HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
33. fundur –13. nóvember 2000

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 13.
nóvember 2000, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, kl. 17:15.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 32. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.

2. Fundargerð 25. starfsmannafundar frá 1. nóvember 2000.
2.1

Starfsleyfi

2.1.1 Ásvellir, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Knattspyrnufélags Hauka kt: 600169-0419, dags. 12. október 2000, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss að Ásvöllum, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi fyrir íþróttasal, bað og búningsaðstöðu til 4 ára.
2.1.2 Breiðvangur 16, Hafnarfirði - flutningstæki fyrir fisk.
Lögð fram umsókn Guðmundar Karlssonar, Breiðvangi 16, Hafnarfirði, kt: 061141 - 4219,
dags. 9. október 2000, þar sem sótt er um leyfi til sölu fisks úr bíl með viðeigandi kælibúnaði,
Ný starfsemi.
Frestað
2.1.3 Bæjarhraun 20, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Hafþórs Kristjánssonar f.h. HR & synir kt: 650500-3180, dags. 10. október
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Bæjarhrauni 20,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.4 Garðatorg 3, Garðabæ - lyfjaverslun.
Lögð fram umsókn Inga Guðjónssonar f.h. Lyfju hf. kt: 531095-2279-03, dags. 20. október
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs apóteks að Garðatorgi 3, Garðabæ. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi.
2.1.5 Hamraborg 20A, Kópavogi - veisluþjónusta.
Lögð fram umsókn Ástu SH. Knútsdóttur, kt. 281064-5689, dags. 13. nóvember 2000, þar
sem sótt er um leyfi til sölu á tilbúnum mat að Hamraborg 20A, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.6 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Grétars Jónatanssonar f.h. Amigo sf. kt: 470198-3389, dags. 12. október
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu að Hlíðasmára 8, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.7 Hlíðarsmári 15, Kópavogi - veitingahús.
Lögð fram umsókn Hildar Waltersdóttur f.h. Café Presto kt: 670900-2310, dags. 4. október
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu að Hlíðarsmára 15,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti
verði komið á innan 3 mánaða.
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2.1.8 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði - kjötvinnsla.
Lögð fram umsókn Sigurðar F. Kristjánssonar f.h. Kjötvinnslu Sig.F.Kristjánssonar kt: 2011664389, dags. 30. október 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kjötvinnslu að
Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi.
2.1.9 Lækjargata 30, Hafnarfirði - veitingahús.
Lögð fram umsókn Njáls B. Sigurjónssonar f.h. Lækjarkaffis ehf. (Njallinn) kt: 630200-4150,
dags.24. október 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs öl og smurbrauðsstofu að
Lækjargötu 30, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti
verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.10 Melabraut 29, Hafnarfirði - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Sylvíu Daníelsdóttur og Signýjar Þorsteinsdóttur f.h. Pýru ehf. kt: 4809003160, dags. 10. október 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að
Melabraut 29, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.11 Nýbýlavegur/Lundur, Kópavogi - Litboltavöllur
Lögð fram að nýju umsókn Eyþórs Guðmundssonar dags. 21. september 2000 f.h. Litbolta
ehf, kt: 630600 2350, þar sem sótt er um leyfi til reksturs Litboltavallar að Lundi við Nýbýlaveg
í Kópavogi. Einnig lagt fram bréf dags 27. október 2000 ásamt viðbótarupplýsingum og
eftirlitsskýrsla heilbrigðiseftirlits vegna eftirlits þann 11. nóvember 2000.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd frestar afgreiðslu erindisins þar sem ekki liggur fyrir samþykkt deiliskipulag
af svæðinu. Nauðsynlegt er að umsækjandi afli leyfis sveitarstjórnar fyrir starfseminni í
samræmi við 3. tl. ákvæða til bráðabirgða í skipulags- og byggingalögum og að sannreyndur
verði árangur við að draga úr hvellum frá litbyssum."
2.1.12 Reykjavíkurvegur 45, Hafnarfirði - Matvælaframleiðsla.
Lögð fram umsókn Ólafs Als f. h. Rekstrarfélags Úrvalsvara kt. 470900 2450, dags. 13.
nóvember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Reykjavíkurvegi 45,
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.13 Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Kaupás hf. f.h. Nóatúnsverslunar kt: 711298-2239, dags. 12. október
2000, þar sem sótt er um leyfi til rekstur matvöruverslunar með vinnslu að Reykjavíkurvegi 50,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.14 Strandgata 19, Hafnarfirði - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Körlu Sigurðardóttur f.h. Hárstofu Körlu kt: 680600-2790, dags.
19. september 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Strandgötu 19,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.15 Strandgata 50b, Hafnarfirði - gistihús.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar f.h. Fjörukrárinnar ehf. kt: 630490-1119,
dags. 2. nóvember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótels með veitingasölu að
Strandgötu 50b, Hafnarfirði. Breyting á starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.16 Vesturvör 23, Kópavogi - prentun.
Lögð fram umsókn Bergs Páls Sigurðssonar f.h. O.K. fánar ehf. kt: 441000-2350, dags. 2.
nóvember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentiðnaðar að Vesturvör 23, Kópavogi.
Ný starfsemi.
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Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
2.2 Umsagnir.
2.2.1 Auðbrekka 25, Kópavogi - Betri stundir ehf.
Lagt fram bréf Bæjarritara Kópavogs dags. 9. október 2000, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hauks Ragnarssonar f.h. Betri stunda ehf. kt: 580700-3220, sem sækir um leyfi til
reksturs veitingastaðar að Auðbrekku 25, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3 Fannborg 2, Kópavogi - Félagsheimili Kópavogs.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 19. október 2000, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Önnu Hallgrímsdóttur kt: 280546-7399, sem sækir um endurnýjun á leyfi
til að reka einkasal/félagsheimili í Félagsheimili Kópavogs kt: 540169-5009 að Fannborg 2,
Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.4 Hamraborg 11, Kópavogi – Catalína ehf.
Lagt fram bréf Bæjarritara Kópavogs dags. 16. október 2000, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Samsonardóttur f.h. Catalínu ehf. kt: 460598-3709, sem sækir um leyfi til
reksturs veitingastaðar að Hamraborg 11, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.5 Hamraborg 11, Kópavogi - Catalína ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 6. október 2000, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sigríðar Samsonardóttur f.h. Catalínu ehf. kt: 460598-3709, sem sækir um leyfi til
reksturs veitingastaðar að Hamraborg 11, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.6 Hjallahraun 13, Hafnarfirði - Hrói Höttur ehf.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 24. október 2000, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Arnar Arnarssonar kt: 150652-7669, sem sækir um leyfi til áfengisveitinga í
veitingahúsinu Hróa Hetti ehf. kt: 650599-2179 að Hjallahrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts samþykkt.
2.7 Hlíðasmári 8, Kópavogi - Amigo s.f.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 26. október 2000, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Grétars Jónatanssonar kt: 071049-2809, sem sækir um leyfi til reksturs
veitingastaðarins Amigo s.f. kt: 690395-2829 að Hlíðasmára 8, Kópavogi.
Jákvæðri umsögn samþykkt.
2.8 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - Amigo s.f.
Lagt fram eindi bæjarráðs Kópavogs frá 3. nóvember 2000, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Grétars Jónatanssonar kt: 071049-2809, sem sækir um leyfi til reksturs
veitingastaðarins Amigo s.f. kt: 690395-2829 að Hlíðasmára 8, Kópavogi.
Jákvæðri umsögn samþykkt.
2.9 Lækjargata 30, Hafnarfirði - Lækjargata 30,
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 19. október 2000, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Njáls B. Sigurjónssonar kt:140544-0009, sem sækir um leyfi til áfengisveitinga á
veitingastaðnum að Lækjargötu 30, Hafnarfirði.
Heilbrigðisfulltrúa falið að veita jákvæða umsögn m.t.t. svipmóts að lokinni fullnaðar úttekt..
2.10 Nýbýlavegur/Lundur, Kópavogur - Litbolti ehf.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis frá 31. október 2000 þar sem óskað er umsagnar um
erindi Litbolta ehf. dags. sama dag, þar sem óskað er undanþágu frá starfsleyfi þar til
ákvörðun hefur verið tekin um útgáfu starfsleyfis í samræmi við reglugerð nr. 785/1999 um
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
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Heilbrigðisnefnd leggst ekki gegn tímabundinni undanþágu frá starfsleyfi meðan aflað er leyfis
sveitarstjórnar fyrir starfseminni í samræmi við 3. tl. ákvæða til bráðabirgða í skipulags- og
byggingalögum og að staðfestur verði að árangur við að draga úr hvellum frá litbyssum

3. Umsögn Hollustuháttaráðs um drög að gjaldskrá.
Lögð fram umsögn Hollustuháttaráðs um drög að gjaldskrá fyrir heilbrigði- og
mengunareftirlit í Bessastaðahreppi, Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
"Með vísum til 1. og 3. töluliðar í umsögn Hollustuháttaráð leggur heilbrigðisnefnd til
við sveitarstjórnir umdæmisins að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá fyrir
heilbrigðis-og mengunarvarnaeftirlit í Bessastaðahreppi, Garðabæ, Hafnarfirði og
Kópavogi með eftirfarandi breytingum:
1. 2. málsgr. 5. gr. verði:
"Gjald fyrir þjónustuverkefni og verk sem unnin eru skv. ákvæðum samþykkta
settum samkvæmt ákvæðum laga og reglugerða greiðist tímagjald samkvæmt
reikningi".
2. 1. málsgr. 10 gr. verði:
"Gjaldskrá þessi, sem samin er með heimild í 12. gr.og 25. gr. laga nr. 7/1998 um

hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og
samþykkt af.......".
4. Skipulag og rekstur heilbrigðiseftirlitsins
4.1 Umsóknir um starf.
Lagðar fram eftirfarandi umsóknir um auglýst starf hjá heilbrigðiseftirlitinu:
Tore Skjenstad, efnaverkfræðingur, Skólagerði 4, Kópavogi
Sverrir Daníel Halldórsson, líffræðingur, Engihjalla 11, Kópavogi
Ólafur Sigurðsson, matvælafræðingur, Herjólfsgötu 34, Hafnarfirði
Þröstur Reynisson, matvælaefnafræðingur, Grettisgötu 6, Reykjavík
Heilbrigðisnefnd samþykkir að gera árs ráðningarsamning við Tore Skjenstad
4.2
Skipulag og starfslýsingar.
Samþykkt var vinnuskipulag og starfslýsingar.
4.3 Staðgengil framkvæmdastjóra.
Ákveðið að Páll Stefánsson verði staðgenill framkvæmdastjóra.
4.4 Búnaður og tæki.
Framkvæmdastjóra er veitt heimild til að fá þrjár tölvur á rekstraleigu samningi á skrifstofu.

5. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð 14. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu frá 8. nóvember s. l.
6. Mat á áhrifum gróðursetningar og frekari uppbyggingar skíða- og
útivistarsvæðis í Bláfjöllum.
Lagt fram að nýju bréf skrifst.stj. borgarverkfræðings Reykjavíkurborgar, dags. 25. september
s. l. ásamt greinargerð og tillögu starfshóps stjórnar veitustofnunar um mat á áhrifum
gróðursetningar og frekari uppbyggingar skíða- og útivistarsvæðis í Bláfjöllum með tilliti til
grunnvatns og virkjunar þess í Heiðmörk. Ennfremur lögð fram skýrsla Línuhönnunar dags. í
ágúst 2000 um sama efni.

Heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt að tryggja sem best mengunarvarnir við þá
starfsemi sem er í Bláföllum og óskar álits stjórnarfólkvangsins varðandi málið.
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7. Önnur mál.
7.1
Leiga á herbergjum til íbúðar að Auðbrekku 23, Kópavogi.
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins til Pólarsports ehf, dags. 16. október 2000
7.2
Launanefnd sveitarfélaga
Heilbrigðisnefnd endurnýjar umboð til launanefndar sveitarfélag til að fara með kjarasamninga.
7.3

Skipulagsstofnun - Tvöföldun Fífuhvammsvegar og Smárahvammsvegar og
endurbætur á Hagasmára.
Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 9. nóvember 2000 um að ekki skuli fara fram mat á
umhverfisáhrifum lagt fram.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:15

Árni Sverrisson
Sigrún Ingólfsdóttir

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigfríður Ingvarsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson
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