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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
207. fundur –9. desember 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, miðvikudaginn 9. desember
2015. Fundarstaður, skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ. Fundurinn hófst kl.
16.30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna, Páls Stefánssonar og Guðmundar H.
Einarssonar, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 206. fundar frá 26. október 2015 lögð fram.

1. Fundargerð 182. starfsmannafundar frá 1. desember 2015
1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1. Garðatorg 3, Garðabær – meðferðarstofa
Lögð fram umsókn Eddu R. Sigurðardóttur, kt. 030659-3099, f.h. Diosa, dags. 10.11.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs meðferðarstofu að Garðatorgi 3, Garðabæ. Húshluti: 01 0106. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.2. Garðatorg 3, Garðabær – naglaskóli
Lögð fram umsókn Þórðar Karlssonar, f.h. Hjalar heildsölu slf., kt. 590312-0100, dags.19.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs naglaskóla (naglasnyrting og kennslurými) að Garðatorgi 3, Garðabæ.
Húshluti: 01 0106 í tengslum við starfsemi meðferðarstofu sbr. lið 1.1. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.3. Garðatorg 7, Garðabær – kaffihús
Lögð fram umsókn Nimit Thaiprasert, kt. 101081-2069, f.h. NP kaffi, dags. 29.10.2015, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs kaffihúss að Garðatorgi 7, Garðabæ samkvæmt teikningum dags. 21.10.2015.
Húshluti: 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.4. Lyngás 8, Garðabær – smurþjónusta og hjólbarðaverkstæði
Lögð fram umsókn Edilons Þórs Hellertssonar, f.h. Véla og Dekks ehf., kt. 470708-0930, dags.
13.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurþjónustu og hjólbarðaverkstæði að Lyngási 8,
Garðabæ.
Húshluti: 01 0203. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.5. Miðhraun 12, Garðabær – málmsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Egils Þórs Ragnarssonar, f.h. Style Technology ehf., kt. 450508-1360, dags.
20.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Miðhraun 12, Garðabær.
Húshluti: Allt húsið. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.6. Súlunes 33a, Garðabær – gististaður
Lögð fram umsókn Eyþórs Guðjónssonar, f.h. Imhotep ehf., kt. 571204-2310, dags. 12.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs gististaðar að Súlunesi 33a, Garðabæ.
Húshluti: parhús, allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Hafnarfjörður
1.1.7. Álfhella 6, Hafnarfjörður – málmsmíða- og þjónustuverkstæði
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Lögð fram umsókn Þórarins K. Ólafssonar, f.h. RST Net ehf., kt. 530198-2359, dags. 23.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis í raf- og málmiðnaði að Álfhellu 6, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Ný starfsemi.
Fyrir liggja upplýsingar frá byggingafulltrúa dags. 30.11.2015 um að húsið sé skráð á byggingarstigi 2.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.8. Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður – fæðubótarefni og meðferðarstofa
Lögð fram umsókn Alfreðs Pálssonar, f.h. Fitnessverslun ehf., kt. 630114-0470, dags. 25.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs meðferðarstofu (trimmform) og sölu fæðubótarefna að Bæjarhrauni 2,
Hafnarfirði. Húshluti: 01-02. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað þar sem úrbótum hefur ekki verið lokið.
1.1.9. Flatahraun 12, Hafnarfjörður – mötuneyti
Lögð fram umsókn Heimis Magna Hannessonar, f.h. Smjattpatta ehf., kt. 530815-1100, dags.
20.10.2015, þar sem sótt er um til reksturs mötuneytis að Flatahrauni 12, Hafnarfirði.
Húshluti: 2. Hæð, hluti. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.10. Hólshraun 7, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Hermanns Hermannssonar kt. 220562-5499.f.h. H.H. þjónustu, dags. 23.10.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Hólshrauni 7, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.11. Gjáhella 5, Hafnarfjörður – meindýraeyðir
Lögð fram umsókn Konráðs Magnússonar, f.h. Firring ehf., kt. 470109-0920, dags. 16.3.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs geymslu meindýraeyðis að Gjáhellu 5, Hafnarfjörður.
Húshluti: 01 0107. Ný starfsemi.
Fyrir liggja upplýsingar frá byggingafulltrúa dags. 30.11.2015 um að húsið sé skráð á byggingarstigi 4.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.12. Rauðhella 11, Hafnarfjörður – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Hjálmars K. Helgasonar, f.h. Vélafl ehf., kt. 670400-2630, dags. 1.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Rauðhellu 11, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Nýstarfsemi.
Fyrir liggja upplýsingar frá byggingafulltrúa dags. 5.11.2015 um að húsið sé skráð á byggingarstigi 4.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.13. Rauðhella 16, Hafnarfjörður – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Dofra Eysteinssonar, f.h. Suðurverk hf., kt. 520885-0219, dags. 19.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrir þungavinnuvélar að Rauðhellu 16, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0103. Endurnýjun
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 26.11.2015, um að húsið sé á byggingastigi 4.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.14. Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Piotr Pawel Jakubek, f.h. Mini Market ehf., kt. 470214-1040, dags. 1.11.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.15. Skútahraun 9a, Hafnarfjörður – rennismiðja
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Lögð fram umsókn Smára Úlfarssonar, f.h. Skerpa-renniverkstæði ehf., kt. 421089-1679, dags.
30.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs rennismiðju að Skútahrauni 9a, Hafnarfirði. Húshluti:
01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.16. Strandgata 75, Hafnarfjörður – veitingahús
Lögð fram umsókn Einars Hjaltasonar, f.h. EK Veitinga ehf., kt. 530815-0720, dags. 27.10.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Strandgötu 75, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.17. Vesturgata 4, Hafnarfjörður – veitingahús
Lögð fram umsókn Karls Stefánssonar, f.h. Gerðar Sævarsdóttur ehf., kt. 600415-1150, dags.
5.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
1.1.18. Bæjarlind 1-3, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Aðalheiðar Kristjánsdóttur, f.h. Snyrtistofunnar Cöru ehf., kt. 660303-3320, dags.
27.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Bæjarlind 1-3, Kópavogi.
Endurnýjun Húshluti: 01 0107
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.19. Dalsmári 1, Kópavogur – félagsaðstaða
Lögð fram umsókn Silju Stefánsdóttur, f.h. Samtaka dagmæðra í Kópavogi, kt. 711287-1089, dags.
23.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsaðstöðu að Dalsmára 1, Kópavogi. Húshluti:
frístandandi hús hjá Smáraskóla. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20. Dalvegur 18, Kópavogur – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Sigurðar Helga , f.h. Hárgreiðslustofan Manhattan ehf., kt. 580610-0800, dags.
17.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Dalvegi 18, Kópavogi.
Húshluti: hluti af rými 010001. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
1.1.21. Dalvegur 18, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Inger Önnu Guðjónsdóttur, kt. 261092-2989, f.h. Beauty by Inger, dags.
19.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Dalvegi 18, Kópavogi.
Húshluti: hluti af rými 010001. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára. með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.22. Dalvegur 24, Kópavogur – Bakstur og sala matvöru
Lögð fram umsókn Grétars Sigurðarsonar f.h. Dons Donuts ehf., kt. 490714-1490, dags. 26.11.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs baksturs og sölu á kleinuhringjum að Dalvegi 24, Kópavogi.
Húshluti: Vestur endi. Ný starfssemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til alt að 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.23. Hamraborg 4, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Írisar Óskar Ágústsdóttur f.h. Æris ehf., kt. 560915-2090, dags.13.10.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Hamraborg 4, Kópavogi.
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Húshluti: partur af neðri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24. Hamraborg 10, Kópavogur – húðflúr
Lögð fram umsókn Aðalbjargar Níelsdóttur, f.h. Snyrtistofunnar Jónu ehf., kt. 620915-0410, dags.
3.11.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir húðflúrstofu, viðbót við starfsleyfi snyrtistofu Jónu að
Hamraborg 10, Kópavogi. Húshluti: 01 0201
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis til 27.10.2027 samþykkt.
1.1.25. Hlíðarvegur 50, Kópavogur – gististaður
Lögð fram umsókn Alvars Óskarssonar, kt. 231169-4669, dags. 5.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs gististaðar að Hlíðarvegi 50, Kópavogi. Húshluti: fn. 206-2256. Efri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 árs.
1.1.26. Hæðasmári 4, Kópavogur – kennslustaður
Lögð fram umsókn Bergþóru Þórsdóttur, f.h. Mask ehf., kt. 521015-0710, dags. 29.10.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs förðunarskóla að Hæðasmára 4, Kópavogi samkvæmt teikningum dags.
6.11.2015. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27. Nýbýlavegur 10, Kópavogur – bónstöð
Lögð fram umsókn Borgþórs Axels Óskarssonar, kt. 250489-2699, dags. 20.11.2015, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs bónstöðvar að Nýbýlavegi 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101 hluti 1.hæðar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerð er starfsleyfi samþykkt til 12 árs.
1.1.28. Skógarlind 2, Kópavogur – sala á fiski
Lögð fram umsókn Friðberts Elí Kristjánssonar f.h. Fiskbúðarinnar Sæbjargar ehf., kt. 541295-2599,
dags. 26.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til sölu á fiski úr fiskborði í verslun Krónunnar að Skógarlind
2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 8.06.2020.
1.1.29. Smáratorg 1, Kópavogur – húðlæknastofa
Lögð fram umsókn Jóns Hjaltalín Ólafssonar f.h. Húðlæknastöðin ehf., kt. 630198-2249, dags.
26.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs húðlæknastofu að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Húshluti: fn.223-7876. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 árs.
1.1.30. Smiðjuvegur 2, Kópavogur – veitingaverslun
Lögð fram umsókn Ólafur Kristinsson f.h. Proximal, kt.431114-0700, móttekin 7.11.2015, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Smiðjuvegi 2. Kópavogi.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til alt að 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.31. Smiðjuvegur 44, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Þ. Bjarnasonar f.h. Bílaverkstæðisins Töggur slf., kt 670515-0440, dags.
25.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæði að Smiðjuvegi 44, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101 (innsta bilið á 1.hæð). Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerð er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.32. Vesturvör 21, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Óla Hrafnkelssonar kt. 121070-5029, dags. 25.11.2015, þar sem sótt
er um leyfi fyrir reksturs bifreiðaverkstæðis að Vesturvör 21, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 0101. Ný starfsemi..
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.33. Víðigrund 2, Kópavogur – íþróttahús
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar f. h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags.
27.11.2015, ásamt úrbótaáætlun, þar sem sótt er um tímabundið leyfi fyrir rekstur íþróttahúss að
Víðigrund 2, Kópavogi. Húshluti: Íþróttasalur. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 31. maí 2016 fyrir takmarkaða
íþróttastarfsemi.
1.2. Umsagnir

Garðabær
1.2.1. Garðaholt, Garðabær – samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Félagsheimilisins Garðaholts, kt. 480578-1209, um rekstrarleyfi fyrir samkomusal samkvæmt
flokki lll í félagsheimlinu Garðaholti, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.2. Garðatorg 1-5, Garðabær – tónleikar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Garðabæjar, kt. 570169-6109., um tækifærisleyfi fyrir tónleika á að Garðatorgi 1-5, Garðabæ,
þann 12.11.2015 frá kl. 20.30 – 22.45. Fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3. Garðatorg 7, Garðabær – kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nimit Thaiprasert, kt. 101081-2069, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús samkvæmt
flokki ll að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2.4. Kauptún 4, Garðabæ – veitingastofa, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Miklatorgs hf. kt. 542193-2809 um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt
flokki ll að Kauptúni 4, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.09.2006 starfsleyfi fyrir veitingastað að Kauptúni 4, Garðabæ
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki ll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn veitt fyrir veitingahús.”
1.2.5. Súlunes 33, Garðabær – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Imhotheb ehf., kt. 571204-2310 um rekstrarleyfi fyrir gistingu samkvæmt flokki ll að Súlunesi
33, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.12.2015 starfsleyfi fyrir íbúð að Súlunesi 33, Garðabæ skv.
ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki
ll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn veitt fyrir gistingu í íbúð.”
Hafnarfjörður
1.2.6. Ásvellir 2, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 16.11.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn nemendafélags Tækniskólans, kt. 670984-0529., þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
skemmtun sem halda á í Ásvallalaug, Ásvöllum 1, Hafnarfirði þann 19.11.2015 frá kl. 20.00 – 00.00.
Fyrir allt að 150 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.7. Óseyrarbraut 2, Hafnarfjörður – veitingastofa, rekstrarleyfi
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Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fákar og fólk ehf., kt. 520105-2550, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað samkvæmt flokki ll að
Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.05.2006 starfsleyfi fyrir veitingahús að Óseyrarbraut 2,
Hafnarfirði, skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi í flokki ll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði
að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur
veitingastofu.”
1.2.8. Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – krá, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.12.11.2015,þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JM Veitinga ehf., kt. 540709-033, um tækifærisleyfi til lengri opnunar í Ölhúsinu þann
12.12.2015 frá kl. 03.00 – 06.00. Fyrir allt að 99 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.9. Strandgata 6, Hafnarfjörður, - samkomustaður, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.12.2015,þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, um tækifærisleyfi í tilefni af
tónleikum frá kl. 18.00 þann 19.12.2015 til 01.00 þann 20.12.2015 fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn veitt.
1.2.10. Strandgata 75, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi SVT
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 16.11.2015, , þar sem óskað er umsagnar
á umsókn VON mathús&bar, kt. 530815-0720, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki ll að Strandgötu 75, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2.11. Vesturgata 4, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi SVT
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gerðar Sævarsdóttur ehf., kt. 600415-1150, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki lll að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.12.2015 starfsleyfi fyrir veitingahús að Vesturgötu 4, Hafnarfirði,
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki lll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir veitingahús.”

Kópavogur
1.2.12. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 23.11.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Á-B ehf, kt. 500914-0330, um tækifærisleyfi til lengri opnunar á SPOT þann 13.12.2015 frá
kl. 04.00 – 06.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.13. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 28.10.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn nemendafélags Menntaskólans við Hamrahlíð, kt. 480491-1499, um tækifærisleyfi fyrir
skemmtun sem halda á í SPOT, Bæjarlind 6, Kópavogi þann 4.11.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir
allt að 650 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.14. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn nemendafélags Flensborgarskóla, kt. 430985-0789, um tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem
halda á í SPOT, Bæjarlind 6, Kópavogi þann 11.11.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 650
manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
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1.2.15. Engihjalli 8, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gott Heitt Hratt ehf., kt. 521011-1810, um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki l að
Engihjalla 8, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.16. Hamraborg 4, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 30.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Æris ehf., kt. 560915-2090, um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki ll að
Hamraborg 4, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.17. Hamraborg 6, Kópavogur – tónlistarhús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Salarins, tónlistarhúss., kt. 681298-3129, um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki ll að Hamraborg 6, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 20.01.1999 starfsleyfi fyrir veitingastað að Hamraborg 6, Kópavogi
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki ll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir veitingastað.”
1.2.18. Hagasmári 1, Kópavogur – kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kaffitárs ehf., kt. 440996-2649, um rekstrarleyfi fyrir veitingastað samkvæmt flokki l að
Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.19. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.19.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Meira fjör ehf., kt. 710311-1290, um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki ll að
Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 26.09.2011 starfsleyfi fyrir veitingastofu að Hagasmára 1, Kópavogi
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki ll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur veitingastofu. ”
1.2.20. Hlíðarvegur 50, Kópavogur – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.10.11.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Alvars Óskarssonar, kt. 231169-4669, um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt flokki ll að
Hlíðarvegi 50, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.12.2015 starfsleyfi fyrir gististað að Hlíðarvegi 50, Kópavogi skv.
ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki
ll, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir gististað.”
1.2.21. Smáratog 1 – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.8.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bakarameistarans, kt.680177- 0159, um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki l að
Smáratorgi 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.04.2005 starfsleyfi fyrir veitingastofu að Hagasmára 1, Kópavogi
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki l, samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur veitingastofu. ”
1.3. Tóbaksleyfi
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1.3.1. Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði – verslun
Lögð fram umsókn Mini Market ehf., kt. 470214-1040, dags.1.11.2015, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í versluninni Mini Market að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Nýtt leyfi
Leyfisveiting samþykkt.
1.4. Tilkynningar
1.4.1. Kársnesbraut 110, Kópavogur – Efni sem koma í snertingu við matvæli
Fyrirtækið Örvi starfsþjálfun., kt. 480585-0549 að Kársnesbraut 110, Kópavogi, tilkynnti dags.
12.11.2015 um dreifingu efna og hluta sem snerta matvæli sbr. ákvæði 14 gr. laga um matvæli nr.
93/1995. Tilkynning móttekin.
1.5. Annað
1.5.1. Áramótabrennur
Farið yfir framkvæmd og skilyrði fyrir brennur um áramót og á þrettándadag jóla.
1.5.2. Fjarðargata 19, Hafnarfirði – kvörtun vegna umsagnar
Lagt fram erindi Ómars Karls Jóhannessonar hdl. f.h. Sjöstjörnunnar ehf. og NB 88 ehf. dags.
25.11.2015 vegna umsagnar heilbrigðiseftirlitsins dags. 21. Júlí 2015, um teikningar af fyrirhugðum
veitingastað að Fjarðargötu 19, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd telur að með umsögn hafi verið brugðist óskum hönnuðar og umsögnin ekki falið í
sér ákvörðun um réttindi eða skyldur aðila. Umsögnin hafi heldur ekki byggst á ófullnægjandi eða
röngum upplýsingum. Ástæða til endurskoðunar er því ekki til staðar.“
1.5.3. Hamraborg 4, Kópavogur – markaður
Lögð fram umsókn Brynju Sveinsdóttur, f.h. Kópavogsbæjar/Gerðarsafns, kt. 700169-3759, dags.
17.11.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir útimarkað í tengslum við Gerðarsafn að Hamraborg 4,
Kópavogi, þann 28.11.2015 frá kl. 13.00-18.00. Tímabundið leyfi.
Leyfisveiting staðfest.
1.5.4. Óseyrarbraut 23, Hafnarfirði – olíubirgðastöð
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 18.11.2015 um kynningu að starfsleyfi fyrir Atlantsolíu ehf.
vegna reksturs olíubirgðastöðvar í Hafnarfirði. Tillagan mun liggja frammi til kynningar ásamt
umsóknargögnum á skrifstofu Hafnarfjarðarbæjar á tímabilinu 24. nóvember 2015 til 19. janúar 2016.
Einnig lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 1. desember 2015 um undanþágu frá
starfsleyfi fyrir olíubirgðastöðina þar til nýtt starfsleyfi hefur verið gefið út eða þó eigi lengur en til 1. júní
2016.
Óskað hefur verið upplýsinga frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti og Umhverfisstofnun vegna atriði í
tillögum að starfsleyfinu. Gerist þess þörf er heilbrigðiseftirlitinu falið að koma athugasemdum á
framfæri.

2. Skipulagsmál
2.1. Urriðaholt, Háholt-Urriðaholtsstræti
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Garðabæ frá 10. nóvember 2015 þar sem kynnt er skipulagslýsing
á aðalskipulagi Garðabæjar 2004 – 2016 og lýsingu á gerð deiliskipulags fyrir Urriðaholt, HáholtUrriðaholtsstræti.
http://www.gardabaer.is/forsida/skipulagsmal/skipulagsmal/2015/11/10/Lysing-a-gerd-deiliskipulagsinsUrridaholt-Haholt-Urridaholtsstraeti/
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.
2.2. Heiðmörk í Garðabæ og Sandahlíð
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Garðabæ frá 3. desember 2015 þar sem óskað er umsagnar um
tillögur að deiliskipulagi og tillögu að breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 2004 – 2016. Forkynningu.
http://www.gardabaer.is/forsida/skipulagsmal/skipulagsmal/2015/11/26/Heidmork-i-Gardabae-Sandahlid/
Heilbrigðisnefnd vill koma að varúðarreglunni vegna nálægðar við vatnsbólin í Heiðmörk
2.3. Þríhnúkar Kópavogur
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Lagðar fram til kynningar umsagnir Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur frá 20. nóvember 2015 og Orkuveitu
Reykjavíkur frá 13. nóvember 2015 um verkefnislýsingu deiliskipulags Þríhnúkagígs og nágrennis í
Kópavogi.

3. Vatnsverndarsvæði
Lögð fram fundargerð 112. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins
frá 4. nóvember 2015.

4. Stjórnsýslukæra
Lagt fram til kynningar erindi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 23. nóvember 2015
vegna stjórnsýslukæru þar sem kærð er ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis frá 23. október 2015 að hafna því að afhenda hund.

5. Starfsmanna- og kjaramál
5.1. Stefna fyrir félagsdóm
Lögð fram stefna á Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fyrir félagsdóm. Stefnandi er
félag íslenskra náttúrufræðinga sem gerir kröfu um ákvörðun starfsmanns í launaflokk. Málið hefur
verið þingfest.
Páll Stefánsson vék af fundi undir þessum dagskrárlið.
5.2. Eftirlitsmaður
Rætt um framkvæmd eftirlits m.a. varðandi gæludýrahald.
Samþykkt að ráða Hrannar Árna Bjarkarson tímabundið sem eftirlitsmann.
5.3. Kjarasamningar
Samninganefndir bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB, Starfsgreinasambands Íslands, Eflingstéttarfélags, Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis og Verkalýðsfélagsins Hlífar
undirrituðu nýja kjarasamninga við Samband íslenskra sveitarfélaga föstudaginn 20. nóvember.
http://www.stag.is/is/frettir/frettir/kjarasamningur-undirritadur-kynning-og-kosning
Atkvæðagreiðslu um samningana er ekki lokið. Formanni og varaformanni falið að ganga fram samningi
um starfskjör framkvæmdastjóra í framhaldinu.
Guðmundur H. Einarsson vék a fundi undir þessum dagsskrárlið.
5.4. Kjararáð
Lögð fram til kynningar fundargerð kjararáðs frá 17. nóvember 2015 um breytingar á launum þeirra
sem ákvarðanataka kjararáðs nær til frá 1. mars 2015.

6. Önnur mál
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:55

Hörður Svavarsson

Svava H. Guðmundsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Fjölnir Sæmundsson

Jón Haukur Ingvason
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