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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
209. fundur – 7. mars 2016
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 7. mars 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 208. fundar frá 3. febrúar 2016 lögð fram.

1. Fundargerð 184. starfsmannafundar frá 2. mars 2016
1.1. Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1. Austurhraun 9, Garðabær – mötuneyti
Lögð fram umsókn Snorra Þorkelssonar, f.h. Marel Iceland ehf., kt. 640707-0540, dags. 16.02.2016, þar
sem sótt er um leyfi fyrir mötuneyti starfsfólks að Austurhrauni 9, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2. Garðatorg 4, Garðabær – veitingahús
Lögð fram umsókn Stefáns Magnússonar, f.h. Brunch ehf., kt. 691015-0170, dags. 20.02.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Garðatorgi 4, Garðabæ. 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.

Hafnarfjörður
1.1.3. Bæjarhraun 24, Hafnarfjörður – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Stefáns Andra Björnssonar, f.h. Alvöru Heilsuvörur ehf., kt. 550911-0510, dags.
7.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til matvælavinnslu og dreifingu matvæla að Bæjarhrauni 24,
Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða matvælalaga er umsóknin endursend þar sem fullnægjandi gögn hafa ekki borist.
1.1.4. Helluhraun 14-16, Hafnarfjörður – fiskverslun
Lögð fram umsókn Jóns Garðars Sigurðssonar, f.h. Sægæða ehf., kt. 690808-1530, dags. 12.02.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskverslunar að Helluhrauni 14-16, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælalaga er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.5. Melabraut 22, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Þórs Stefánssonar, f.h. Nice ehf., kt. 580506-1510, dags. 23.02.2016, þar sem sótt
er um leyfi til fiskverkunar að Melabraut 22, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 2 ára.
1.1.6. Óseyrarbraut 12,14, 22, Hafnarfjörður – frystigeymslur
Lögð fram umsókn Ólafs Guðmundssonar, f.h. Eimskip Ísland ehf., kt. 421104-3520, dags. 9.02.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs frysti- og vörugeymslu að Óseyrarbraut 12,14,22, Hafnarfirði.
Breyting á starfsemi.
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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.7. Öldutún 9, Hafnarfjörður – kennsluhúsnæði
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Lögð fram umsókn Valdimars Víðissonar, f.h. Öldutúnsskóla / Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 5901697579, dags. 5.02.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skólahúsnæðis að Öldutúni 9, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8. Skipalón 21, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Silju Rutar Sigurjónsdóttur, kt. 130691-3079, dags. 1.03.2016, þar sem sótt er um
leyfi fyrir daggæslu fyrir allt að 10 börn að Skipalóni 21, Hafnarfirði. Húshluti: íbúð 204, fjölbýli.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.

Kópavogur
1.1.9. Auðbrekka 27, Kópavogur – bílasprautun
Lögð fram umsókn Jóns Péturssonar f.h. Bílamálun Kópavogs ehf., kt. 591114-0260, dags. 25.02.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautuverkstæði að Auðbrekku 27, Kópavogi. Húshluti: 2. hæð
austurrými. Ný starfsemi.
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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.10. Bjarnhólastígur 12, Kópavogur – heimagisting
Lögð fram umsókn Arnþórs Sigurðssonar, kt. 090466-3809, dags. 10.02.2016, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs heimagistingar. Húshluti: 01 0102, sérbýli. 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.
1.1.11. Engihjalli 8, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Bjarna Finnssonar f.h. Brynju ehf., kt. 440196-2769, dags. 22.01.2016, þar sem sótt
er um leyfi til ísgerðar og íssölu í veitingastofu að Engihjalla 8, Kópavogi. Húshluti: 02 0202.
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.
1.1.12. Hagasmári 2, Kópavogur – bílaþvottastöð
Lögð fram umsókn Elísabetar Jónsdóttur f.h. Löður ehf., kt. 580912-0280, dags. 1.03.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bílaþvottastöðvar að Hagasmára 2, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Nýr rekstaraðili.
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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13. Hlíðasmári 4, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Rakelar Jensdóttur, f.h. Yellow ehf., kt. 570415-1580, dags. 3.03.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hlíðasmára 4, Kópavogi. Húshluti: 101 og 102. 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.
1.1.14. Hlíðasmári 8, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Sigrúnar R. Skúladóttur kt. 040965-5059, ( Hárkór ), dags. 3.03.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hlíðasmára 8, Kópavogi. Breyting á húsnæði
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.
1.1.15. Hamraborg 10, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Halldórs Guðmundssonar f.h. Kaffiveraldar ehf., kt. 540909-0830, dags. 2.03.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Hamraborg 10, Kópavogi. Húshluti: 01 0101.
Nýr rekstraraðili.
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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.
1.1.16. Laufbrekka 2, Kópavogur – matvörudreifing
Lögð fram umsókn Frans Páls Sigurðssonar f.h. Ýmus ehf., kt. 710380-0159, dags. 24.02.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvörudreifingar (fæðubótarefni) að Laufbrekku 2, (Dalbrekkumegin),
Kópavogi. Húshluti: neðri hæð. 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.
1.1.17. Nýbýlavegur 54, Kópavogur – meindýraeyðir
Lögð fram umsókn Þorsteins Garðarssonar f.h. Stífluþjónustunnar ehf., kt. 471195-2359, dags.
25.02.2016, þar sem sótt er um leyfi fyrir aðstöðu meindýraeyðis að Nýbýlavegi 54, Kópavogi.
Húshluti: 01 04. Endurnýjun.
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.
1.1.18. Salavegur 2, Kópavogur – samkomusalur
Lögð fram umsókn Eiríks Óla Árnasonar f.h. Fylkis ehf., kt 540169-3229, dags. 3.02.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs samkomusalar með eldhúsi að Salavegi 2, Kópavogi. 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.
1.1.19. Salavegur 2, Kópavogur – leiktækjasalur
Lögð fram umsókn Helenu Rúnarsdóttur f.h. S12 Fasteignafélags, kt 420707-0450, dags. 17.02.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs leiktækjasalar að Salavegi 2, Kópavogi. 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 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20. Sandskeið til Undirhlíða – Kópavogur Hafnarfjörður – línulögn (SV-línur)
Lögð fram að nýju 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. Sjá lið 1.1.36 í fundargerð
heilbrigðisnefndar frá 3. febrúar 2016.
Tillaga að starfsleyfi afgreidd með vísun til ákvæða heilbrigðissamþykktar nr. 555/2015 um
verndarsvæði vatnsbóla. Haft verður samráð við heilbrigðisnefndir á höfuðborgarsvæðinu um tillöguna.
Gnýr Guðmundsson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.
1.1.21. Smiðjuvegur 58, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Kristjáns Björnssonar f.h. Bílaþjónustan 58 ehf., kt 440614-0350, dags. 4.02.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 58, Kópavogi. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi.
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.
1.1.22. Þrymsalir 19, Kópavogur – dreifing fæðubótaefna
Lögð fram að nýju umsókn Ólafar Bjargar Magnúsdóttur, f.h. PM-International, kt. 490915-0520, dags.
18.01.2016, þar sem sótt er um leyfi til dreifingar fæðubótaefna. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.2. Umsagnir

Garðabær
1.3.1. Garðatorg 4, Garðabær – veitingahús, rekstrarleyfi
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Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Brunch ehf., kt. 691015-0170, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt
flokki ll að Garðatorgi 4, Garðabæ. Fjöldi gesta 50.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.03.2016 starfsleyfi fyrir veitingahús að Garðatorgi 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 verður veitt fyrir veitingahús að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.”

Hafnarfjörður
1.3.2. Ásvellir, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 16.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
samkomu sem halda á í íþróttahúsinu Ásvöllum, Hafnarfirði, þann 5.03.2016 frá kl. 19.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.3. Kaplakriki, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 11.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Flensborgarskóla, kt. 430985-0789, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
samkomu sem halda á í íþróttahúsi Kaplakrika, Hafnarfirði, þann 24.02.2016 frá kl. 22.00 – 02.00.
Fyrir allt að 650 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.4. Kaplakriki, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menntaskólans við Sund, kt. 570489-1199 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu
sem halda á í íþróttahúsi Kaplakrika, Hafnarfirði, þann 11.02.2016 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að
700 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.5. Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 24.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JM veitinga ehf., kt. 540709-0330, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir lengri opnunartíma í
Ölhúsinu, Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði, þann 6.03.2016 frá kl. 04.00 – 06.30.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.6. Trönuhraun 10, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lindabergs ehf., kt. 631105-0920, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt
flokki lll að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði. Fjöldi gesta 60.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.08.2012 starfsleyfi fyrir gististað að Reykjavíkurvegi 68, 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 verður veitt fyrir gististað að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
1.3.7. Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
fyrir samkomu sem halda á í Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði, þann 13.02.2016 frá kl. 20.00 –
24.00. Fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.8. Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
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fyrir samkomu sem halda á í Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði, þann 2.03.2016 - 6.03.2016 frá kl.
19.00 – 24.00. Fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.9. Víkingastræti 1 - 3, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fjörukránnar ehf., kt. 630490-1119, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt
flokki V að Víkingastræti 1-3, Hafnarfirði. Fjöldi gesta 380.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.06.2012 starfsleyfi fyrir gististað að Víkingastræti 1-3, 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 verður veitt fyrir gististað að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa. ”

Kópavogur
1.3.10. Bjarnhólastígur 12, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helgu Guðmundsdóttur, kt. 200767-5519, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l að Bjarnhólastíg 12, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.03.2016 starfsleyfi fyrir heimagistingu að Bjarnhólastíg 12,
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 leyfi til
heimagistingu.”
1.3.11. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Borgarholtsskóla, kt. 621096-2149, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
samkomu sem halda á í Spot, Bæjarlind 6, Kópavogi, þann 18.02.2016 frá kl. 19.30 – 01.00. Fyrir allt
að 300 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3.12. Hamraborg 10, Kópavogur – kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kaffiveraldar ehf., kt. 540909-0830, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús samkvæmt
flokki l að Hamraborg 10, Kópavogi. Gestafjöldi 45.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.03.2016 starfsleyfi fyrir kaffihús að Hamraborg 10, 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 verður veitt fyrir veitingahús að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa”
1.3.13. Hamraborg 11, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 23.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn DPT veitinga ehf., kt. 550211-0410, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu
samkvæmt flokki ll að Hamraborg 11, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 24.03.2011 starfsleyfi fyrir veitingastofu að Hamraborg 11, 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 verður veitt fyrir veitingahús að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa. ”
1.3.14. Salavegur 2, Kópavogur – samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 18.02.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fylkis ehf., kt. 540169-3229, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir samkomusal samkvæmt
flokki l að Salavegi 2, Kópavogi. Fjöldi gesta 400.
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Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.03.2016 starfsleyfi fyrir samkomusal að Salavegi 2, 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 staðfest.
1.3.15. Víkurhvarf 1, Kópavogur – samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Grafarholts ehf., kt. 560996-2259, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir krá/samkomusal
samkvæmt flokki Il að Víkurhvarfi 1, Kópavogi. Gestafjöldi 100.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 3.02.2016 starfsleyfi fyrir samkomusal (íþróttahúss og sölu á
drykkjavöru að Víkurhvarfi 1, Kópavogi skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í
fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki Il, 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 veitingastarfsemi í samkomusal“.

1.4. Annað
1.4.1. Úrvinnsla ökutækja
Lögð fram til kynningar skýrsla heilbrigðiseftirlits til Umhverfisstofnunar dags. 26. febrúar 2016 um
úrvinnslu ökutækja.

2. Skipulagsmál
2.1.1. Fífuhvammsland - vesturhluti
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar dags. 3. febrúar 2016 þar sem óskað er umsagnar um fyrirhugaðar
breytingar sbr. lið 1.1 í umhverfisskýrslu dags. 18. janúar 2016.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.

3. Vatnsvernd
3.1. Framkvæmdastjórn um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð 114. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins
frá 29. febrúar 2016.
3.2. Framkvæmdir Landsnets frá Sandskeiði til Hafnarfjarðar
Lögð fram til kynningar fundargerð Landsnets frá 20. janúar 2016 vegna samráðs fyrir framkvæmdir á
vatnsverndarsvæðinu frá Sandskeiði til Hafnarfjarðar.

4. Ársskýrsla og ársreikningur 2015
Til umræðu voru drög að ársskýrslu og ársreikningi 2015.

5. Verklagsreglur og starfslýsingar
Farið yfir stöðu kjarasamninga, starfsmannamál, verkaskiptingu starfsmanna og breytingar sem þarf að
fara í á næstunni varðandi þessi mál.

6. Reglugerð um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum
Lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 2. mars 2016 þar sem óskað er umsagmar um
drög að reglugerð um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum. Reglugerðin verður sett með stoð í 7.
gr. laga nr. 40/2015 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum.
Heilbrigðisnefnd vekur athygli á nauðsyn þess að sýna aðhald í mengunarvarnamálum varðandi
áramótabálkesti.

7. Önnur mál
7.1. Veitusvæði OR, umhverfismál
Lögð fram til kynningar fundargerð Orkuveitu Reykjavíkur frá fundi þann 2. febrúar 2016 um drög að
umhverfisskýrslu fyrirtækisins vegna ársins 2015.
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7.2. Loftgæðamælingar í Lækjarbotnum árið 2015
Lagður fram tölvupóstur Orkuveitu Reykjavíkur frá 1. mars 2016 með minnisblaði sem Ventus vann fyrir
tækniþróun Orku náttúrunnar um loftgæðamælingar í Lækjarbotnum árið 2015.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45

Hörður Svavarsson

Svava H. Guðmundsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Fjölnir Sæmundsson

Jón Haukur Ingvason
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