júní 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Bryggjuvör 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna og að lokinni fullnægjandi
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.4 Bæjarlind 1-3, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Ragnars Ó Magnússonar f.h. JR veitinga ehf. kt: 530502-3680, dags. 19.
júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Bæjarlind 1-3,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlitii verði komið á innan 2 mánaða.
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3.1.5 Dalshraun 11, Hafnarfirði - glervinnsla með minniháttar sölu á efnavöru.
Lögð fram umsókn Margrétar Egilsdóttur f.h. Gler í gegn ehf. kt: 570999-2069, dags. 8. ágúst
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs glervinnsluverkstæðis að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.6 Dalshraun 14, Hafnarfirði - járnvöruverslun með minniháttar sölu á efnavöru.
Lögð fram umsókn Jóns A Karlssonar f.h. J.A.K. ehf. kt: 631292-2839, dags. 6. ágúst 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnvöruverslunar að Dalshrauni 14, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.7 Dalsmári - íþróttavöllur.
Lögð fram umsókn Jóns Júlíussonar f.h. Kópavogsbæjar vegna Kópavogsvallar kt: 7001693759, dags. 26. júní 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs íþróttaaðstöðu á
Kópavogsvelli, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.8 Dalvegur 24, Kópavogi - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Kolbeinsdóttur f.h. Iess gallery. kt: 220746-3219, dags. 1.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Dalvegi 24,
Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.9 Dalvegur 24, Kópavogi - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Magnúsar Ó. Jónssonar f.h. Járnsmiðjunnar ehf. kt: 610596-2239, dags.
1. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Dalvegi 24,
Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.10 Dalvegur 24, Kópavogi - samkomusalur.
Lögð fram umsókn Inga G. Sveinssonar f.h. Lan-Setrið ehf., kt: 680801-2580, dags. 3. júlí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar að Dalvegi 24, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað og óskað umsagnar byggingafulltrúa.
3.1.11 Digranesvegur 10, Kópavogi - félagsaðstaða.
Lögð fram umsókn Kristmanns Árnasonar f.h. Félagsaðstöðu samtaka dagmæðra kt: 7112871089, dags. 12. júní 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsaðstöðu fyrir samtök
dagmæðra að Digranesvegi 10, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með skilyrðum um að setja upp ræstiaðstöðu.
3.1.12 Drangahraun 10-12, Hafnarfirði - verkstæði fyrir þungavinnutæki.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Jónsdóttur f.h. J.V.J. ehf. kt: 541281-0459, dags. 17. júlí 2002,
þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs verkstæðis fyrir þungavinnutæki að
Drangahrauni 10-12, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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3.1.13 Flatahraun 5a, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Helgadóttur f.h. Bæjarvídeós ehf. kt: 660602-2830, dags. 4.
júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Eigandaskipti. Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlitii verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.14 Flatahraun 5b, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Björns Sigtryggssonar f.h. Loka s.f. kt: 461185-0379, dags. 30. maí 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Flatahrauni 5b, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.15 Flatahrauni 13, Hafnarfirði - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Péturs Inga Arnarssonar f.h. Íslandssmiðju ehf. kt: 611299-4519, dags. 4.
júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Flatahrauni 13,
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 fasteigna.
3.1.16 Goðatún 1, Garðabæ - fræðslustarfsemi.
Lögð fram umsókn Veru Sörensen f.h. Veru listhús kt: 250754-2219, dags. 24. júní 2002, þar
sem sótt er um leyfi til námskeiðahalds í Veru Listhúsi að Goðatúni 1, Garðabæ.
Ný starfsemi Starfsleyfi Starfsleyfi Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað og óskað umsagnar byggingafulltrúa.
3.1.17 Hafnarbraut 10, Kópavogi - járn, ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Rúts Kjartans Eggertssonar f.h. Járnfags ehf. kt: 6310013190, dags. 4.
júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Hafnarbraut 10,
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 fasteigna.
3.1.18 Hafnarbraut 11, Kópavogi - járn- ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Ingólfs Proppé f.h. Stálsmiði M. Proppé s.f., kt: 540380-0239, dags. 7.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál –og stálsmiðju að Hafnarbraut 11,
Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.19 Hafnarbraut 13-15, Kópavogi - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Daníels Þórs Sigurbjartarsonar f.h. Hamars ehf. kt: 431298-2799, dags. 8.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Hafnarbraut 13-15,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.20 Hagasmári 1, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Sófusar Gústafssonar f.h. Ís-inn (Inn 2000 e.h.f.), kt: 621292-3589,
dags.31. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlitii verði komið á innan mánaðar.
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3.1.21 Háholt 13, Hafnarfirði - gæsluvöllur.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Einarsdóttur f.h. Hafnarfjarðarbæjar vegna gæsluvallarins
Háholti kt: 590169-7579, dags. 24. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluvallar
að Háholti 13, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.22 Helluhraun 4, Hafnarfirði - verkstæðisaðstaða.
Lögð fram umsókn Ólafs Jónssonar f.h. Sendibílastöðvar Hafnarfjarðar h.f. kt: 641089-1259,
dags. 16. júlí 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs verkstæðisaðstöðu að
Helluhrauni 4, Hafnarfirði. Endurnýjun.
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 fasteigna. Veitt undanþága frá kröfu um olíugildru vegna
eðlis starfseminnar.
3.1.23 Hjallahraun 2, Hafnarfirði - járnvöruverslun með minniháttar sölu á efnavöru.
Lögð fram umsókn Helga Gústafssonar f.h. Ferro Zink h.f. kt: 521191-1129, dags. 20. júní
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með stál og málm að Hjallahrauni 2,
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 fasteigna.
3.1.24 Hjallahraun 4, Hafnarfirði - blikksmíði.
Lögð fram umsókn Alfreðs D Þórarinssonar f.h. Fjarðarblikk ehf. kt: 571291-1429, dags. 29.
maí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Hjallahrauni 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 fasteigna.
3.1.25 Holtasmára 1, Kópavogi - bakarí.
Lögð fram umsókn Ingibergs Sigurðssonar f.h. S.B. veitinga ehf., kt: 450206-2640, dags. 13.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Holtasmára 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlitii verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.26 Hólmatún 49, Bessastaðahreppi - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Sigrúnar J. Jensdóttur kt: 130941-4949, dags. 24. júní 2002, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs nuddstofu að Hólmatúni 49, Bessastaðahreppi. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað.
3.1.27 Hólshraun 7, Hafnarfirði - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Magnúsar Reynissonar f.h. Allt Blikkverks ehf. kt: 441096-2679, dags.
18. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Hólshrauni 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 fasteigna.
3.1.28 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði - verslun og vörugeymsla með efnavöru.
Lögð fram umsókn Jóhanns Ingimarssonar f. h. Olíufélagsins ehf. kt.541201-3940, dags.
29.júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörulagers með efni sem innihalda eiturefni
og hættuleg efni að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.

4

3.1.29 Hvaleyrarbraut 24, Hafnarfirði - fiskverkun.
Lögð fram umsókn Gunnars Ólafssonar f.h. Portfisks ehf. kt: 701096-2079, dags. 25. mars
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs fiskverkunar að Hvaleyrarbraut 24,
Hafnarfirði. Starfsleyfið tekur til hefðbundinnar fiskvinnslu, salfiskverkunar og frystingar.
Endurnýjun. Ennfremur lagt fram yfirlit úr athugun á lykt sem barst upp á Hvaleyrarbraut frá
fyrirtækinu í sumar.
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 fasteigna. Athygli er vakin á að starfsleyfið tekur ekki til
heitloftsþurrkunar við vinnsluna.
3.1.30 Kársnesbraut 88, Kópavogi - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Kristins Nikulássonar f.h. K.N. vélsmiðja ehf. kt: 440602-2820, dags. 8.
ágúst 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að
Kársnesbraut 88, Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.31 Laufbrekka 2, Kópavogi - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Inga Erlingssonar f.h. Hópferðabíla Inga Erlingssonar,kt: 080563-3109,
dags. 01. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis að Laufbrekku
2, Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.32 Lyngás 10, Garðabæ - vinnsla með plast- og frauðefni.
Lögð fram umsókn Gísla Ólafssonar f.h. Heitklæðningar ehf. kt: 481099-2509, dags. 31. júlí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vinnslu með plast og frauðefni að Lyngási 10,
Garðabæ. 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 fasteigna.
3.1.33 Lyngás 14, Garðabæ - heildverslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Margrétar Rósu Einarsdóttur f.h. Má heildverslunar ehf. (Tigra), kt:
630502-3650, dags. 5. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu að Lyngási 14,
Garðabæ. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.34 Lækjargata 46, Hafnarfirði - veitingasala.
Lögð fram umsókn Viktors Þorkelssonar f.h. Olíufélagsins ehf. kt: 541201-3940, dags. 11. júlí
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs bensínstöðvar með veitingasölu að
Lækjargötu 46, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt fyrir veitingasölu með fyrirvara um að innra eftirlitii verði komið á innan
mánaðar og endurútgáfa starfsleyfis fyrir bensínsölu.
3.1.35 Melabraut 20, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Snorra R. Snorrasonar f.h. S.J. Trésmiðju ehf. kt: 701299-3379, dags. 20.
júní 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að Melabraut 20,
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 fasteigna.

5

3.1.36 Melabraut 21 (25), Hafnarfirði - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Unnars Hjaltasonar f.h. Vélaverkstæðis Hjalta Einars ehf., kt: 5312952189, dags. 7. ágúst 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og
stálsmiðju að Melabraut 21, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.37 Melabraut 21 (25), Hafnarfirði - smurstöð.
Lögð fram umsókn Unnars Hjaltasonar f.h. Vélaverkstæðis Hjalta Einars ehf., kt: 5312952189, dags. 21. ágúst 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs smurstöðvar að
Melabraut 21 (25), Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.38 Miðvangur 41, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Jóhanns Sveinssonar f.h. Alþjóða verslunarfélagsins ehf. kt: 511095-2719,
dags. 8. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Miðvangi 41, Hafnarfirði. Ný starfsemi. Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á
tóbaki.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlitii verði komið á innan 1 mánaðar.
3.1.39 Nýbýlavegur 10, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Ragnars Ó. Magnússonar f.h. JR veitinga ehf. kt: 530502-3680, dags. 2.
júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Nýbýlavegi 10,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan mánaðar.
3.1.40 Nýbýlavegur 26, Kópavogi - prentiðnaður.
Lögð fram umsókn Gunnars Einarssonar f.h. Prentsýnar ehf. kt: 460799-2019, dags. 6. ágúst
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs silkiprentunar að Nýbýlavegi 26, Kópavogi.
Breytingar á húsnæði.
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 fasteigna.
3.1.41 Nýbýlavegur 32, Kópavogi - bifreiðaréttingar.
Lögð fram umsókn Auðuns Hilmarssonar f.h. Bílasprautun og réttingar Auðuns ehf. kt:
540868-0189, dags. 6. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaréttinga að
Nýbýlavegi 32, Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.42 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Viktors Þorkelssonar f.h. Olíufélagsins ehf. kt: 541201-3940, dags. 11. júlí
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs bensínstöðvar með matvöru að
Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan mánaðar og
endurútgáfa starfsleyfis fyrir bensínsölu.
3.1.43 Rjúpnasalir, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Björns Þorsteinssonar f.h. bæjarsjóðs Kópavogs vegna Leikskólans
Rjúpnahæð kt: 700169-3759, dags. 28. júní 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Rjúpnasölum í Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
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3.1.44 Skeiðarás 4, Garðabæ - verkstæði.
Lögð fram umsókn Pálma Sigurðssonar f.h. Dráttarbíla kt: 620480-0299, dags. 17. júlí 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Skeiðarási 4, Garðabæ.
Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.45 Skeiðarás 4, Garðabæ - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Jóns Borgars Loftssonar f.h. Mótorstillingar IMEX ehf. kt: 431296-2259,
dags. 17. júlí 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að
Skeiðarási 4, Garðabæ. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.46 Skemmuvegi 34, Kópavogi - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Hrafns Sveinbjarnasonar f.h. Álstáls ehf. kt: 660402-2250, dags. 24. júní
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Skemmuvegi 34,
Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.47 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Helgu S. Bjarnadóttur f.h. Fyrir og eftir kt: 161067-5559, dags. 24. júní
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Smiðjuvegi 7, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.48 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - bílaleiga.
Lögð fram umsókn Sigurðar Jóhannssonar f.h. Átak ehf. bílaleigu kt: 530979-0249, dags. 18.
júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu að Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
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 fasteigna.
3.1.49 Smiðjuvegur 2, Kópavogi - verkstæðisaðstaða.
Lögð fram umsókn Öldu Gunnlaugsdóttur f.h. VÍS h.f. kt: 690689-2009, dags. 13. júní 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðisaðstöðu að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
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 fasteigna.
3.1.50 Smiðjuvegur 4a, Kópavogi - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Zlatko Krickic f.h. Bílaþjónsins ehf. kt: 670202-3050, dags. 24. júní 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
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 fasteigna.
3.1.51 Smiðjuvegur 4a, Kópavogi - trésmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Valdimars Sigurðssonar f.h. Vilborgu Baldursdóttur ehf. kt: 430998-3589,
dags. 22. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lítils trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi
4a, Kópavogi. Ný starfsemi.
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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 fasteigna.
3.1.52 Smiðjuvegur 5, Kópavogi - heildverslun með efnavöru.
Lögð fram umsókn Péturs Þorgrímssonar f.h. Einars Ágústssonar & Co ehf. kt: 681093-2149,
dags. 31. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með hreingerningarefni að
Smiðjuvegi 5, Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.53 Smiðjuvegur 5, Kópavogi - járn, ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Einars Þ. Einarssonar f.h. Stáliðjunnar ehf. kt: 490590-1619, dags. 1. júlí
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Smiðjuvegi
5, Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.54 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - járn, ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Arnolds Bjarnasonar f.h. Timbur og Stál ehf. kt: 430174-0109, dags. 3. júlí
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Smiðjuvegi
11, Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.55 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - ljósmyndastofa.
Lögð fram umsókn Péturs P. Jónssonar f.h. Myndirnar beint heim ehf. kt: 440402-2080, dags.
9. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ljósmyndastofu að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
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 fasteigna.
3.1.56 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - vélsmíða og viðgerðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Kristmanns Þorleifssonar f.h. Skerpingar kt: 650682-0179, dags. 2. júlí
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs vélsmíða og viðgerðaverkstæðis að
Smiðjuvegi 11, Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.57 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - heildverslun með efnavöru.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Einarssonar ehf. kt: 431175-0889, dags. 9. júlí 2002, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs heildverslunar með hreingerningarefni að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
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 fasteigna.
3.1.58 Smiðjuvegur 11e, Kópavogi - kælitækjaþjónusta, viðgerðir og nýsmíði.
Lögð fram umsókn Jóns Egilssonar f.h. Ísfrosts ehf. kt: 480196-3179, dags. 31. júlí 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerða og nýsmíði kæli- og frystitækja að Smiðjuvegi 11e,
Kópavogi. Ný starfsemi.
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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 fasteigna.
3.1.59 Smiðjuvegur 26, Kópavogi - hjólbarðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Róberts Hannessonar f.h. Hjólkó ehf. kt: 480800-2490, dags. 28. júní
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjólbarðaverkstæðis ásamt bóni og þvotti á
bifreiðum að Smiðjuvegi 26, Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.60 Smiðjuvegur 68, Kópavogi - varahlutaverslun með efnavöru.
Lögð fram umsókn Stefáns Kjell f.h. Stillingar h.f. kt: 630269-0169, dags. 22. júlí 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs varahlutaverslunar að Smiðjuvegi 68, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.61 Smiðjuvegur 70, Kópavogi - kælitæki, viðgerðir og nýsmíði.
Lögð fram umsókn Guðlaugs Pálssonar f.h. Frostmarks ehf. kt: 421096-2019, dags. 31. júlí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerða og nýsmíði kæli- og frystitækja að
Smiðjuvegi 70, Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.62 Smiðjuvegur 70, Kópavogi - varahlutaverslun með efnavöru.
Lögð fram umsókn Sveinbjörns Guðjohnsens. f.h. Bílabúðarinnar H. Jónsson kt: 2511533969, dags. 22. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs varahlutaverslunar að
Smiðjuvegi 70, Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.63 V/Smiðjuveg, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Ólafs Þ. Gíslasonar f.h. Framlegð ehf. (Bláhornið), kt: 671296-2069, dags.
24. maí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli við
Smiðjuveg, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan mánaðar.
3.1.64 Stapahraun 6, Hafnarfirði - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Guðmundar G. Gunnarssonar f.h. Lífæðar h.f. kt: 460795-2229, dags. 19.
júní 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðarverkstæðis að Stapahrauni 6,
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 fasteigna.
3.1.65 Stórihjalli 2, Kópavogi - veitingasala.
Lögð fram umsókn Viktors Þorkelssonar. f.h. Olíufélagsins ehf, kt: 541201-3940, dags. 11. júlí
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs bensínstöðvar með veitingasölu að
Stórahjalla 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan mánaðar og
endurútgáfa starfsleyfis fyrir bensínsölu.
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3.1.66 Vallargerði, Kópavogi - íþróttavöllur.
Lögð fram umsókn Jóns Júlíussonar f.h. Kópavogsbæjar vegna íþróttavallar við Vallargerði,
kt: 700169-3759, dags. 22. maí 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
aðstöðu við íþróttavöllinn við Vallargerði, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.67 Vesturhraun 3, Garðabæ - járn, ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Arnar Karlssonar f.h. Álverks ehf. kt: 420697-2369, dags. 6. ágúst 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Vesturhrauni 3, Garðabæ.
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 fasteigna.
3.1.68 Vesturvör 22, Kópavogi - járn, ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Sveins Sigurðssonar f.h. Micro-ryðfrí smíði ehf. kt: 480396-2789, dags. 1.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Vesturvör 22,
Kópavogi. 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 fasteigna.
3.1.69 Vesturvör 23, Kópavogi - plastumbúðaframleiðsla.
Lögð fram umsókn Aðalsteins Sigurhanssonar f.h. Umbúðatækni ehf. kt: 500300-2050, dags.
9. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu og sölu á umbúðum að Vesturvör 23,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 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 fasteigna.
3.1.70 Vesturvör 26, Kópavogi - járn- ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Björgvins Bjarnasonar f.h. Járn og Blikk ehf. kt: 651191-1069, dags. 30.
júlí 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að
Vesturvör 26, Kópavogi. Endurnýjun.
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 fasteigna.
3.1.71 Vesturvör 29, Kópavogi - vörugeymsla.
Lögð fram umsókn Stefáns Kjærnested f.h. Atlantsskip ehf. kt: 480596-2349 dags. 5. júlí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu að Vesturvör 29, 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 fasteigna.
3.1.72 Vesturvör 29, Kópavogi - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Ásgeirs N. Ólafssonar f.h. Kaj Pind ehf. kt: 500171-0309, dags. 5. júlí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bólstrunar að Vesturvör 29, 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 fasteigna.
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3.2 Umsagnir.
3.2.1 Engihjalla 8, Kópavogi - Shooters Sportbar á Íslandi ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 8. ágúst 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Inga Jakobssonar kt: 070765-4899, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Shooters
Sportbar á Íslandi ehf. kt: 531099-2659, að Engihjalla 8, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn .
3.2.2 Engihjalla 8, Kópavogi - Pizza Napólí ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 18. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lahcen Jónasar Anbari kt: 171057-7529, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Pizza
Napólí ehf. kt: 661098-2289, að Engihjalla 8, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn .
3.2.3 Flatahraun 5a, Hafnarfirði - Bæjarvídeó ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 4. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ragnheiðar Helgadóttur kt: 050661-4829, sem sækir um veitingaleyfi fyrir greiðasölu
og myndbandaleigu að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
3.2.4 Hafnarfjarðarhöfn, Hafnarfirði - Elding.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 19. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Rannveigar Grétarsdóttur kt: 061267-4339, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Hvalaskoðunar- og skemmtisiglingaskipið Eldingu kt: 600401-2030, í Hafnarfjarðarhöfn.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
3.2.5 Hamraborg 10, Kópavogi - Café Borg
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 26. júní 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristófers H. Helgasonar kt: 101166-5709, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Café Borg
að Hamraborg 10, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
3.2.6 Hlíðasmári 12, Kópavogi - Nings
Lagt fram bréf Bæjarlögmannsins í Kópavogi dags. 24.júní 2002, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Bjarna Óskarssonar kt: 041158-4929, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir
veitingahúsið Nings kt: 630394-2799, að Hlíðasmára 12, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
3.2.7 Hólshrauni 3, Hafnarfirði - Veitingahúsið Skútan ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 31. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Birgis Pálssonar kt: 050739-3687, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Veitingahúsin
Skútann (Skútan – Eldun kt: 680296-2359) að Hólshrauni 3, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
3.2.8 Hólshrauni 3, Hafnarfirði - Skútan ehf.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 23. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Birgis Pálssonar kt: 050739-3689, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Veitingahúsið Skútann
ehf. kt:680296-2359, að Hólshrauni 3, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
3.2.9 Hvaleyrarbraut 23, Hafnarfirði - Sjófang hf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 23. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóns Arnar Jakobssonar kt: 051057-2449, sem sækir um veitingaleyfi til að reka
gistiheimili að Hvaleyrarbraut 23, Hafnarfirði. (Rekstraraðili Sjófang h.f. kt: 570269-0119)
Jákvæð umsögn samþykkt.
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3.2.10 Strandgata 9, Hafnarfirði - Súfistinn.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 27. júní 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Birgis Finnbogasonar kt: 180948-2959, sem sækir um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir
veitingastaðinn Súfistann, Strandgötu 9, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
3.3

Annað.

3.3.1 Lögð fram myndrit úr athugunum á gámum sem staðsettir eru á lóðum í iðnaðar- og
athafnasvæðum í Hafnarfirði í ágúst 2002.
3.3.2 Yfirlit úr eftirliti vegna framkvæmdar ákvæða tóbaksvarnalaga við sölu tóbaks og
skiptingu svæða veitingastaða í reyk- og reyklaus svæði júní – júlí 2002.
3.3.3 Könnun á hitastigi í kælum og frystum í matvöruverslunum og söluturnum í júní og júlí
2002.
3.3.4 Könnun á efnum sem notuð eru til þrifa á veitingastöðum júlí – ágúst 2002.

4. Fjárhagsáætlun 2002.
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun 2003 ásamt útreikningum á tímagjaldi,
eftirlitsáætlun og útreikningum hundagjalda.
Samþykkt að leita umsagnar hollustuháttarráðs vegna gjaldskrár fyrir heilbrigðis-og
mengunarvarnaeftirlit.
5. Starfsmannahald.
Lögð fram tillaga framkvæmdarstjóra um að ráða Jón Þ. Sigurðsson, Grundarhvarfi
11, Kópavogi, í starf eftirlitsmanns samkvæmt starfslýsingu.
6. Fundargerðir
6.1 Fundargerð samráðsfundar hjá ÍSAL.

Lögð fram fundargerð samráðsfundar Hollustuverndar ríkisins, Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og ÍSAL frá 24. maí s.l.
6.2 Fundargerð framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd.

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
29. júlí s. l.
7. Hundahald.
Lagt fram bréf Ásthildar Sveinsdóttur, dags. 1. júlí 2002 þar sem farið er fram á
niðurfellingu eftirlitsgjalds vegna hundahalds.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd getur ekki orðið við erindinu. Eftirlitsgjaldi er ætlað að mæta
kostnaði við allt eftirlit sem fylgir hundahaldi og engin heimild er til slíkrar
niðurfellingar."
8. Daggæsla að Borgarholtsbraut 59, Kópavogi
Lagt fram nýtt erindi Lilju Margrétar Óladóttur, dags. 21. ágúst 2002. um leyfi til
reksturs daggæslu að Borgarholtsbraut 59, Kópavogi.
Fyrir liggur afstaða bygginganefndar í fundargerð frá 21. ágúst s. l. til erindis Ástu
Hjálmtýsdóttur, Borgarholtsbraut 59, sem sækir um framlengingu á tímabundnu leyfi
fyrir innréttingu í bílskúr að Borgarholtsbraut 59.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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"Heilbrigðisnefnd samþykkir að veita leyfi til 2ja ára að uppfylltum kröfum
heilbrigðisfulltrúa og eldvarnareftirlits og fullnægðum skilyrðum 158. gr.
heilbrigðisreglugerðar nr. 149/1990, með síðari breytingum."
9. Kvörtun vegna hávaða frá starfsemi við Geirland í Kópavogi.
Lagt fram afrit af heilbrigðisfulltrúa dags. 6. ágúst s. l. til Braga Sigurjónssonar,
Geirlandi við Suðurlandsveg vegna vinnslu þar á jarðefnum.
Lagt fram bréf Braga Sigurjónssonar sem barst 26. ágúst 2002 um sama efni.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og fyllingarefnum og önnur sambærileg
starfsemi með jarðefni er starfsleyfisskyld samkvæmt tl. 2.1. og tl. 2.7. í fylgiskjali 2
með reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun
nr. 785/1999, með síðari breytingum. Þar sem umrædd starfsemi hefur ekki
starfsleyfi er með vísun til 7. gr. sömu reglugerðar og 4. gr. laga nr. 98/2002 um
breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari
breytingum, er hér með lagt fyrir umráðmann landsins að hætta nú þegar allri vinnslu
á jarðefnum á landi Geirlands við Suðurlandsveg í Kópavogi."
10. Önnur mál.
10.1 Starfsáætlun heilbrigðisnefndar.
Lögð fram fram að nýju og afgreidd starfsáætlun heilbrigðisnefndar næstu tvö árin.
10.2 Sílamáfar.
Til umræðu kom kvörtun íbúa í Garðabæ sem hann telur sig verða fyrir ónæði af sílamáf.
10.3 Gámar í iðnaðarhverfum í Kópavogi.
Lagðar fram niðurstöður úr skoðunum á gámum lóðum á athafnasvæðum í Kópavogi í sumar
sbr. erindi sem vísað var til heilbrigðiseftirlitsins um það málefni á fundi bæjarráðs Kópavogs
þann 27. mars s. l.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:15
Andrés Pétursson
Loftur Þór Pétursson
Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
Jón Bjarni Þorsteinsson
Richard Hansen
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