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1.1

Fundargerð 188 starfsmannafundar frá 24. júní 2016
Starfsleyfi
Garðabær

1.1.1 Litlabæjarvör 2, Garðabær – heimagisting
Lögð fram umsókn Helgu Pálsdóttur, kt. 120157-2219, dags. 14.06.2016, þar sem sótt er um leyfi
fyrir heimagistingu að Litlabæjarvör 2, Garðabæ. Húshluti: Einbýlishús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2 Smiðsbúð 6, Garðabær – málmsmiðja
Lögð fram umsókn Óðins Gunnarssonar, f.h. JSÓ ehf., kt. 450307-0760, dags. 21.06.2016, þar sem
sótt er um leyfi fyrir málmsmiðju að Smiðsbúð 6, Garðabæ. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3 Sviðholt, Garðabær, matsöluvagnar
Lögð fram umsókn Svanbjargar Vilbergsdóttur f.h. Lagnafóðrunar ehf. kt. 680714 1340, dags. 20. júní
2016 þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur veitingavagna.
Með vísun til ákvæða matvælagerða er afgreiðslu starfsleyfis vísað til heilbrigðiseftirlitsins til
afgreiðslu.

Hafnarfjörður
1.1.4 Álhella 3, Hafnarfjörður – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Víglundar Þórðarsonar f.h. Jarðborana hf., kt. 590286-1419, dags. 20.06.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis og geymslusvæðis að Álhellu 3, Hafnarfirði.
Endurnýjun. Húshluti: 01 0101
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.5 Flatahraun 13, Hafnarfjörður – veitingaverslun
Lögð fram umsókn Birgis Ö. Birgissonar f.h. Pizza pizza ehf., kt. 480293-2669, dags. 3.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Flatahrauni 13, Hafnarfirði.
Húshluti: 0103 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.6 Flatahraun 13, Hafnarfjörður – veitingastofa
Lögð fram umsókn Sigurbjargar Sigþórsdóttur f.h. Bakarameistarinn ehf., kt. 680177-0159, dags.
8.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með bakarísvörur ásamt rekstri veitingastofu
að Flatahrauni 13, Hafnarfirði.
Húshluti: 0102 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.7 Flatahraun 13, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Jóns Björnssonar, f.h. Kaupáss ehf., kt. 711298-2239, dags. 10.06.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Flatahrauni 13, Hafnarfirði.
Húshluti: 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælagerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8 Gjótuhraun 6, Hafnarfjörður – framleiðsla á tilbúnum réttum
Lögð fram umsókn Katrínar Halldóru Árnadóttur f.h. Ábótar íslenskrar fæðubótar kt.480169-7279, þar
sem sem sótt er um leyfi til reksturs framleiðslu á tilbúnum drykkjum (smoothie), baunaspírusalati og
pökkunar þurrkaðra matvæla úr spíruðu hráefni að Gjótuhrauni 6, Hafnarfirði. Endurútgáfa starfsleyfis
og viðbót við starfsleyfi.
Starfsemin féll undir eftirlit Matvælastofnunar sem frumframleiðslu þar til matvælalögum var breytt með
lagabreytingu nr. 40/2016.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með endurútgáfu starfsleyfis frá 1.10.2012 og
samþykkt viðbótar að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.9 Miðhella 4, Hafnarfjörður – matvörudreifing
Lögð fram umsókn Júlíusar Þ. Júlíussonar f.h. Skipakosts slf. kt. 670110-1250, dags. 14.06.2016, þar
sem sótt er um leyfi til matvörudreifingar frá Miðhellu 4, Hafnarfirði.
Fyrir liggur álit byggingarfulltrú um að húsið er skráð sem fokhelt og ekki er hægt að segja að umrædd

starfsemi sé í samræmi við fokhelt húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvælagerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 1 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.10 Sléttuhlíð F3, Hafnarfjörður – gisting
Lögð fram umsókn Katrínar H. Árnadóttur, kt. 300760-5899, dags. 22.06.2016, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs gistingar í frístundahúsi Sléttuhlíð F3, Hafnarfirði. Húshluti: Allt húsið. Fastanr. 208 0974.
Landnr. 123124. Viðbót við starfsleyfi fyrir gistingu að Sléttuhlíð bústað F2 frá 30. maí s.l.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt viðbót við starfsleyfi frá 30. maí 2016.
1.1.11 Spóaás 22, Hafnarfjörður – matvörudreifing
Lögð fram umsókn Arnars Atlasonar f.h. Trölladyngju sf., kt. 501296-2289, dags. 10.06.2016, þar sem
sótt er um leyfi til matvörudreifingar með lögheimili að Spóaás 22, Hafnarfirði. Dreifing frá vöruhóteli.
Með vísun til ákvæða matvælagerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Rauðhella 1, Hafnarfjörur – silkiprent
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Þrastardóttur f.h. Prentsýn – merkjasaumur ehf., þar sem sótt er u leyfi
fyrir prentiðn að Rauðhellu 1, Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára þegar fyrir
liggur samþykkt notkun fasteignar
1.1.13 Rauðhella 1, Hafnarfjörur – ryðvörn og viðgerðir
Lögð fram umsókn Smára Hólm f.h. Smára Hólm ehf., kt. 640815-0270, þar sem sótt er um leyfi fyrir
ryðvörn og viðgerðir að Rauðhellu 1 Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára þegar fyrir
liggur samþykkt notkun fasteignar
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1.1.14 Reykjavíkurvegur 5, Hafnarfjörður – meindýraeyðir
Lögð fram umsókn Sigurðar Inga Sveinbjörnssonar f.h. Garðaúðun - Meindýraeyðir ehf., kt. 5105072740, dags. 10.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til garðaúðunar og meindýraeyðingu með aðsetur að
Reykjavíkurvegi 5, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.15 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður – veitingahús
Lögð fram umsókn Rosita Yu Fou Zhaug f.h. Life Iceland ehf., kt. 460614-1980, dags. 30.05.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti af 01 0101. Ný starfsemi. Fyrir liggja teikningar dags. 24.04.2016.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem úttekt hefur
ekki geta farið fram.
1.1.16 Tjarnavellir 3, Hafnarfjörður – hótel
Lögð fram umsókn Þorsteins Rafns Johnsen f.h. Hótel Vellir ehf., kt. 520416-0210, dags. 2.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótels að Tjarnarvöllum 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 0102, 0104, öll 2. 3. og 4. hæð. Ný rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Kópavogur
1.1.17 Akralind 6, Kópavogur – rafvélaverkstæði
Lögð fram umsókn Ágústs R. Kristjánssonar, f.h. Rafbreidd ehf., kt. 461098-3129, dags. 27.06.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs heimilistækjaviðgerða að Akralind 6, Kópavogi. Húshluti: 01-0101.
Endurnýjun. Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Arnarsmári 32, Kópavogur – gististarfsemi
Lögð fram umsókn Kristins Dags Gissurarsonar, f.h. Litla stóra félagsins ehf., kt. 681015-1670, dags.
27.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs svefnpokagistingar að Arnarsmára 32, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað þar sem starfsemin fullnægir ekki kröfum 27. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr.
941/2002.
1.1.19 Dalvegur 4, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Bjarna Stefáns Gunnarssonar, f.h. Foodco hf (Eldsmiðjan), kt. 660302-2630, dags.
21.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Dalvegi 4, Kópavogi. Húshluti: 0102
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Jöklalind 5, Kópavogur – heimagisting
Lögð fram umsókn Jóns Grímssonar, kt. 550316-0480, dags. 8.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs heimagistingar að Jöklalind 5, Kópavogi. Húshluti: einbýlishús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.21 Hagasmári 3, norðurturn, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Jóhannesar Felixsonar f.h. Hjá Jóa Fel, kt. 501097-2099, dags. 16.06.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með brauð, kökur og og rekstur kaffihús í norðurturni
Smáralindar, Hagasmára 3, Kópavogi. Umsókn fylgir vinnuteikning dag. 9.6.2016
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.22 Naustavör 20, Kópavogur – siglingaklúbbur
Lögð fram umsókn Örnu Margrétar Erlingsdóttur f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
21.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sumarnámskeiðs í siglingum fyrir börn að Naustavör
20, Kópavogi. Tímabilið 13.06.2016 – 22.07.2016. Endurnýjun, Húshluti: allt húsið.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er tímabundið starfsleyfi samþykkt að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.23 Smáratorg 3, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Diana Von Ancken, kt. 241160-4919, dags. 15.06.2016, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs húðflúrstofu í snyrtistofunni Rynda ehf., kt. 621215-0430, að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Húshluti: 2. hæð.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 8.06.2020.
1.1.24 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Svavars Helga Jakobssonar, f.h. Meistara Jakobs og vina ehf., kt. 690416-1580,
dags. 2.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
Húshluti: 02 0110 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.25 Smiðjuvegur 54, Kópavogur – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Tomasz Rozanski, f.h. Multi – Mede ehf., kt. 551113-0190, dags. 26.05.2016, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla að Smiðjuvegi 54, Kópavogi. Húshluti: hluti af 01 0101.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.26 Smiðjuvegur 66 og 28, Kópavogur – verkstæði
Lögð fram umsókn Ingvars Bjarnasonar, f.h. Landvélar ehf., kt. 420269-3159, dags. 2.06.2016, þar
sem sótt er um leyfi reksturs verkstæðis að Smiðjuvegi 66 (allt húsið) og 28(húshluti 010101)
Kópavogi. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.27 Víðigrund 2, Kópavogur – íþróttahús
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
22.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sumarnámskeið íþróttafélaga fyrir börn að Víðigrund 2,
Kópavogi. Tímabilið 1.06.2016 – 31.08.2016. Endurnýjun, Húshluti: íþróttasalur
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt tímabundið starfsleyfi.
1.1.28 Víðigrund 2, Kópavogur – íþróttahús
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
22.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss með takmarkaðri starfsemi að Víðigrund 2,
Kópavogi. Tímabilið 1.09.2016 – 31.05.2017. Endurnýjun, Húshluti: salur
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt tímabundið starfsleyfi með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir

Garðabær
1.2.1 Garðatorg 7, Garðabær – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pizza Pizza ehf., kt. 480293-2669, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingaverslun
samkvæmt flokki l að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Í veitingaverslun er ekki framleiddur matur eða drykkur til neyslu fyrir viðskiptavini á staðnum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 9.06.2008 starfsleyfi fyrir veitingaverslun við Garðatorg 7, Garðabæ,
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 veitingaverslun“.
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1.2.2 Garðatorg 4, Garðabær – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 20.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Brunch ehf., kt. 691015-0170, þar sem sótt er um breytingu á rekstrarleyfi fyrir veitingahús
samkvæmt flokki ll að Garðatorgi 4, Garðabæ. Bæta við útiveitingum fyrir 32 gesti til kl. 23.00 alla
daga.
Frestað þar sem upplýsingar um fyrirkomulag starfseminnar liggur ekki fyrir.
1.2.3 Litlabæjarvör 2, Garðabær – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helgu Pálsdóttur, kt. 120157-2219, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l við Litlabæjarvör 2, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.06.2016 starfsleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt 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 veitt fyrir heimagistingu.“
1.2.4 Setbergsland, Garðabær – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristmas ehf., kt. 651002-2060, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu
samkvæmt flokki ll í Golfskála Setbergs, Setbergslandi , Garðabæ.
Mælt er með eftirfarandi samþykkt:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 28.06.2010 starfsleyfi fyrir veitingaverslun í Golfskála Setbergs,
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 er veitt fyrir
veitingastofu“.

Hafnarfjörður
1.2.5 Fjarðargata 11, Hafnarfjörður – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pizza Pizza ehf., kt. 480293-2669, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingaverslun
samkvæmt flokki l að Fjarðargötu 11, Hafnarfirði.
Í veitingaverslun er ekki framleiddur matur eða drykkur til neyslu fyrir viðskiptavini á staðnum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 9.06.2008 starfsleyfi fyrir veitingaverslun við Fjarðargötu 11,
Hafnarfirði, 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
veitingaverslun“.
1.2.6 Flatahraun 13, Hafnarfjörður – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pizza Pizza ehf., kt. 480293-2669, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingaverslun
samkvæmt flokki l að Flatahrauni 13, Hafnarfirði. Í veitingaverslun er ekki framleiddur matur eða
drykkur til neyslu fyrir viðskiptavini á staðnum.
Í veitingaverslun er ekki framleiddur matur eða drykkur til neyslu fyrir viðskiptavini á staðnum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.06.2016 starfsleyfi fyrir veitingaverslun við Flatahrauni 13,
Hafnarfirði, 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
veitingaverslun“.
1.2.7 Flatahraun 13, Hafnarfjörður – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bakarameistarans ehf., kt. 680177-0159, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki l við Flatahraun 13, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.06.2016 starfsleyfi fyrir kaffihús að Flatahrauni 13, Hafnarfirði,
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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir kaffihús“.
1.2.8 Kaplakriki, Hafnarfjörður – samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélags Hafnafjarðar, kt. 540169-2769, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal, Sjónarhól, samkvæmt flokki lll í Kaplakrika, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 3.03.2014 starfsleyfi fyrir samkomusal í Kaplakrika, 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 samkomusal“.
1.2.9 Tjarnarvellir 3, Hafnarfjörður – hótel, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.3.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hótel Vellir ehf., kt. 520416-0210, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir hótel samkvæmt flokki
V við Tjarnarvelli 3, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.06.2016 starfsleyfi fyrir hótel við Tjarnavelli 3, 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 hótel“.

Kópavogur
1.2.10 Búðakór 1, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 1.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn GM Veitinga ehf., kt. 431115-0930, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki ll við Búðakór 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.05.2016 starfsleyfi fyrir veitingastað við Búðakór 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitingastað að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.“.
1.2.11 Dalvegur 4, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.06.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Foodco ehf., (Eldsmiðjan) kt. 660302-2630, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki l við Dalveg 4, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.06.2016 starfsleyfi fyrir veitingastað við Dalveg 4, 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 veitingastað“.
1.2.12 Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastaður , rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 30.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kaffiveraldar ehf., kt. 540909-0830, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki l við Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.05.2016 starfsleyfi fyrir veitingastað 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 veitingastað“.
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1.2.13 Jöklalind 5, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.05.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hagagils ehf., kt. 550316-0480, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l við Jöklalind 5, Kópavogi.
„Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.06.2016 starfsleyfi fyrir heimagistingu að Jöklalind 5, Kópavogi,
skv. ákvæðum hollustuháttareglugerðar. 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 heimagistingu“.
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Litlatún 1-3, Garðabær - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Sigurðar Haukssonar f.h. Hagkaupa, kt.430698-3549, dags. 15.06.2016 þar sem
sótt er um leyfi til tóbakssölu í verslun Hagkaupa, Litlatúni 1-3, Garðabæ.
Leyfisveiting staðfest.
1.3.2 Flatahraun 13, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Jóns Björnssonar f.h. Kaupás ehf, kt.711298-2239, dags. 10.06.2016 þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun Krónunnar, Flatahraun 13, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.3.3 Skógarlind 2, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Guðmundar Jónssonar, f.h. Kaupás ehf, kt.711298-2239, dags. 27.06.2016 þar
sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í verslun Krónunnar, Skógarlind 2, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.4

Annað

1.4.1 Þrif í leik- og grunnskólum
Lögð fram skýrsla um samstarfsverkefni Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2015
(útgáfunúmer Ust 2016-03).
1.4.2 Fornubúðir, Hafnarfjörður, sælgæti og gosdrykkir
Lögð fram umsókn Rögnu Rutar Magnúsdóttur, f.h. Hafnafjarðarbæjar vegna Slysavarnadeildarinnar
Hraunprýði dags. 2.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni á
sjómannadaginn 5. júní n.k. í Fornubúðum, Hafnarfirði. Tilkynning móttekin.
1.4.3 Fornubúðir, Hafnarfjörður, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Rögnu Rutar Magnúsdóttur, f.h. Hafnafjarðarbæjar vegna Björgunarsveitar
Hafnafjarðar dags. 2.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni á
sjómannadaginn 5. júní n.k. í Fornubúðum, Hafnarfirði. Tilkynning móttekin.
1.4.4 Strandgata, Hafnarfjörður, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Rögnu Rutar Magnúsdóttur, f.h. Hafnafjarðarbæjar vegna Hauka, Fimleikafélags
Hafnarfjarðar, Fimleikafélagsins Bjarkar og Dansíþróttafélags Hafnarfjarðar, dags. 2.06.2016, þar
sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni á 17. júní n.k. við Strandgötu, Hafnarfirði.
Tilkynning móttekin.
1.4.5 Borgarholtsbraut, Kópavogur, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Valgerðar Gunnarsdóttur, f.h. Knattspyrnudeildar HK, dags. 2.06.2016, þar sem
sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 10-22.30 á Rútstúni við
Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Tilkynning móttekin.
1.4.6 Borgarholtsbraut, Kópavogur, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Tinnu Karenar Guðbjartsdóttur, f.h. Dansíþróttafélags Kópavogs, kt. 410201-3130,
dags. 9.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli
kl. 10-22.30 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi. Tilkynning móttekin.
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1.4.7 Borgarholtsbraut, Kópavogur, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Ellenar Drafnar Björnsdóttur f.h. Dansíþróttafélagið Hvönn, kt. 541195-2549 dags.
3.06.2016, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 1022.30 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi. Tilkynning móttekin.
1.4.8 Hjallabrekka 37, Kópavogur, afturköllun starfsleyfis
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins frá 25.05.2016 til Extent ehf. um opinbert matvælaeftirlit hjá
fyrirtækinu.
Samþykkt að fella starfsleyfi fyrirtækisins úr gildi þar sem ekki hefur verið mögulegt að sinna eftirliti
samkvæmt ákvæðum matvælalaga.

2

Gildistími starfsleyfa

Farið yfir vinnureglur um gildistíma starfsleyfa sem heilbrigðisnefnd ber að veita samkvæmt ákvæðum
4.gr.a. og 5.gr.a. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og 9.gr. laga um matvæli.
Samþykktar almennar vinnureglur sem taka mið af skipulagi og byggðaþróun.
Hvort um viðkvæma starfsemi m.t.t.viðskiptavina sé að ræða eða viðkvæmt umhverfi sem starfsemin
getur haft áhrif á. Hvort viðkomandi starfsemi geti verið ónæðissöm eða starfsemi sem getur orðið
umtalsvert mengandi.
Ákveðið að starfsleyfi munu áfram vera gefin út að jafnaði til 12 ára þegar uppfylltar eru gerðar kröfur
til viðkomandi starfsemi og starfsemin telst hvorki sérlega viðkvæm gagnvar neytendahópi, börnum
eða umhverfi. Til skoðunar koma áfram í hverju tilviki starfsleyfi vegna hagsmuna nágranna í
íbúðabyggð.

3

Úrgangsmál

3.1 Drög að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Kópavogsbæ
Lögð fram ný drög að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Kópavogsbæ og heilbrigðiseftirlitinu falið
að vinna áfram í málinu með starfsmönnum Kópavogsbæjar.

4

Starfshópur um umhverfismat

Lagt fram bréf Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 8. júní 2016 um að skipaður hafi verið starfshópur
um tillögu að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Um er
að ræða innleiðingu á ákvæðum tilskipunar Evrópusambandsins 2014/52ESB frá 16. apríl 2014.
Starfshópnum er einnig ætlað að taka til skoðunar ýmis önnur tiltekin ákvæði laga nr. 106/2000.
Óskað er eftir tillögum eða ábendingum um breytingar sem talið er að þurfi að gera á ákvæðum lagna
nr. 106/2000 um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum, tímalengd ákvarðana um matskyldu,
endurskoðun masskýrslu, innheimtu Skipulagsstofnunar á kostnaði vegna málsmeðferðar
framkvæmda sem heyra undir lögin eða viðmiðunargildum framkvæmda í 1. viðauka laganna.
Lög um umhverfismat byggja á Evróputilskipun sem hefur m.a. að markmiði að tryggja lýðræðislega
ákvarðanatöku. Einn megin tilgangur laganna er að tryggja bæði almenningi, stjórnvöldum og öðrum
sem kunna að hafa hagsmuna að gæta möguleika til að hafa áhrif á ákvörðun og koma að
ábendingum er varða boðaða framkvæmd. Það er mikilvægt að við breytingar á núgildandi lögum
verði betur hlúð að þessu markmiði. Að þeir sem huga að framkvæmdum verði gert að upplýsa
verðandi umsagnaraðila og aðra sem kunna að hafa varða hagsmuni að gæta sem fyrst í ferlinu og að
umsagnartími verð ekki skertur.

5

Sjúkt dýr og viðbrögð

Heilbrigðisnefnd er með í vörslu hund sem tekin var í vörslu sjúkur, horaður og vanræktur.
Heilbrigðisnefnd ber að afhenda dýrið umráðamanni gefi hann sig fram þar sem nefndin fer ekki með
eftirlit samkvæmt ákvæðum laga um velferð dýra.
Heilbrigðisnefnd telur í ljósi þess að frá ársbyrjun 2014 hafa verið í gildi lög um dýravelferð sem stuðla
eiga að velferð dýra og liggja á ljóst fyrir um viðbrögð stjórnvalda þegar þeim berast ábendingar eða
upplýsingar um að ákvæðum laganna sé ekki fylgt tók heilbrigðisnefnd mál þetta til umræðu.
Niðurstaða heilbrigðisnefndar ástæðu til að vekja athygli Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti á óskýrleika
í framkvæmd mála í anda laganna.
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6 Kosning formanns og varaformanns
Hörður Svavarsson var valinn formaður til tveggja ára.
Jón Haukur Ingvason var valinn varaformaður til tveggja ára.
7

Önnur mál

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:20

Bryndís Skúladóttir

Ingibjörg Hauksdóttir

Fjölnir Sæmundsson

Svanur Karl Grjetarsson

Hörður Svavarsson
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