Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 3. febrúar 2016

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
208. fundur –3. febrúar 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, miðvikudaginn 3. febrúar
2016. 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 207. fundar frá 9. desember 2015 lögð fram.

1. Fundargerð 183. starfsmannafundar frá 1. febrúar 2016
1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1. Austurhraun 5, Garðabær – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Marteins Þorkelssonar, f.h. Kartöfluverksmiðju Þykkvabæjar ehf., kt. 680981-1919,
dags. 8.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til dreifingar matvæla frá Austurhrauni 5, Garðabæ.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2. Ásgarður, Garðabær – íþróttamiðstöð
Lögð fram umsókn Kára Jónssonar, f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags. 12.01.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs íþróttamiðstöðvar við Ásgarði, Garðabæ. Íþróttahús og sundlaug.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.3. Garðatorg 4, Garðabær – dreifing matvara
Lögð fram umsókn Jóhanns Sveinbjörnssonar, f.h. JBS Sport ehf., kt. 690408-1040, dags. 7.12.2015,
þar sem sótt er um leyfi til dreifingar á drykkjarvörum í verslun að Garðatorgi 4, Garðabæ.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða 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.
1.1.4. Garðatorg 7 – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Ernu Gísladóttur, f.h. Snyrtistofunnar Garðatorgi ehf., kt. 610104-3470, dags.
28.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Húshluti: 01 0114. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5. Lyngás 18, Garðabær – kökugerð
Lögð fram umsókn Önnu Björnsdóttur, f.h. Önnu Konditorí ehf., kt. 520115-1450, dags. 16.12.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kökugerðar að Lyngási 18, Garðabæ. Ný rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.6. Miðhraun 15, Garðabær – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Margeirs P. Jóhannssonar, f.h. Aðaldekk bifreiðaþjónusta ehf., kt. 470815-0780,
dags. 19.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Miðhrauni 15, Garðabæ.
Húshluti: 01 0104. 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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.7. Skólabraut 5, Garðabær – grunnskóli
Lögð fram umsókn Margrétar Harðardóttur, f.h. Hofstaðaskóla, kt. 671088-3799, dags. 15.01.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla að Skólabraut 5, Garðabæ. Húshluti: Allt húsið.
Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt til
25.10.2019 með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
1.1.8. Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Rósu Á. Morthens, kt. 291074-5459, dags. 27.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs fótaaðgerðastofu að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Rekstur í tengslum við aðra eftirlitsskyldra
starfsemi í sama húsnæði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 29.08.2021 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.9. Flatahraun 12, Hafnarfjörður – kennsluhúsnæði
Lögð fram umsókn Bjargar Jónsdóttur, f.h. Tækniskólans ehf., kt. 531202-3410, dags. 6.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs skólahúsnæðis að Flatahrauni 12, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið og
að Flatahrauni 3 (01 0201), Gjótuhrauni 7 (0103, 0104, 0105, 0106). Yfirtaka á starfsleyfi og viðbótar
húsnæði
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 3 ára.
1.1.10. Gjótuhraun 5, Hafnarfjörður – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Jóhönnu Dagbjartsdóttur, f.h. Iðnmarks ehf., kt. 410288-1259, dags. 15.01.2016,
þar sem sótt er um leyfi til matvælavinnslu að Gjótuhrauni 5, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára.
1.1.11. Helluhraun 16-18, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Auðuns Pálssonar, f.h. Bónus, kt. 450199-3389, dags. 15.01.2016, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Helluhrauni 16-18, Hafnarfirði. Húshluti: hluti af 01 0101.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára.
1.1.12. Krísuvíkurvegur, Hafnarfjörður – eftirvinnsla moltu
Lögð fram umsókn Elíasar Ólafssonar, f.h. Gámaþjónustunnar hf., kt. 410283-0349, dags. 7.04.2015,
þar sem sótt er um leyfi til eftirvinnslu moltu við Krísuvíkurveg, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Tillaga að starfsleyfi var auglýst til kynningar í Morgunblaðinu þann 28. desember 2015 og í
Fjarðarpóstinum 7. janúar 2014. Frestur til athugasemda var til 26. janúar 2016. Engar athugasemdir
bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
1.1.13. Miðvangur 41, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Ómars Valdimarssonar, f.h. Samkaup hf., kt. 571298-3769, dags. 8.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Miðvangi 41, Hafnarfirði. Húshluti: 03-0101.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs.
1.1.14. Óseyrarbraut 2, Hafnarfjörður –bensínstöð
Lögð fram umsókn Loga L. Hilmarssonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags. 15.12.2015, þar
sem sótt er um til reksturs bensínstöðvar að Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.15. Skútahraun 15a, Hafnarfjörður – bílapartasala og verkstæði
Lögð fram umsókn Hilmars B. Þráinssonar, f.h. Bílapartasölunnar Ás ehf., kt. 610105-1650, dags.
14.11.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæði og bílapartasölu að Skútahrauni 15a,
Hafnarfirði. Húshluti: Allt húsið. Ný starfsemi.
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Tillaga að starfsleyfi var auglýst til kynningar í Morgunblaðinu þann 28. desember 2015 og í
Fjarðarpóstinum 7. janúar 2015. Frestur til athugasemda var til 26. janúar 2016. Engar athugasemdir
bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kópavogur
1.1.16. Arnarsmári 32, Kópavogur – bensínstöð
Lögð fram umsókn Arnar Franzsonar, f.h. Olíuverslunar Íslands hf., kt. 500269-3249, dags.
21.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar með eldsneyti að Arnarsmára
32, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.17. Askalind 3, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Erlendssonar, f.h. Samlind-Bílstál ehf., kt. 441298-2269, dags.
19.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæði að Askalind 3, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
1.1.18. Askalind 4, Kópavogur – sala á fæðubótaefnum
Lögð fram umsókn Halldórs Guðmundssonar, f.h. Líkama og lífsstíls ehf., kt. 630615-0700, dags.
8.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til sölu á fæðubótaefnum að Askalind 4, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.19. Borgarholtsbraut 69, Kópavogur – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Helgu Bjarkar Sigurðardóttur, kt. 300162-3209, dags. 6.01.2016, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs Hárgreiðslu og rakarastofu að Borgarholtsbraut 69, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20. Dalsmári 9-11, Kópavogur – matvörusala
Lögð fram umsókn Svavars Jóhannssonar, f.h. Fitness Sport ehf., kt. 640812-1090, dags. 8.01.2016,
þar sem sótt er um leyfi til sölu á fæðubótaefnum að Dalsmára 9-11, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21. Dalvegur 24, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Paulo Santos f.h. Santos Ducamp Motors ehf., kt. 690715-0230, dags.5.01.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Dalvegi 24, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.22. Fannborg 8, Kópavogur – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Hjartardóttur, kt. 070557-4609, dags. 7.01.2016, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Fannborg 8, Kópavogi. Húshluti: á jarðhæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23. Hagasmári 1, Kópavogur – áfengisverslun
Lögð fram umsókn Karls Péturssonar, f.h. ÁTVR., kt. 410169-4369, dags. 27.10.2015, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs áfengisverslunar að Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: L256. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.24. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingasölu
Lögð fram umsókn Jóns Diðriks Jónssonar, f.h. Þrjúbíó ehf., kt. 451206-0360, dags. 15.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu í samkomusal Smárabíós að Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 26.11.2019.
1.1.25. Hagasmári 1, Kópavogur – Hár- og snyrtistofa
Lögð fram umsókn Ólafs Jenssonar, f.h. Modus hárstofa ehf., kt. 440511-0820, dags. 6.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hár- og snyrtistofu að Hagasmára 1, Kópavogi.
Húshluti: 2R 322. Breyting á húsnæði og viðbótar starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.26. Hagasmári 3, Kópavogur – heilsurækt
Lögð fram umsókn Elvu Rutar Guðlaugsdóttur, f.h. Plié listdansskóla ehf., kt. 630514-2070, dags.
26.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs listdansskóla og heilsuræktar að Hagasmára 1,
Kópavogi. Húshluti: U075. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27. Hamraborg 9, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Silju Arnarsdóttur, kt. 040774-4919, dags. 21.12.2015, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs fótaaðgerðastofu að Hamraborg 9, Kópavogi. Húshluti: fn: 206-1432. Nýr rekstaraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.28. Hlíðasmári 13, Kópavogur – hótel
Lögð fram umsókn Valdísar Vífilsdóttur, f.h. Hótel Kaldbakur ehf.,(Hótel Smára). kt. 631215-0680,
dags. 12.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótels að Hlíðarsmára 13, Kópavogi.
Nýr rekstaraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.29. Hófgerði 30, Kópavogur– matvöruverslun
Lögð fram umsókn Ómars Valdimarssonar, f.h. Samkaup hf., kt. 571298-3769, dags. 8.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Hófgerði 30, Kópavogi. Húshluti: 01 0101.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.30. Hæðasmári 6, Kópavogur – snyrti- og fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Margrétar Jónsdóttur, f.h. E. Jónsson ehf.,(Tulip snyrtistofa / fótaaðgerð) kt.
650274-0169, dags. 15.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrti- og fótaaðgerðastofu að
Hæðasmára 6, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.31. Kársnesbraut 96a, Kópavogur– matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Kristins Jóhannessonar, f.h. KJ Kjöts ehf., kt. 451115-1380, dags. 19.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Kársnesbraut 96a, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.32. Logasalir 7, Kópavogur – gisting
Lögð fram umsókn Vilborgar Hjaltested, kt. 280862-3399, dags. 01.02.2016, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs gistingar á einkaheimili að Logasölum 7, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

4

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 3. febrúar 2016

1.1.33. Nýbýlavegur 18, Kópavogur – ísbúð
Lögð fram umsókn Smára Hrólfssonar, f.h. A29 ehf., (YOYO), kt. 561115-0600, dags. 29.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar að Nýbýlavegi 18, Kópavogi. Nýr rekstraraðili
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.34. Salavegur 2, Kópavogur– matvöruverlsun
Lögð fram umsókn Ómars Valdimarssonar, f.h. Samkaup hf., kt. 571298-3769, dags. 8.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Salavegi 2, Kópavogi. Húshluti: 01 101
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.35. Salavegur 2, Kópavogur– heilsugæsla
Lögð fram umsókn Böðvars Ö. Sigurjónssonar, f.h. Salus ehf., kt. 490403-2640, dags. 14.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heilsugæslustöðvar að Salavegi 2, Kópavogi. Húshluti: 2. hæð.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.36. Sandskeið til Undirhlíða – Kópavogur Hafnarfjörður – línulögn (SV-línur)
Lögð fram umsókn Ólafs Árnasonar, f.h. Landsnet hf., kt. 580804-2410, dags. 22.01.2016, þar sem
sótt er um leyfi til byggingu háspennulínu frá Sandskeiði að Hrauntungu í Hafnarfirði. Ný framkvæmd á
grannsvæði vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu.
Umsókninni fylgir greinargerð þar sem framkvæmdinni er lýst ásamt því að fjallað er um mat á
umhverfisáhrifum og niðurstöðum þess, mótvægisaðgerðir og vöktunaráætlun.
Með vísun til ákvæða heilbrigðissamþykktar nr. 555/2015, um verndarsvæði vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar,
Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar er samþykkt að tillaga að starfsleyfi verði unnin í samvinnu
heilbrigðisnefnda á höfuðborgarsvæðinu og samkomulag gert um eftirlit milli lögsagnaumdæma þar
sem við á“.
Gnýr Guðmundsson vék af fundi undir þessum lið.
1.1.37. Skógarlind 2-4, Kópavogur – sala á brauði og kökum
Lögð fram umsókn Vilhjálms Þorlákssonar, f.h. Gæðabaksturs ehf., kt. 550595-2499, dags.
16.12.2015, þar sem sótt er um leyfi til sölu á brauði og kökum í verslun Krónunnar að Skógarlind 2,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 8.06.2020.
1.1.38. Smáratorg 3, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Rannveigar Ísfeld Eggertsdóttir, kt. 151083-4049, dags. 29.01.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Smáratorgi 3, Kópavogi. Nýtir að hluta húsnæði með
annarri eftirlitsskyldri starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 31.03.2020 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.39. Smiðjuvegur 2, Kópavogur – matvörusala
Lögð fram umsókn Andreu Pétursdóttur, f.h. Lyf og heilsa hf., kt 650299-2649, dags. 12.01.2016, þar
sem sótt er um leyfi til sölu matvöru í lyfjabúð að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Húshluti: 01 0104.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára.
1.1.40. Smiðjuvegur 9, Kópavogur – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Stefáns Barða Kristjánssonar, f.h. Forvirki ehf., kt 560169-0789, dags. 14.12.2015,
þar sem sótt er um leyfi til matvælavinnslu að Smiðjuvegi 9, Kópavogi. Húshluti: innra rými hjá öðru
matvælafyrirtæki. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.41. Víkurhvarf 1, Kópavogur – íþróttahús
Lögð fram umsókn Ólafs Páls Snorrasonar, f.h. Grafarholt ehf., kt. 560996-2259, dags. 15.01.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss og sölu á drykkjavöru að Víkurhvarfi 1, Kópavogi.
Húshluti: 0111,0113,0114,0115,0102,0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustu- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 1 árs þar
framkvæmdum er ekki lokið og lokaúttekt byggingafulltrúa liggur ekki fyrir.
1.1.42. Víkurhvarf 19, Kópavogur – íþróttasalur
Lögð fram umsókn Sigursteins Snorrasonar, f.h. Taekwondo Akademían, kt. 491106-1580, dags.
20.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttasalar að Víkurhvarfi 1, Kópavogi. Húshluti: 0202
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustu- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 1 árs þar sem
framkvæmdum er ekki lokið og lokaúttekt byggingafulltrúa liggur ekki fyrir.
1.1.43. Þrymsalir 19, Kópavogur – matvörudreifing
Lögð fram umsókn Ólafar Bjargar Magnúsdóttur, f.h. PM-International, kt. 490915-0520, dags.
18.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til dreifingar fæðubótarefna með lögheimili að Þrymsölum 19,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem beðið er upplýsinga frá
umsækjanda.

2. Umsagnir
Garðabær
2.1.1. Ásgarður, Garðabær – samkoma tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnudeildar Stjörnunnar, 580589 1389, um tækifærisleyfi fyrir samkomu 27.02.2016 í
íþróttamiðstöðinni Ásgarði, frá kl. 18.00 – 03.00. Fyrir allt að 650 manns.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.1.2. Breiðumýri, Garðabær– samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kvenfélags Álftaness, kt. 451179-0209, um tækifærisleyfi fyrir samkomu 23.01.2016 í
íþróttamiðstöðinni Breiðumýri, frá kl. 19.00 – 04.00. Fyrir allt að 700 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.3. Skólabraut, Garðabær– samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 7.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnudeildar Stjörnunnar, kt. 580589-1389, um tækifærisleyfi fyrir samkomu
22.01.2016 í Mýrinni íþróttahúsi, frá kl. 19.00 – 03.00. Fyrir allt að 1200 manns.
Jákvæð umsögn staðfest..
Hafnarfjörður
2.1.4. Dalshraun 13, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 28.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn American Style ehf., kt. 660302-2630, um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki ll að
Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 12.08.1998 starfsleyfi fyrir veitingahús að Dalshrauni 14, 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 veitingahús.
2.1.5. Kaplakriki, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn skólafélags Menntaskólans við Sund kt. 570489 1199, um tækifærisleyfi fyrir samkomu
11.02.2016 í íþróttahúsinu Kaplakrika, frá kl. 22:00 til kl. 01:00. Fyrir allt að 700 manns.
Jákvæð umsögn er veitt.
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2.1.6. Óseyrarbraut 22, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 14.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Eimskip., kt. 421104-3520, um tækifærisleyfi fyrir samkomu að Óseyrarbraut 22, Hafnarfirði,
þann 17.12.2015 frá kl. 18.00 – 24.00. Fyrir allt að 520 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.7. Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 28.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JM –veitinga ehf., kt. 540709-0330, um tækifærisleyfi fyrir opnunartíma til kl 05.00 þann 8.
febrúar 2016 í Ölhúsinu, Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði. Fyrir allt að 89 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.8. Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu frá 1.2.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, um tækifærisleyfi fyrir samkomur í
Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði, 7. febrúar, 8. febrúar, 9. febrúar, 10. febrúar, 11. febrúar og 12.
febrúar frá kl. 20.00 – 24.00. Fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.9. Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 22.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, um tækifærisleyfi fyrir samkomur í
Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði, dagana 23. desember og 26. til 30. desember 2015 frá kl. 18.00
– 24.00. Fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.10. Strandgata 53, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 22.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hafnarfjarðarbæjar um tækifærisleyfi fyrir samkomur í íþróttahúsinu, Strandgötu 53,
Hafnarfirði, 3. febrúar 2016 frá kl. 19.00 – 22.30. Fyrir allt að 900 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
2.1.11. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 19.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags FG, kt. 660287-2649 um tækifærisleyfi fyrir samkomu í SPOT, Bæjarlind 6,
Kópavogi, þann 24.02.2016 frá kl. 22.00 – 02.30. Fyrir allt að 670 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.12. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 28.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Á-B ehf, kt. 500914-0330, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir opnunartíma á samkomu
sem halda á í SPOT, Bæjarlind 6, Kópavogi, þann 8.02.2016 til kl. 05.00. Fyrir allt að 670 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.13. Bæjarlind 14-16, Kópavogur – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 15.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Thailenska eldhúsið ehf., kt. 600701-2150, um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki
ll að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 29.05.2007 starfsleyfi fyrir veitingahús að Bæjarlind 14-16, 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 veitingahús“.
2.1.14. Dalvegur 18, Kópavogur – undanþága frá starfsleyfi
Lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 27. janúar 2016 þar sem óskað er umsagnar um
ósk Málningar hf. um undanþágu frá starfsleyfi fyrir starfsemi fyrirtækisins að Dalvegi 18 í Kópavogi
meðan unnið er að nýju starfsleyfi.
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Jákvæð umsögn samþykkt.
2.1.15. Dalvegur 24, Kópavogur – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 14.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Dons Donuts ehf., kt. 490714-0490, um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki l að
Dalvegi 24, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.16. Engihjalli 8, Kópavogur – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Xata ehf., kt. 461205-1190, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir veitingahús
samkvæmt flokki ll að Engihjalla 8, Kópavogi.
Afgeiðslu frestað þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
2.1.17. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þrjúbíó ehf., kt. 451206-0360, um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki lll að
Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3. febrúar 2016 samþykkti heilbrigðisnefnd starfsleyfi til reksturs
veitingasölu í samkomusal Smárabíós að Hagasmára 1, Kópavogi 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.”
2.1.18. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.12.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Við Sjálf ehf., kt. 521205-0160, um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt
flokki ll að Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.19. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 19.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Serrano Ísland ehf., kt. 411002-2840, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu
samkvæmt flokki ll að Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.1.20. Hlíðarsmári 13, Kópavogur – hótel, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hótel Kaldbakur ehf., kt. 631215-0680, um rekstrarleyfi fyrir hótel samkvæmt flokki V að
Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 3. febrúar 2016 starfsleyfi fyrir hótel að Hlíðasmára 13, Kópavogi
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki V, 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 hótel.”
2.1.21. Logasalir 7, Kópavogur – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Vilborgar Hjaltested, kt. 280862-3399 um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt flokki l
að Logasölum 7, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt með fyrirvara um útekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.22. Vallakór 12, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.01.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Handknattleiksfélags Kópavogs., kt. 630981-0269, um tækifærisleyfi fyrir samkomu sem
halda á í íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12, þann 23.01.2016 frá kl. 19.00 – 03.00. Fyrir allt að 1000
manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2. Tóbaksleyfi
2.2.1. Hólshraun 1, Hafnarfjörður – verslun
Lögð fram umsókn Fjarðarkaups ehf., kt. 650398-3359, dags. 29.12.2015, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í versluninni Fjarðarkaup ehf, Hólshrauni 1, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Leyfisveiting staðfest.
2.2.2. Ögurhvarf 2, Kópavogur – verslun
Lögð fram umsókn Skalla slf., kt. 651110-0760, dags. 7.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu
í versluninni Skalli slf, Ögurhvarfi 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Leyfisveiting staðfest.
2.3. Annað
2.3.1. Áramótabrennur
Lagt fram til kynningar minnisblað um framkvæmd áramótabrenna.
2.3.2. Eftirlitsverkefni varðandi matvælaöryggi
Lögð fram skýrsla Matvælastofnunar um eftirlitsverkefnið Sushi sem unnið var að í samvinnu við
heilbrigðieftirlitssvæðin í mars til desember 2015

3. Skipulagsmál
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Garðabæ frá 11. desember 2015 varðandi breytingu á
aðalskipulagi 2004-2016 í tengslum við breytingar á deiliskipulagi Kauptúns, verslunar- og
þjónustusvæðis. Forkynning.
http://www.gardabaer.is/forsida/skipulagsmal/skipulagsmal/2015/12/11/KAUPTUN/
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.

4. Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
4.1. Félagsfundur SHÍ
Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða hélt fund þann 1. febrúar 2016 þar sem Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið hefur kynnt og óskað eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga um breytingu á
lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Megintilefni frumvarpsins er innleiðing á tilskipun
2010/75/ESB um losun frá iðnaði. Auk þess eru lagðar til nokkrar aðrar breytingar á lögunum sem
snúa að skipulagi og framkvæmd heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlits í landinu. Formaður kynni
helstu atriði sem til umræðu voru um breytingar á verkaskiptingu milli Umhverfisstofnunar og
heilbrigðisnefnda og umsögn samtakanna sem send hefur verið ráðuneytinu.
4.2. Fundur stjórnar SHÍ með ráðherra
Stjórn Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða fór á fund Umhverfis- og auðlindaráðherra þann 22. janúar
2016 og kynnti formaður þær umræður sem þar urðu um framtíðarskipulag heilbrigðis- og
mengunarvarnaeftirlits í landinu
4.3. Stjórnarfundur SHÍ
Stjórn Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða boðaði til samráðsfundar með framkvæmdastjórum
eftirlitssvæðanna þann 8. janúar 2015 til að ræða tillögur að einfaldara regluverki og lagafrumvörp sem
væru í undirbúningi varðandi starfsemi heilbrigðisnefnda.
4.4. Samstarfsfundur
Formaður gerði grein fyrir fundi sem Umhverfis- og auðlindaráðurneytið boðaði til 3. febrúar 2016 með
fulltrúum frá Samtökum heilbrigðiseftirlitssvæða um breytingu á lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir.

5. Vatnsverndarsvæði
Lögð fram fundargerð 113. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins
frá 13. janúar 2016.
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6. Ársskýrsla 2015
Undirbúningur að ársskýrslu 2015 ræddur og farið yfir framkvæmd eftirlits, kvartanaskrár o.fl

7. Starfsmannamál
Farið yfir stöðu kjarasamninga, starfsmannamála, verkaskiptingu starfsmanna og breytingar sem þarf
að fara í á næstunni á verkferlum.

8. Lagafrumvörp
8.1. Frumvarp um breytingu á lögum um vatnsveitur
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar umsagnar um frumvarp til laga um um vatnsveitur
sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds), 400. mál.
8.2. Frumvarp um uppbyggingu og rekstur fráveitna
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir yður til umsagnar frumvarp til laga um um uppbyggingu
og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna), 404. mál.
8.3. Frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir
Umhverfis og auðlindaráðuneytið hefur kynnt frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir á heimasíðu ráðuneytisins, sjá:
https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/endurskodun-laga7-1998-umsagnarferli.pdf
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis telur það henta íslensku samfélagi betur að
halda í þá skipan sem fram kemur í núverandi 10. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir að
ekkert sveitarfélag skuli vera án heilbrigðiseftirlits sem starfrækt yrði á sveitarstjórnarstigi og að styrkja
bæri það starf með auknum verkefnum sem tengjast bættum umhverfismálum í víðum skilning þess
orðs.
Í undantekningar tilfellum við sérstakar aðstæður má færa rök fyrir því að hafa aðra skipan þar á.
Sveitarfélögin eru til lengri tíma í stakk búin til að vinna að almennum hollustuháttamálum, vinna gegn
loftmengun, vatnsmengun, jarðvegsmengun og neikvæðri framvindu þessar þátta í sínu nær umhverfi.
Jafnframt að vera til staðar þegar á þarf að halda fyrir almenning, bregðast við þegar nauðsyn krefur
og tryggja að eðlilegar upplýsingar séu aðgengilegar. Heilbrigðisnefnd hvetur umhverfis- og
auðlindaráðuneytið til að aðgreina í framhaldinu frekari vinnu við innleiðingu á tilskipun 2010/75/ESB
um losun frá iðnaði frá endurskoðun á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Heilbrigðisnefnd
lýsir sig jafnframt reiðubúna og jákvæða til samstarfs um nauðsynlega endurskoðun á framkvæmd og
skipan heilbrigðiseftirlits í landinu.“
8.4. Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur kynnt frumvarp um til laga um Umhverfisstofnun heimasíðu
ráðuneytisins, sjá: https://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/frumvarp-til-nyrra-laga-umumhverfisstofnun-i-kynningu
8.5. Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum er varða meðhöndlun úrgangs
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur kynnt frumvarp um breytingu á lögum um meðhöndlun
úrgangs, lögum um eftirlit með skipum og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum
einnota umbúða fyrir drykkjarvörur hefur verið lagt á vef ráðuneytisins til kynningar, sbr. frétt hér:
https://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/frumvarp-um-breytingu-a-ymsum-logum-er-vardamedhondlun-urgangs-i-kynningu
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd vill koma ábendingu til ráðuneytisins um að öðru hvoru hafi skipum verið fargað í
Hafnarfirði með viðunandi hætti. Líkur eru til að boðaðar breytingar á lögum muni stöðva slíka
starfsemi.“

9. Önnur mál
9.1. Lagt fram til kynningar fundarboð um umhverfismál með heilbrigðisfulltrúum á veitusvæði
samstæðu OR.
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