HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
43. fundur –24. september 2001

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 24.
september 2001, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, og hófst hann
kl. 17:30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóra. .

Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
1. Fundargerð 42. fundar heilbrigðisnefndar.

Samþykkt
2. Hollustuvernd ríkisins.
Á fundinn mættu frá yfirstjórn Hollustuverndar ríkisins Davíð Egilsson, forstjóri, Sigurbjörg
Gísladóttir forstöðumaður eiturefna- og hollustuháttasviðs, Franklín Georgsson,
forstöðumaður rannsóknarstofu, Helgi Jensson, forstöðumaður mengunarvarnasviðs og
Baldvin Valgarðsson fagsviðsstjóri hjá matvælasviði. Til umræðu var starfsemi
stofnunarinnar, helstu verkefni framundan varðandi umhverfis og matvælamál. Einnig kom til
umræðu samvinna heilbrigðisnefndar og stofnunarinnar um reksturs loftgæðamælistöðvar á
Hvaleyrarholti.

3. Fundargerð 34. starfsmannafundar frá 22. ágúst 2001.
3.1 Starfsleyfi.
3.1.1 Auðbrekka 17-19, Kópavogi - standsetningarverkstæði.
Lögð fram umsókn Emils Grímssonar f.h. P. Samúelssonar h.f., kt: 530171-0279-002, dags. 6
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs standsetningarverkstæðis fyrir notaða
bíla að Auðbrekku 17-19, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.2 Auðbrekka 25-27, Kópavogi - bifreiðasprautun, réttingaverkstæði, bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Emils Grímssonar f.h. P. Samúelssonar h.f., kt: 530171-0279-004, dags.
6. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasprautunar, réttingaverkstæðis
og bifreiðaverkstæðis að Auðbrekku 25-27, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.3 Bakkabraut 12, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Smára Kristóferssonar f.h. Staðalverk ehf. kt: 421000-2390, dags. 11.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Bakkabraut 12,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.

3.1.4 Dalshraun 9, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Guðmundar Eyjólfssonar f.h. Bifreiðaverkstæði Guðmundar Eyjólfssonar
kt: 290545-3319, dags. 28. ágúst 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
bifreiðaverkstæðis að Dalshrauni 9, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.5 Dalshraun 11, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Stefaníu Björnsdóttur f.h. Veitingahússins Síam kt: 180860-4369, dags.
24. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Dalshrauni 11,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og innra eftirlits innan 1
mánaðar.
3.1.6 Engihjalli 8, Kópavogi - skyndibitastaður (American Burger).
Lögð fram umsókn Sigvalda Lárussonar f.h. American Burger kt: 090774-4419, dags. 31.
ágúst 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
3.1.7 Flatahraun 5b, Hafnarfirði - málmiðnaður
Lögð fram umsókn Grétars Guðnasonar f.h. Hagstál ehf. kt: 630301-2380, dags. 14. ágúst
2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stáliðnaðar að Flatahrauni
5b, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.8 Flatahraun 23, Hafnarfirði - framleiðsla matvöru.
Lögð fram umsókn Viggós Sigursteinssonar f.h. Úrvalseldhúss ehf. kt: 471099-3419, dags.
20. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sósugerðar að Flatahrauni 23,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
3.1.9 Hagasmári 1, Kópavogi - stórmarkaður.
Lögð fram umsókn Baugs f.h. Hagkaups kt: 430698-3549, dags. 20. september 2001, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs stórmarkaðar í Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi.
Einnig umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki frá sama aðila. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaða.
3.1.10 Hagasmári 1, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Hönnu S Magnúsdóttur f.h. Café Rue Royale kt: 470601-2990, dags. 20.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss í Smáralind, Hagasmára 1,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaða.
3.1.11 Hagasmára 1, Smáralind, Kópavogi - stórmarkaður.
Lögð fram umsókn Matthíasar Sigurðssonar f.h. Nóatúns (Kaupás) kt: 711298-2239, dags.
20. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs stórmarkaðar í Smáralind,
Hagasmára 1, Kópavogi. Einnig umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki frá sama aðila.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaðar.

3.1.12 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - kvikmyndahús.
Lögð fram umsókn Ragnars Birgissonar f.h. Smárabíós kt: 520698-2729, dags. 20.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kvikmyndahúss með veitingasölu í
Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaðar.
3.1.13 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Ágústs Karlssonar f.h. Olíufélagsins hf. kt: 500269-4649, dags. 21.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ómannaðrar bensínstöðvar að
Smáralind, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.14 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Friðjóns Hólmbertssonar f.h. Tanksins ehf. kt: 571299-5349, dags. 21.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hagasmára 1,
Smáralind í Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaðar.
3.1.15 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - vínbúð.
Lögð fram umsókn Jóhanns Steinssonar f.h. Á.T.V.R. kt: 410169-4369, dags. 20. september
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vínbúðar í Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaðar.
3.1.16 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - apótek.
Lögð fram umsókn Önnu Bj. Petersen f.h. Lyfju kt: 531095-2279, dags. 24. september 2001,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs apóteks í Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaða.
3.1.17 Hamraborg 20a, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Kristínar S Jónasdóttur f.h. Ásrós kt: 030530-6759, dags. 22. ágúst 2001,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hamraborg 20a, Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað.
3.1.18 Hlíðarbyggð 39, Garðabæ - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ásdísar O. Sveinbjörnsdóttur f.h. Snyrti- og fótaaðgerðarstofu Ásdísar kt:
090868-3499, dags. 21. ágúst 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
snyrtistofu að Hlíðarbyggð 39, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.19 Klettagata 4, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram að nýju umsókn Daneyar B Haraldsdóttur f.h. Stratastofunnar kt: 030481-7209,
dags. 3. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Klettagötu 4,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Frestað.

3.1.20 Kríuás 1, Hafnarfirði - grunnskóli.
Lögð fram umsókn Áslaugar Brynjólfsdóttur f.h. Áslandsskóla kt: 480501-2410, dags. 14.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi að
Kríuási 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt að lokinni fullnaðarúttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirlit verði komið
á innan mánaðar.
3.1.21 Kríuás 2, Hafnarfirði - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sunita Gandhi f.h. Leikskólans Áslandi – Tjarnarás kt: 480501-2410-002,
dags. 14. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi
að Kríuási 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt að lokinni fullnaðarúttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirlit verði komið
á innan mánaðar.
3.1.22 Laufbrekka 8, Kópavogi - verkstæði.
Lögð fram umsókn Snorra Magnússonar f.h. Steinberg kt: 430183-1179, dags. 23. ágúst
2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs verkstæðis að Laufbrekku 8,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.23 Lyngás 8, Garðabæ - verkstæði.
Lögð fram umsókn Almars Eiríkssonar f.h. Héðinn Schindler lyftur hf. kt: 601289-1059, dags.
21. ágúst 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs verkstæðis að Lyngási 8,
Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.24 Lyngás 11, Garðabæ - vélsmíði.
Lögð fram umsókn Garðars Norðdahl f.h. Elektra ehf. kt: 550486-1569, dags. 20. ágúst 2001,
þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs vélsmiðju að Lyngási 11, Garðabæ.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.25 Lyngás 18, Garðabæ - áhaldahús.
Lögð fram umsókn Gústafs Jónssonar f.h. Bæjarsjóðs Garðabæjar vegna Áhaldahúss
Garðabæjar kt: 570169 – 6109, dags. 27. ágúst 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til
reksturs áhaldahúss að Lyngási 18, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.26 Nýbýlavegur 2, Kópavogi - breytingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Emils Grímssonar f.h. P. Samúelssonar h.f. kt: 530171-0279-003, dags. 6.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs breytingaverkstæðis að Nýbýlavegi 2,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.

3.1.27 Nýbýlavegur 8, Kópavogi - bifreiðaverkstæði, varahlutaverslun, mötuneyti.
Lögð fram umsókn Emils Grímssonar f.h. P. Samúelssonar h.f. kt: 530171-0279-001, dags. 6.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis, varahlutaverslunar
og mötuneytis að Nýbýlavegi 8, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.28 Nýbýlavegur 32, Kópavogi - plastvinnsla.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Kr. Guðlaugssonar f.h. Plexiforms og bólstrun ehf. kt: 6908002840, dags. 23. ágúst 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til smíði og hönnunar úr
plasti að Nýbýlavegi 32, Kópavogi. Breytingar á húsnæði,
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.29 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar B Jónsdóttur f.h. Naglasnyrtistofu og skóla Kolbrúnar, kt:
130561-4119, dags. 22. ágúst 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að
Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað.
3.1.30 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Antons Tong f.h. Dong Huang chinese resturant, kt: 500801-2550, dags.
31. ágúst 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Reykjavíkurvegi 68,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvar um að innra eftirlit verði komið á innan mánaðar.
3.1.31 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Sigríðar Ólafsdóttur kt: 290356-2969, dags. 22. ágúst 2001, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs nuddstofu að Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að komið verði fyrir handlaug í vinnurými.
3.1.32 Skeiðarás 3, Garðabæ - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Ólafs Þórs Arasonar f.h. Stálnausts ehf. kt: 420798-3349, dags. 23. ágúst
2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn- ál- og stálsmiðju að Skeiðarási 3,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.33 Skeiðarás 8, Garðabæ - verkstæði.
Lögð fram umsókn Brynjars Haraldssonar f.h. Frostverk ehf. kt: 650888-1389, dags. 23. ágúst
2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs véla- og viðgerðarverkstæðis að
Skeiðarási 8, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.34 Skjólbraut 6, Kópavogi - gisting í tengslum við einkaheimili.
Lögð fram umsókn Sigríðar Jóhannsdóttur kt: 170843-3399, dags. 21. ágúst 2001, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Skjólbraut 6, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.

3.1.35 Skútahraun 5, Hafnarfirði - trésmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar f.h. Bæir ehf. kt: 541298-2749, dags. 15. ágúst
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis án lökkunar að Skútahrauni 5,
Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.36 Skútahraun 7, Hafnarfirði - kaffibrennsla.
Lögð fram umsókn Birgis Finnbogasonar f.h. Valdísar ehf. kt: 510394-2839, dags. 19.
september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffibrennslu að Skútahrauni 7,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt.
3.1.37 Skútahraun 9a, Hafnarfirði - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Bjarna Guðmundssonar f.h. AB Pípulagnir / Stífluþjónusta Bjarna, kt:
251069-3449, dags. 27. ágúst 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að
Skútahrauni 9a, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.38 Skútahraun 11, Hafnarfirði - plastiðnaður.
Lögð fram umsókn Hauks Sveinbjörnssonar f.h. Samtaks h.f. bátagerðar kt: 550385-0749,
dags. 11. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs plastiðnaðar að Skútahrauni
11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.39 Stapahraun 7, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Þórðar Jónssonar f.h. Háholts ehf. kt: 650900-2350, dags. 29. ágúst
2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Stapahrauni 7,
Hafnarfirði. Breytingar á húsnæði.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.40 Suðurhraun 12c, Garðabæ - stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Freys Aðalgeirssonar og Auðuns Gunnarssonar f.h. Norðurstáls ehf. kt:
470797-2239, dags. 30. ágúst 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Suðurhrauni 12c, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.1.41 Vesturhraun 3, Garðabæ - vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Gunnars I Birgissonar f.h. Klæðningar ehf. kt: 4407886-1389, dags. 13.
ágúst 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis að Vesturhrauni 3, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Frestað.

3.1.42 Vesturvör 30a, Kópavogi - standsetningarverkstæði.
Lögð fram umsókn P. Samúelssonar h.f., kt: 530171-0279-005, dags. 6. september 2001, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs standsetningarverkstæðis fyrir nýja bíla að Vesturvör 30a,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, að mengunarvörnum verði komið fyrir innan árs
og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við
samþykkta notkun fasteigna.
3.2 Umsagnir.
3.2.1 Engihjalla 8, Kópavogi - skyndibitastaður (American Burger).
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 28. ágúst 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sigvalda A Lárussonar kt: 090774-4419, sem sækir um veitingaleyfi fyrir American
Burger, Engihjalla 8, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
3.2.2 Hagasmára 1, Kópavogi - skyndibitastaður (Tankurinn ehf. (TGI Fridays).
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns Kópavogs dags. 24. ágúst 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Friðjóns Hólmbertssonar kt: 111269-3009, sem sækir um leyfi til áfengisveitinga á
veitingastaðnum Tankinn ehf. (TGI Fridays) kt: 571299-5349, Hagasmára 1, Kópavogi.
Heilbrigðisfulltrúa falin afgreiða umsagnar.
3.2.3 Hagasmári 1, Kópavogi - skyndibitastaður (Tankurinn ehf. (TGI Fridays).
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 28. ágúst 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Friðjóns Hólbertssonar kt: 111269-3009, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Tankinn
ehf. (TGI Fridays) kt: 571299-5349, Hagasmára 1, Kópavogi.
Heilbrigðisfulltrúa falin afgreiða umsagnar.
3.2.4 Hagasmára 1, Kópavogi - Smárabíó.
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns í Kópavogi dags. 20. ágúst 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Ragnars Birgissonar kt: 270652-2479, f.h. Smárabíós, (Norðurljós h.f. kt: 5206982729), sem sækir um leyfi til vínveitinga í veitingastaðnum Smárabíó, Smáralind, Hagasmára
1, Kópavogi.
Heilbrigðisfulltrúa falin afgreiða umsagnar..
3.2.5 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfirði - skyndibitastaður (DT veitingar ehf. (Dong Huang).
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar stjórnsýslu- og fjáramálasviðs dags. 31. ágúst 2001, þar
sem óskað er umsagnar á umsókn Anton Tong kt: 100769-2129, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir DT veitingar ehf. (Dong Huang), kt: 500801-2550, að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
3.2.6 Hagasmári 1, Kópavogi - skyndibitastaður (Café Rue Royale.
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns Kópavogs dags. 30. ágúst 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Hönnu S Magnúsdóttur kt: 170763-4599, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir
Café Rue Royale, Smáralind, Kópavogi.
Heilbrigðisfulltrúa falin afgreiða umsagnar..

3.3 Annað
3.3.1 Starfsreglur fyrir söfnun og flutning á sorpi og framleiðsluúrgangi lagðar fram til
kynningar.
3.3.2 Starfsreglur fyrir rekstur hænsnabúa að Elliðahvammi lagðar fram til kynningar.

4. Önnur mál.
4.1 Ákveðið að halda aukafund í heilbrigðisnefnd þann 1. október n. k. og fara yfir helstu
atriði sem framkomu í heimsókn yfirstjórnar Hollustuverndar ríkisins sbr. lið nr 2 í
fundargerðinni.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:30
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