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Fundargerð 187. starfsmannafundar frá 25. maí 2016

1.1 Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1 Garðatorg 4, Garðabæ – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Pavel Ermolinskij f.h. Bombay ehf. , kt. 580814-0770, dags. 26. maí 2016 þar sem
sótt er um leyfi til rekstur matvöruverslunar og framleiðslu tilbúinna rétta að Garðatorgi 4C. Ný
starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Garðatorg 7, Garðabæ - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Úlfhildar Leifsdóttur, f.h. Grænjaxls-tannlæknaþjónustu ehf., kt. 630310-0750, dags.
03.05.2016, þar sem sótt er um tímabundna framlengingu á leyfi frá 30. maí 2010 til þriggja mánaða til
reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er erindið samþykkt.
1.1.3 Litlabæjarvör 2, Garðabær – gisting
Lögð fram umsókn Helgu Pálsdóttur, kt. 120157-2219, dags. 29.04.2016, þar sem sótt er um leyfi fyrir
gistingu í íbúð að Litlabæjarvör 2, Garðabæ. Húshluti: Einbýlishús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.4 Vífilsstaðavegur , Garðabær – veitingasala
Lögð fram umsókn Írisar Óskar Ágústsdóttur, f.h. Freistandi rétta ehf., kt. 650416-0150 dags. 6.05.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu og samkomusalar til útleigu hjá Golfklúbbi GKG,
Garðabæ. Húshluti: 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hafnarfjörður
1.1.5 Ásvellir 2, Hafnarfjörður – samkomusalur og félagsheimili
Lagt fram erindi Bjarna Geirssonar f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, dags. 27. maí
2016, þar sem óskað er eftir að starfsleyfi Rekstrarfélags Hauka, kt. 561105-0140 frá 5.10.2009 verði
sameinað að nýju starfsleyfi knattspyrnufélagsins sem samþykkt var 31.10.2005. Breyting á starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt að endurútgefa starfsleyfi
31.10.2005 fyrir reksturs íþróttahúss með samkomusal og fullbúnu eldhús.
1.1.6 Berghella 1, Hafnarfjörður – sorphirða og úrgangsflutningar
Lögð fram umsókn Gunnars Bragasonar, f.h. Gámaþjónustunnar hf., kt. 410283-0349, dags.
22.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til sorphirðu og úrgangsflutninga með starfsstöð að Berghellu 1,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.7 Gullhella 1, Hafnarfjörður – færanleg malbikunarstöð
Lögð fram umsókn Sigþórs Sigurðssonar, f.h. Hlaðbær-Colas hf., kt. 420187-1499, dags. 6.05.2016, þar
sem sótt er um leyfi fyrir færanlega malbikunarstöð með starfsstöð að Gullhellu 1, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1.12.2019.
1.1.8 Háakinn 10, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Pálmeyjar Daggar Gylfadóttur, kt. 261285-3049, dags. 3.05.2016, , þar sem sótt er
um leyfi til daggæslu fyrir allt að 6 börn til 1.08.2016 að Háukinn 10, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0201,
þríbýlishús. Tímabundið starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er erindi samþykkt.
1.1.9 Hólshraun 3, Hafnarfjörður – veislu- og mötuneytisþjónusta
Lögð fram umsókn Birgis A. Birgissonar, f.h. Veislulistar ehf., kt. 680296-2359, dags. 27.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veislu- og mötuneytaþjónustu að Hólshrauni 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 01-0101 og 01-0201 jarðhæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.10 Kaldárselsvegur, Hafnarfjörður – sumarbúðir
Lögð fram ný umsókn Arnórs Heiðarssonar, f.h. KFUM og KFUK., kt. 480883-0209, dags. 11.05.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sumarbúða í Kaldárseli, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.11 Melabraut 11, Hafnarfjörður – veitingastofa
Lögð fram umsókn Gunnars R. Pálssonar, f.h. Sæbliks ehf., kt. 600694-2199, dags. 27.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Melabraut 11, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.12 Sléttuhlíð F2, Hafnarfjörður – gisting
Lögð fram umsókn Katrínar H. Árnadóttur, kt. 300760-5899, dags. 3.05.2016, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs gistingar í frístundahúsi Sléttuhlíð F2, Hafnarfirði.
Húshluti: Landnr. 123152 Allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.13 Strandgata 34, Hafnarfjörður – veitingastofa
Lögð fram umsókn Baldurs Jónssonar, f.h. Píróla ehf., kt. 410238-0209, dags. 14.04.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingastofu að Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Húshluti: jarðhæð vestur. 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.
1.1.14 Sunnuvegur 4, Hafnarfjörður – gisting
Lögð fram umsókn Sigrúnar Tómsdóttur k.t. 180573-3998, dags. 26.05.2016 þar sem sótt er um leyfi til
reksturs gistingar í íbúð að Sunnuvegi 4, Hafnarfirði samkvæmt teikningu Péturs Bolla Jóhannessonar
frá 28.5.1992. Húshluti: íbúð á annarri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar 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.
1.1.15 Vallarbarð 1, Hafnarfjörður – matvörusala
Lögð fram umsókn Suchcicki Bartiomiej, kt. 131082-2239, dags. 6.05.2016, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs netverslunar með fæðubótarefni að Vallarbarði 1, Hafnarfirði. Um er að ræða lögheimili
umsækjanda. Vörur verða geymdar í vöruhóteli. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.

Kópavogur
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1.1.16 Auðbrekka 2, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Helga Hermannssonar f. h. Dekkjaþjónustunnar ehf. kt. 611014-0150, dags.
12.05.2016 þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaþjónustu að Auðbrekku 2 í Kópavogi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
1.1.17 Búðakór 1, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Gani Zogaj, f.h. G.M. Veitinga ehf., kt. 431115-0930, dags. 27.04.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Búðakór 1, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Hagasmári 1, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Halldórs Guðmundssonar f.h. Kaffiveraldar ehf. kt. 540909-0830, dags. 25.05.2016
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihús í verslun Eymundsson Hagasmára 1, Kópavogi samkvæmt
teikningu Nexus frá 7.04.2016. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.19 Hamraborg 7, Kópavogur – hárgreiðslustofa
Lögð fram að nýju umsókn Önnu Lindu Aðalgeirsdóttur, f.h. ZsaZsa hárgreiðslustofu slf., kt. 7101130840, dags. 4.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hamraborg 7, Kópavogi.
Húshluti: 01 002. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er afgreiðslu frestað og ítrekuð ósk um úrbótaáætlun sbr.
ákvæði 70. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.
1.1.20 Hamraborg 10, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Birnu Smith, f.h. Hamraborg 105 ehf., kt. 621299-3529, dags. 20.04.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0501. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12
ára með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Kópavogsbraut 115, Kópavogur – sjálfsafgreiðslustöð með eldsneyti
Lögð fram að nýju umsókn Guðrúnar R. Garðarsdóttur, f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
4.05.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti að Kópavogsbraut
115, Kópavogi. Endurnýjun og endurbygging.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.22 Kársnesbraut 96, Kópavogur – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Ólafs M. Magnússonar, f.h. Kú- Mjólkurbú ehf., kt. 651108-1280, dags. 28.04.2016,
þar sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Kársnesbraut 96, Kópavogi.
Húshluti: efri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
1.1.23 Nýbýlavegur 78, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram að nýju umsókn Marinós Þórissonar f.h. Sóltúns ehf., kt. 610808-0690, dags. 13.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs á Nýbýlavegi 78, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 31.08.2016 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.24 Skógarhjalli 2, Kópavogur – gisting
Lögð fram umsókn Björns Ágústar Jónssonar, kt. 050857-7879, dags. 27.05.2016, þar sem sótt er um
leyfi til rekstur gistingar á einkaheimili að Skógarhjalla 2, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.25 Smiðjuvegur 1, Kópavogur – efnaiðnaður
Lögð fram umsókn Axels Eyjólfssonar, f.h. Hegas ehf., kt. 680388-1809, dags. 9.05.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs átöppunar og pökkunar efnasambanda að Smiðjuvegi 1, Kópavogi. Húshluti:
0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.26 Smiðjuvegur 2, Kópavogur – krá
Lögð fram umsókn Unnars Davíðssonar, f.h. Proximal ehf., kt. 431114-0700, dags. 8.04.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bars án matsölu að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2 Umsagnir
1.2.1 Litlabæjarvör 2, Garðabær – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helgu Pálsdóttur, kt. 120157-2219, um rekstrarleyfi fyrir gistingu í íbúð samkvæmt flokki ll við
Litlabæjarvör 2, Garðabæ. Gestafjöldi 9.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.05.2016 starfsleyfi fyrir gistingu í íbúð samkvæmt ákvæðum
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 gistingu í íbúð.“
1.2.2 Skólabraut, Garðabær,– samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Blakdeildar Stjörnunnar, kt. 611093-2259, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu,
sem halda á í Mýrinni, Garðabæ, þann 7. maí 2016 frá kl. 19.00 – 03.00. Fyrir allt að 1000 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3 Grund, hlaða Spilda A, Álftanesi,– samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 13.04.2016, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Solstice Production ehf., kt. 440299-2969, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
samkomu, tónleika,sem halda á Spildu A, Hlöðu Álftanesi, þann 16.- 19. júní 2016 frá kl. 11.00 –
04.00. Gestafjöldi 200 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.4 Vífilsstaðavegur, Garðabær – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Freistandi réttir ehf (Golfklúbbs GKG), kt. 650416-0150, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu, greiðasölu og samkomusal samkvæmt flokki lll hjá Golfklúbbi GKG, við Vífilstaðaveg,
Garðabæ. Gestafjöldi 200.
Jákvæð umsögn staðfest.

Hafnarfjörður
1.2.5 Ásvellir 2, – félagsheimili, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal í félagsheimi samkvæmt flokki lll að Ásvöllum, Hafnarfirði. Gestafjöldi 250.
Eftirfarandi samþykkt var gerð.
Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 5.10.2009 starfsleyfi fyrir samkomusal við Ásvöllum 2, 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. Jákvæða umsögn er veitt fyrir rekstarleyfi samkomusalar í
félagsheimili.“
1.2.6 Brattakinn 8, Hafnarfjörður – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.28.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Benedikts Svavarssonar, kt. 090549-4569, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistingu í íbúð
samkvæmt flokki ll við Bröttukinn 8, Hafnarfirði. Gestafjöldi 4.
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Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.7 Bæjarhraun 24, Hafnarfjörður – gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hraunborga ehf., kt. 441214-0810, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili samkvæmt
flokki ll við Bæjarhraun 24, Hafnarfirði. Gestafjöldi 14.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.8 Flatahraun 29, Hafnarfjörður – samkomusalir, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar, kt. 620269-1239, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusali samkvæmt flokki lll við Flatahraun 29, Hafnarfirði. Gestafjöldi 70.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.9 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 24.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Life Iceland ehf., kt. 460614-1980, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt
flokki Ill að Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði.
Afgreiðslu frestað þar sem umsókn um starfsleyfi hefur ekki borist.
1.2.10 Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 18.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar- og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tímabundið leyfi
fyrir samkomu dagana 20.-24. maí 2016 frá kl. 20 til 01, í Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði.
Gestafjöldi 250.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.11 Strandgata 34, Hafnarfjörður – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.3.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Píróla ehf., kt. 410238-0209, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofa samkvæmt
flokki ll við Strandgötu 34, Hafnarfirði. Gestafjöldi 100.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30. maí 2016 starfsleyfi fyrir kaffihús við Strandgötu 34, 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 fyrir veitingastofu verður veitt að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa“.
1.2.12 Sunnuvegur 4, Hafnarfjörður – íbúðir, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigrúnar Tómasdóttur, kt. 180573-3999, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir íbúðir samkvæmt
flokki ll við Sunnuveg 4, Hafnarfirði. Gestafjöldi 8.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30. maí 2016 starfsleyfi fyrir gistingu í íbúð að Sunnuvegi 4,
Hafnarfirði, skv. ákvæðum hollustuháttareglugerðar. 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 gististarfsemi í íbúð
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa“.
1.2.13 Vesturgata 8, Hafnarfjörður – gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Harbourfront ehf., kt. 540212-2440, um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili samkvæmt flokki ll við
Vesturgötu 8, Hafnarfirði. Gestafjöldi 10.
Mælt er með eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 21. maí 2012 starfsleyfi fyrir gistiheimili að Vesturgötu 8, Hafnarfirði,
skv. ákvæðum 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 fyrir gistiheimili án veitingasölu verður veitt að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa“.

Kópavogur

5

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 30. maí 2016

1.2.14 Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 17.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Menntaskólans við Hamrahlíð, kt. 460269 - 3509, um tækifærisleyfi fyrir
samkomu þann 24. maí n.k. frá kl. 22 til 01, í veitingahúsinu að Bæjarlind 6, Kópavogi.
Gestafjöldi áætlaður 650 ungmenni. .
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.15 Hamraborg 20a, Kópavogur – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bttf ehf., kt. 570811-0100, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingaverslun samkvæmt
flokki l við Hamraborg 20a, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.16 Nýbýlavegur 14, Kópavogur – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pizza pizza ehf., kt. 480293-2669, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veisluþjónustu og
veitingaverslun samkvæmt flokki l að Nýbýlavegi 18, Kópavogi.
Mælt er með eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 9.júní 2008 starfsleyfi fyrir veitingaverslun, skv. ákvæðum matvælaog 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 veitt fyrir veitingaverslun“.
1.2.17 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pizza pizza ehf., kt. 480293-2669, um rekstrarleyfi fyrir veisluþjónustu og veitingaverslun
samkvæmt flokki l að Rjúpnasalir 1, Kópavogi.
Mælt er með eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 9.júní 2008 starfsleyfi fyrir veitingaverslun, skv. ákvæðum matvælaog 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 veitt fyrir veitingaverslun“.
1.2.18 Skógarhjalli 2, Kópavogur – heimagisting, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 24.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Björns Ágústs Jónssonar, kt. 050857 7869 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l að Hólahjalla 2, Kópavogi. Gestafjöldi 6.
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30. maí 2016 starfsleyfi fyrir heimagistingu að Skógarhjalla 2,
Kópavogi, skv. ákvæðum 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 fyrir heimagistingu verður veitt að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2.19 Smiðjuvegur 2, Kópavogur – krá, rekstarleyfi
Lagt fram erindi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 27.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Svavars Ásmundssonar f. h. Proximal ehf, kt. 431114-0700, um rekstrarleyfi fyrir krá
samkvæmt flokki lII að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Gestafjöldi 25.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30. maí 2016 starfsleyfi fyrir krá að Smiðjuvegi 2, Kópavogi, skv.
ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki lIl,
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 fyrir krá verður veitt að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa“.
1.3 Annað
1.3.1 Austurgata 30, Hafnarfjörður, tilbúinn matur
Lögð fram umsókn Heima hjá þér slf., kt. 711013-1800 dags. 12.06.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir
sölu á tilbúnum réttum í veitingatjaldi þann 17. júní n.k. við Austurgötu 30, Hafnarfirði. Maturinn kemur
frá veitingastað fyrirtækisins að Tjarnarvöllum 15, Hafnarfirði.
Leyfiveiting samþykkt.
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1.3.2 Blikastígur 19, Garðabæ, gisting í íbúðarhúsnæði
Með tölvupósti dags. 11. maí 2016 óskar María Harðardóttir eftir því að Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðarog Kópavogssvæðis fjalli um umsókn sína um heimagistingu að Blikastíg 19 í Garðabæ að nýju.
Nefndin samþykkti leyfi til fjögurra ára á fundi sínum þann 25.04.2016. Óskað er eftir að nefndin gefi út
leyfi til 12 ára í stað fjögurra.
Vísað er til samræmis við útgáfu starfsleyfa fyrir heimagistingu annars staðar á landinu og með sérstaka
vísun til útgáfu starfsleyfa í Reykjavík, Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi. Einnig er vísað til samþykktar
aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlits á Íslandi sem haldinn var þann 25.10.2006. Að lokum er bent er
á rekstaróöryggi í að hafa ekki leyfi til lengri tíma miðað við þá fjárfestingu sem lagt hefur verið í og
mikilvægt að þeir sem reka starfsemi sem þessa sé ekki mismunað fjárhagslega.
Farið var yfir viðmiðanir heilbrigðisnefndar frá 29. maí 2007 um útgáfu starfsleyfa.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd felst ekki á að breyta fyrri afstöðu. Samkvæmt fyrir liggjandi gögnum er um að ræða
gistingu í aðgreindu rými í einbýlishúsi. Í húsi þar sem umsækjandi býr. Aðstæður eru metnar í hverju
tilviki þegar um er að ræða atvinnustarfsemi i íbúðargötum. Til skoðunar kemur þá m. a. hugsanleg
umhverfisáhrif á nær umhverfið. Haft samráð við skipulags- og byggingaryfirvöld sveitarfélagsins og ekki
gefin út starfsleyfi til lengri tíma en fjögurra ára í íbúðargötum þegar ekki liggur fyrir deiliskipulag þar
sem gerð grein fyrir umræddri starfsemi.
1.3.3 Boðaþing 2-4, Kópavogur, gisting í fjöleignahúsi
Lagður fram tölvupóstur Húsfélagsins Boðaþingi 2-4 frá 18.05.2016 þar sem óskað er eftir afstöðu
heilbrigðisnefndar á leyfi til Ólafíu J. Hansdóttur frá 4.07.2013 til reksturs gististaðar að Boðaþingi 4,
Kópavogi. Vísað er til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur, nr. E-2597/2015.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Í héraðsdómnum er ekki fjallað um starfsleyfi fyrir gististað í íbúð að Boðaþingi 4. Kópavogi, með vísun
til 4. gr. a. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir og ekki ástæða fyrir heilbrigðisnefnd að
tjá sig um forsendur héraðsdóms.“
1.3.4 Borgarholtsbraut, Rútstún, Kópavogur,
Lögð fram umsókn Kristjáns Halldórssonar, f.h. 4 fl. Breiðabliks í knattspyrnu kt. 480169-0699 dags.
18.05.2016, þar sem sótt er um leyfi til sölu á sælgæti, samlokum, vöfflum o.fl. í fjáröflunarskyni þann
17. júní n.k. milli kl. 12-22 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi. Tilkynning móttekin.
1.3.5 Strandgata 53, Hafnarfjörður – gisting í íþróttahúsi, tækifærisleyfi
Lögð fram umsókn Geirs Bjarnasonar, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579 dags. 20.05.2016, þar
sem sótt er um leyfi fyrir tímabundna gistingu fyrir 60-80 manns, dagana 12.-22. júní n.k., í íþróttahúsinu
við Strandgötu 53, Hafnarfirði.
Samþykkt tímabundið viðbótarleyfi við starfsleyfi íþróttahússins.

2

Skipulagsmál

Lagt fram til kynningar erindi Skipulagsstofnunar frá 28. apríl 2016 þar sem óskað er umsagnar um
Fífuhvammsland, vesturhluta – breikkun Lindarvegar og umsögn heilbrigðiseftirlitsins frá 10. maí 2016.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 7. mars 2016 var fjallað um umhverfisskýrslu verkefnisins dags. 18.
janúar 2016 og ekki gerðar athugasemdir.

3

Loftgæðamál

3.1 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti – drög að reglugerð
Lagður fram tölvupóstur Umhverfis- og auðlindráðuneytis frá 27.05.2016 þar sem óskað er umsagnar
um drög að reglugerð um brennisteinsdíoxíða, köfnunarefnisdíoxíða og köfnunarefnisoxíð, bensen,
kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu, og um styrk ósons við yfirborð jarðar og upplýsingar til
almennings.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við drögin.
3.2 Loftgæðamælingar við Norðurhellu í Hafnarfirði
Á Norðurhellu í Hafnarfirði hefur Hafnarfjarðarbær í samvinnu við heilbrigðiseftirlitið rekið
loftgæðamælistöð frá nóvember 2013. Í stöðinni fara fram mælingar á svifryki og á þungmálmum í
svifryki. Hafnarfjarðarbær hefur nú eflt tækjabúnað stöðvarinnar til víðtækari loftgæðavöktunar. Verið
er að prófa nýjan búnað til símælinga á brennisteinsvetni (H2S), brennisteinsdíoxíði (SO2),

7

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 30. maí 2016

köfnunarefnisoxíðum (NOX) og á svifryki (PM10). Áformað er að þar verði einnig veðurstöð til að
auðvelda túlkun gagna..
Mælingarnar verða fljótlega aðgengilegar m.a. á vef heilbrigðiseftirlits, www.heilbrigdiseftirlit.is
3.3 Úttekt Ríkisendurskoðunar
Lagt fram til kynningar erindi frá Ríkisendurskoðunar dags. 12. maí 2016 þar sem óskað er upplýsinga
um framkvæmd loftgæðavöktunar. Ríkisendurskoðun vinnur nú að úttekt á málefnum loftgæða á
Íslandi. Þar verður sjónum m.a. beint að verkaskiptingu í málaflokknum og hlutverki heilbrigðisnefnda
sveitarfélaga í þeim efnum.
Einnig lagt fram til kynningar svar heilbrigðiseftirlitsins frá 20. maí 2016.

4

Umhverfisvöktun

Farið var yfir niðurstöðu mælinga úr umhverfissýnum með ástandi yfirborðsvatns. Mælingar í þessum
tilgangi eru framkvæmdar þrisvar á ári. Í maí, ágúst og október. Niðurstöður reglubundinna
örverumælinga eru birtar vef heilbrigðiseftirlitsins http://heilbrigdiseftirlit.is/umhverfi
4.1 Vöktun yfirborðsvatns vegna útivistar og verndunar náttúrulegra gæða
Umhverfi lækja og vatna hefur útivistargildi og því mikilvægt að grípa til aðgerða ef náttúrulegt ástand er
að breytast til verri vegar. Jafnframt er nokkur hætta á að lækir og ár sem renna um þéttbýli mengist og
sama gildir um vötn og tjarnir í og við byggð. Mengandi efni geta borist í yfirborðsvatn en ekki er síður
hætta á mengun vegna laskaðra fráveitna eða rangtenginga. Í verstu tilvikum er slík mengun sýnileg og
til ama en í öðrum tilvikum er hún ill sjáanleg en getur verið skaðleg.
Mat heilbrigðisnefndar er að mælingar í vötnum gefi ekki vísbendingar um skaðleg áhrif frá mannlegri
starfsemi á lífríki. Vinna er í gangi við að finna og laga laskaðar fráveitur og rangtengingar vegna lækja.
4.2 Eftirlit sbr. reglugerð um fráveitur og skolp nr. 798/1999
Strendur og umhverfi þeirra hafa útivistargildi og því mikilvægt að grípa til aðgerða ef náttúrulegt ástand
er að breytast til verri vegar. Umhverfisvöktun með strandsjó hefur það einnig að markmiði að vernda
almenning og umhverfið gegn mengun af völdum skólps. Skólpi frá stórum hluta Garðabæjar og
Kópavogi er veitt inn í skólpkerfi Reykjavíkur. Hafnarfjarðarbær rekur skólphreinsistöð við Hraunavík.
Mat heilbrigðisnefndar er að niðurstöður örverumælinga að fjörurnar uppfylla þær kröfur sem hægt er að
gera til útivistar í þéttbýli.

5

Úrgangsmál

Umræðu um framkvæmd laga nr. 55/2003 um úrgang, landsáætlun og svæðisáætlun
Í apríl 2013 lagði Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fram landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 20132024. Úrgangsstjórnun til framtíðar. Fyrirliggur svæðisáætlun 2009-2020 um meðhöndlun úrgangs sem
er samstarfsverkefni Sorpu bs., Sorpstöðvar Suðurlands bs., Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf. og
Sorpurðunar Vesturlands hf. Fyrirtækin annast meðhöndlun úrgangs fyrir 34 sveitarfélög með alls um
251 þúsund íbúa. Starfssvæði þessara samlaga er á vestan- og sunnanverðu landinu, frá
Gilsfjarðarbotni í vestri og að Markarfljóti í austri.
Heilbrigðisnefndar hefur verið með málaflokk þennan til skoðunar og farið í vettvangsskoðanir því
tengdu.
5.1 Drög að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Kópavogsbæ
Lögð fram drög að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Kópavogsbæ og heilbrigðiseftirlitinu falið að
vinna áfram í málinu með starfsmönnum Kópavogsbæjar.

6

Önnur mál

6.1 Íþróttavellir og dekkjakurl
Umræða um dekkjakurl og íþróttavelli og nýjustu fyrirliggjandi rannsóknir þar að lútandi.
6.2 Úttekt ESA í september 2016
Lagður fram tölvupóstur Matvælastofnunar frá 25. maí 2016 um undirbúning fyrir úttekt ESA sem fer
fram dagana 12.-16. september n.k. en í þetta sinn snýst hún um uppfærslu á landsskýrslunni (Country
Profile, CP) og úrbótaáætlunum síðustu ára (General follow-up mission).
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.15
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