HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
28. fundur – 29. maí 2000
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 29. maí 2000
kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra,
Sigurborgar Daðadóttur skrifstofustjóra og Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 27. fundar heilbrigðisnefndar.

Samþykkt.

2
2.1

Fundargerð 20. starfsmannafundar frá 24. maí 2000.
Starfsleyfi.

2.1.1 Aspargrund 9, Kópavogi - daggæsla á heimili.
Lögð fram að nýju umsókn Þórunnar Jónasdóttur kt: 250764 3249, dags. 24. maí 2000, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 12 börn að Aspargrund 9, Kópavogi. Breyting á
húsnæði
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.2 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Karls G. Gíslasonar f.h. Lúxusíbúða ehf. kt: 700999-2459, dags. 1. júní 2000,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.3 Dalvegur 26, Kópavogur – frystigeymsla.
Lögð fram umsókn Péturs Stefánssonar f.h Péturs Jónssonar ehf. kt: 461097-2519, dags. 22. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs frystigeymslu fyrir matvæli að Dalvegi 26, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi.
2.1.4 Eyrartröð 16, Hafnarfirði – framleiðsla sjávarrétta.
Lögð fram umsókn Valgerðar Guðmundsdóttur f.h Val-Lax ehf. kt: 430400-2740, dags. 6. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á reyklaxi án reyks að Eyrartröð 16, Hafnarfirði. Ný
starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan þriggja mánaða.
2.1.5 Garðatorg 3, Garðabæ - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Engilberts Snorrasonar tannlæknis, kt: 140753-3439, dags. 9. maí 2000, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.6 Garðatorg 3, Garðabæ - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Sigurgísla Ingimarssonar tannlæknis, kt: 100656-7369, dags. 5. maí 2000, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.

2.1.7 Garðatorg 7, Garðabæ - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Jónsdóttur f.h. Tannlæknastofunnar Ásrúnar kt: 700695-2209, dags.
4. maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannsóknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.8 Garðatorg 7, Garðabæ - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Gunnars Erlings Vagnssonar f.h. Tannlæknastofu Gunnars E. Vagnssonar
ehf., kt: 701293-2909, dags. 5. maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að
Garðatorgi 7, Garðabæ. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.9 Hellisgata 15, Hafnarfirði - daggæsla.
Lögð fram umsókn Guðbjargar J. K. Viggósdóttur f.h. Barnagæslunnar kt: 100936-4029, dags.
16. apríl 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 12 börnum að Hellisgötu
15, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.10 Helluhraun 22, Hafnarfirði – hreinsun og litun
Lögð fram umsókn Þorbjargar Kristinsdóttur kt: 290564-5229, dags. 15. maí 2000, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs leður og rúskinhreinsunar, litunar á fatnaði (Leður og litun) að Helluhrauni 22,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.11 Lónsbraut 2, Hafnarfjörður – vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Bjarna Bjarnasonar f.h. Suðulistar.Ver ehf., kt: 670597-2539, dag. 12. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis og smiðju að Lónsbraut 2, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.12 Miðhraun 6, Garðabær – málmsteypa.
Lögð fram umsókn Þorgríms Jónssonar, f.h. Málmsteypu Þorgríms Jónssonar ehf., kt. 4207871709, dags. 16. maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsteypu að Miðhrauni 6,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.13 Miðhraun 16, Garðabæ – heildsala.
Lögð fram umsókn Guðjóns Þórs Steinssonar f.h. GV heildverslunar ehf. kt: 470574-0119, dags.
22. maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með matvæli að Miðhrauni 16,
Garðabæ.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan þriggja mánaða.
2.1.14 Miðhraun 18, Garðabæ - stálsmíði.
Lögð fram umsókn Guðmundar Ingólfssonar f.h. Stálafls ehf. kt: 551178-0649, dags. 11. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs stálsmiðju að Miðhrauni 18, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.

2.1.15 Miðhraun 22, Garðabæ - málmvinnsla.
Lögð fram umsókn Þorgeirs Gunnlaugssonar kt: 200850-2979, dags. 2. maí 2000, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Miðhrauni 22, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.16 Núpalind 1, Kópavogi – skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Smára Vilhjálmssonar f.h. Topp 10 ehf., kt: 450100-3230, dags. 20. maí 2000,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar (Snælands Vídeó) að Núpalind 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan þriggja mánaða.
2.1.17 Óseyrarbraut 14, Hafnarfirði – vöru og frystigeymsla.
Lögð fram umsókn Eimskipafélags Íslands hf., kt: 510169-1829, dags. 23. maí 2000, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs vöru- og frystigeymslu fyrir matvæli að Óseyrarbraut 14, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi.
2.1.18 Reykjavíkurvegur 48, Hafnarfirði – frystigeymsla.
Lögð fram umsókn Hvals hf. kt:650169-6549, dags. 23. maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs frystigeymslu fyrir matvæli að Reykjavíkurvegi 48, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan þriggja mánaða.
2.1.19 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði – tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Harðar V Sigmarsonar, tannlæknastofa kt: 470197-2779, dags. 18. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlækningastofu að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.20 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði – tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Jóns Más Björgvinssonar, tannlæknastofu kt: 010750-7099, dags. 18. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlækningastofu að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.21 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði – tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Einars Kristleifssonar tannlæknastofu kt: 250959-2309, dags. 19. maí 2000,
þar sem sótt er um leyfi til rekstur tannlæknastofu að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Endurnýjun
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.22 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Guðmundar Rúnars Ólafssonar, tannlæknastofu kt: 280756-2539, dags. 19.
maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlækningastofu að Reykjavíkurvegi 62,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.

2.1.23 Smiðjuvegur 22, Kópavogi - ryðvarnarverkstæði.
Lögð fram umsókn Pálmars Sigurðssonar f.h. Ryðvarnarskálans ehf. 630300-2310, dags. 9. maí
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ryðvarnarverkstæðis að Smiðjuvegi 22, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir við kynningu sbr. 9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.24 Suðurhrauni 1, Garðabær - vörugeymsla.
Lögð fram umsókn Sigurðar Svavarssonar f.h. Húsasmiðjunnar hf. kt: 520171-0299, dags. 22.
maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu fyrir byggingavörur að Suðurhrauni 1,
Garðabæ.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.25 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Þórhöllu Ágústsdóttur, kt: 280366–4639, dags. 16. maí 2000, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu og snyrtistofu með húðflúri (Lipurtá) að Staðarbergi 2-4,
Hafnarfirði. Breyting á starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.26 Víðistaðatún , Hafnarfirði – veitingarekstur.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Dóru Gestdóttur, f.h. Landnáms ehf., kt: 640295-2529, dags. 18.
maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til veitingareksturs vegna alþjóðlegrar víkingahátíðar dagana
22. til 25. júní n.k. á Víðistaðatúni, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

2.2

Umsagnir.

2.2.1 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - Lúxusíbúðir.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 11. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Karls G. Gíslasonar kt: 200460-2949, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Lúxusíbúðir ehf. kt:
700999-2469 að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
2.2.2 Dalshraun 13, Hafnarfirði – Njallinn (Café Hafnarfjörður).
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 8. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Njáls Sigurjónssonar kt:140544-0009 um vínveitingaleyfi fyrir Njallann (Café Hafnarfjörður) kt:
630200-4150, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
2.2.3 Engihjalli 8, Kópavogur – Krydd og Kavíar
Lagt fram bréf Sýslumanns í Kópavogi dags. 5. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Garðars Agnarssonar kt: 070265-5599, um leyfi til reksturs veitingaverslunar Krydd og
Kavíar ehf. kt: 670400-3010 að Engihjalla 8, Kópavogi.
Afgreiðslu frestað.
2.2.4 Urriðavatnsdalir Garðabæ - Golfklúbbur Oddfellowa.
Lagt fram bréf frá Bæjarskrifstofum Garðabæjar dags. 18. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar
um umsókn Vilborgar Sigrúnar Ingvarsdóttur um vínveitingaleyfi fyrir Golfklúbb Oddfellowa kt:
440692-2069, Urriðavatnsdölum, Garðabær.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
2.2.5 Helluhraun 1, Hafnarfirði – Jolli ehf.
Lagt fram bréf Sýslumanns í Hafnarfirði dags 13. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Eyjólfs Péturssonar kt: 041146-4519, sem sækir um veitingaleyfi fyrir söluskálann Jolla
ehf., kt: 701092-2449, Helluhrauni 1, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.

2.2.6 Nýbýlavegur 22, Kópavogur – American Style.
Lagt fram bréf frá Bæjarlögmanni Kópavogsbæjar dags. 17. maí 2000, þar sem óskað er
umsagnar um umsókn Helga Kristjáns Pálssonar kt: 030162-4399, sem sækir um vínveitingaleyfi
í veitingastaðnum American Style kt: 500195-2079-001, Nýbýlavegi 22, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
2.2.7 Steinholt 1, Hafnarfirði – Golfklúbburinn Keilir.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 10. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Halldórs Árnasonar framkvæmdastjóra Golfklúbbsins Keilis kt:680169-6919, sem sækir um
vínveitingaleyfi í Golfskála Keilis Steinholti 1, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
2.2.8 Víðistaðatún , Hafnarfirði – veitingarekstur.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 22.05.2000, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Guðnýjar Dóru Gestdóttur, f.h. Landnáms ehf., kt: 640295-2529, þar sem sótt er um
veitingaleyfi vegna alþjóðlegrar víkingahátíðar dagana 22. til 25. júní n.k. á Víðistaðatúni,
Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
2.3

Annað.

2.3.1

Úrvalsvörur ehf.

Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, dags. 22.05.2000 þar sem
eigandi er boðaður á fund heilbrigðiseftirlitsins þar sem fyrirvari heilbrigðisnefndar um starfsleyfi
hefur ekki verið uppfylltur
Framkvæmdastjóri greindi frá þeim viðræðum sem fram fóru. Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðisfulltrúa að fylgja fast eftir að fyrirvari vegna starfsleyfis verði uppfylltur án tafar.

3 Félagssvæði Andvara reiðskemma.
Lagt fram bréf bæjarritara Garðabæjar dags. 10. maí 2000, þar sem óskað er umsagnar um erindi
Hestamannafélagsins Andvara frá 27. apríl 2000 um byggingu reiðskemmu á félagssvæði
félagsins.
Frestað
4

Umgengisreglur fyrir hesthúsahverfi.

Lagt fram bréf bæjarritara Garðabæjar dags. 10. maí 2000 þar sem þeim tilmælum er
beint til heilbrigðisnefndar að gera tillögu að samþykkt um umgengni og þrifnað í
hesthúsahverfinu á Kjóavöllum í framhaldi af erindi frá Hestamannafélaginu Andvara frá
27. apríl 2000.
Vísað til frekari vinnu hjá heilbrigðiseftirlitinu sbr. lið nr. 8 í fundargerð nefndarinnar frá
8. maí 2000.
5 Athugasemd við starfsemi Tor ehf. fiskverkun, Eyrartröð 13, Hafnarfirði.
Lagt fram erindi Húsfélagsins Álfholti 44, Hafnarfirði, sem barst í tölvupósti 23. maí 2000, þar
sem kvartað er vegna starfsemi Tor ehf. Eyrartröð 13, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir fyrirtækið með fyrirvara um að ekki kæmu
athugasemdir við auglýsingu. Athugasemdafrestur er til 21. júní n. k.
Samþykkt að kynna forsvarsmönnum fyrirtækisins athugasemdina og fara í vettvangsferð um
svæði sbr. lið nr. 6 í þessari fundargerð.
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Vettvangsferð

6.1
Fura hf. Markhellu 4, Hafnarfirði, móttaka brotamálms
Farið var á athafnasvæði Furu h.f. og var svæðið skoðað undir leiðsögn Haraldar Ólasonar,
framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Greinilega kom í ljós hvað starfsemi sem þessi er mikilvæg fyrir

samfélagið þar sem stöðugt fellur meira til af brotamálmi. Gengið hefur á brotamálmshauginn og
framkvæmdum við lóðarfrágang miðar vel.
6.2
Gámaþjónustan hf, Berghellu 31, Hafnarfirði, móttaka á úrgangi til endurvinnslu.
Farið var á athafnasvæði Gámaþjónustunnar hf. við Berghellu og athafnasvæðið skoðað og starfsemin
kynnt undir leiðsögn Benónýs Ólafssonar, framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er að hefja starfsemi á þessum
stað og ber uppbygging á svæðinu vott um ný viðhorf í úrgangsmálum og rekstri fyrirtækja á þessu sviði.
6.3
Gámaþjónustan hf, Hamranesi, Hafnarfirði, endurvinnsla úrgangs.
Farið var að moltuframleiðslu við Hamranes. Nefndarmönnum leist vel á þessa framleiðslu eins og hægt
var að skoða hana og telja að koma þurfi henni fyrir á framtíðar athafnasvæði þar sem hægt er að ganga frá
undirlagi.
6.4
Eyrartröð 13 - Fiskvinnsla.
Farið var um iðnaðarsvæðið við Eyrartröð í framhaldi af athugasemdum sbr. lið nr. 5 í fundargerðinni.
Á lóðinni að Eyrartröð 13 eru tvö fiskvinnslufyrirtæki og eitt iðnaðarfyrirtæki.
Í ljós kom að umgengni um úrgang var ekki í lagi. Á lóð hússins var mikið af flutningsgámum, fiskikörum
og plastmótum fyrir bátasmíði. Niður frá kæli- og frystikerfi flutningsgámunum var greinilegur.
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Önnur mál.

Engin
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:30.

Árni Sverrisson

Sigrún Ingólfsdóttir

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigfríður Ingvarsdóttir

Gestur Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

