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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
228. fundur – 30. október 2017
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30. október
2017. 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. Jón Haukur Ingvason boðaði forföll og í hans stað mætti Svanur
Karl Grjetarsson.
Fundargerð 227. fundar frá 26. september 2017 lögð fram.
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1.1

Starfsleyfi, umsagnir, tilkynningar o.fl.
Starfsleyfi

Garðabær
Garðahraun 2, Garðabær – matvæli
Lögð fram umsókn Kristínar Helgadóttur, f.h. Góa-Linda ehf., kt. 410168-0229, dags. 23.10.2017, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sælgætisgerðar að Garðahrauni 2, Garðabæ.
Fastanúmer: 226-3910. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Garðatorg 7, Garðabær – heilsugæsla
Lögð fram umsókn Ásmundar Jónassonar, f.h. Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins., kt. 521005-0760,
dags. 5.10.2017, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsugæslu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Fastanúmer: 222-2641. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hofsstaðabraut, Garðabær – leikskóli
Lögð fram umsókn Bjargar Helgu Geirsdóttur, f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags. 11.10.2017,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Lundaból við Hofsstaðabraut, Garðabæ.
Fastanúmer: 207-2646. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kauptún 3, Garðabær – verslun með drykkjarvörur
Lögð fram umsókn Karls Péturssonar, f.h. ÁTVR., kt. 410169-4369, dags. 13.10.2017, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs áfengisverslunar að Kauptúni 3, Garðabæ. Fastanúmer: 231-4635. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Kirkjulundur 1, Garðabær – leikskóli
Lögð fram umsókn Ástu Kristínar Valgarðsdóttur, f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags. 12.10.2017,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Kirkjubóls við Kirkjulund 1, Garðabæ. Fastanúmer: 2072683. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
Austurgata 36, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Önnu Gyðu Pétursdóttur, kt. 071082-2969, dags. 22.09.2017, þar sem sótt er um
leyfi til niðurrifs Austurgötu 36, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis til 28.02.2018.
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Austurgata 38, Hafnarfjörður – tónlistakennsla
Lögð fram umsókn Ingu Bjarkar Ingadóttur, kt. 030578-4069, f.h. Hljóma, dags. 18.10.2017, þar sem
sótt er um leyfi fyrir tónlistarkennslu fyrir einstaklinga og litla hópa að Austurgötu 38, Hafnarfirði.
Fastanúmer: (207-3554). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður – matvæli
Lögð fram umsókn Alfreðs Pálssonar, f.h. Leanbody ehf., kt. 560616-2950, dags. 26.09.2017, þar sem
sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla (fæðubótaefna) að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.
Húshlutanúmer: 01 0102. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Bæjarhraun 4, Hafnarfjörður – gististaður
Lögð fram umsókn Kristínar Völundardóttur, f.h. Útlendingastofnunar., kt. 670269-6399, dags.
27.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir gistiaðstöðu að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-4253, 207-4257, 207-4256. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Bæjarhraun 24, Hafnarfjörður – matvæli
Lögð fram umsókn Jóns Arnar Stefánssonar, f.h. Kjötkompaní ehf., kt. 500709-0140, dags.
22.09.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir matvælaframleiðslu og dreifingu að Bæjarhrauni 24,
Hafnarfirði í tengslum við sælkeraverslun og kjötbúð. Fastanúmer: 207-4292. Viðbótarstarfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Breiðhella 2, Hafnarfjörður – plastiðnaður
Lögð fram umsókn Rafns Steinþórssonar, f.h. Bergplast ehf., kt. 430596-2339, dags. 29.09.2017, þar
sem sótt er um leyfi vegna plastiðnaðar, m.a. umbúðaframleiðslu fyrir matvæli að Breiðhellu 2,
Hafnarfirði. Fastanúmer: 231-2493. Endurskoðun starfsleyfis.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.2.2022.
Breiðvangur 42, Hafnarfjörður – grunnskóli
Lögð fram umsókn Hrannar Bergþórsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
26.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla að Breiðvangi 42, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-4059. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa
Fjarðargata 17, Hafnarfjörður – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Þuríðar Erlu Halldórsdóttur, kt. 050355-3149 f.h. Stúdíó Hár og Húð, dags.
23.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir reksturs hársnyrtistofu að Fjarðargötu 17, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 221-8565. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hrauntunga 7, Hafnarfjörður – grunnskóli
Lögð fram umsókn Hrannar Bergþórsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
26.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla að Hrauntungu 7, Hafnarfirði. Fastanúmer: 2076020. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Lækjargata 10, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Þorsteins Auðuns Péturssonar f.h. Prima ehf., kt480989-0905, dags. 28.09.2017
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs þakklæðningar húss að Lækjargötu 10, Hafnarfirði. Tímabundin
starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis til 1.12.2017.
Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Jóhönnu Halldóru Hinz, kt. 180484-3539 f.h. Pyrana hársnyrtistofa, dags.
11.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir hársnyrtistofu að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-8652. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Tjarnavellir 15, Hafnarfjörður – matvælaverslun
Lögð fram umsókn Auðuns Pálssonar, f.h. Bónus., kt. 450199-3389, dags. 16.10.2017, þar sem sótt er
um leyfi fyrir matvælaverslunar að Tjarnarvöllum 15, Hafnarfirði. Fastanúmer: 228-5371. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Suðurhella 8, Hafnarfjörður – matvæli
Lögð fram umsókn Sjafnar Sigurgísladóttur, f.h. SagaMedica – Heilsujurtir ehf., kt. 690600-3070, dags.
16.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir matvælaframleiðslu og dreifingu að Suðurhellu 8, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 230-6863. 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.
Sunnuvegur 4, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Aðalbjörns P. Óskarssonar f.h. Kappa eh., kt 430209-0510, dags. 18.10.2017 þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs þakklæðningar húss að Sunnuvegi 4, Hafnarfirði.Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis til 1.12.2017
Kópavogur
Dalvegur 18, Kópavogur – fangageymsla
Lögð fram umsókn Þóru Jónasdóttur f.h. Lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, kt. 531006-2320,
dags.16.10.2017, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fangageymslu við lögreglustöðina Dalvegi 18,
Kópavogi. Fastanúmer: 223-5159, 223-9073. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Hábraut 3, Kópavogur – leikskóli
Lögð fram umsókn Bryndísar Hilmarsdóttur, f.h. Leikskólinn Undraland ehf, kt. 530487-1569,
dags.11.10.2017, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Hábraut 3, Kópavogi.
Fastanúmer: 224-8370. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hraunbraut 10 – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Elvars Guðmundssonar f.h. Isqueeze á Íslandi ehf. dag. 27.10.2017 þar sem sótt
er um leyfi til geymslu og dreifingar matvöru að Hraunbraut 10, Kópavogi.
Afgreiðslu frestað þar sem afla þarf nánari upplýsinga.
Nýbýlavegur 18, Kópavogur – matvæli
Lögð fram umsókn Stefáns Barða Kristjönusonar, f.h. Forvirki ehf., kt. 560169-0789, dags.17.10.2017,
þar sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 18, Kópavogi. Fastanúmer: 206-4410.
Endurnýjun. Sama húsnæði og A29 ehf. Yoyo.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 02.02.2028.
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Urðarhvarf 6, Kópavogur – mötuneyti
Lögð fram umsókn Sigurhjartar Sigfússonar f.h. Mannvits ehf., kt. 430572-0160, dags.19.10.2017, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis starfsmanna að Urðarhvarfi 6, Kópavogi. Fastanúmer: 2288704. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir

Garðabær
Ásgarður, Garðabær – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stjörnunnar, kt. 460180-0159, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu í Íþróttamiðstöðinni
Ásgarði , Garðabæ, þann 11.11.2017 frá kl.17.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Skólabraut, Garðabær – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stjörnunnar, kt. 460180-0159, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu í Urðarbrunni,
Skólabraut, Garðabæ, þann 20.10.2017 frá kl. 18.00 – 00.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
Skólabraut, Garðabær – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stjörnunnar, kt. 460180-0159, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu í Urðarbrunni,
Skólabraut, Garðabæ, þann 21.10.2017 frá kl. 18.00 – 00.00.
Jákvæð umsögn staðfest.

Hafnarfjörður
Dalshraun 13, Hafnarfjörður, veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Castello ehf, Hafnarfirði, kt. 670409-0230, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingahús samkvæmt flokki ll við Dalshraun 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt.
Hraunvangur 7, Hafnarfjörður, kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 13.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrafnistu Hafnarfirði, kt. 491177-0129, þar sem sótt er um nýtt rekstrarleyfi fyrir kaffihús
samkvæmt flokki ll við Hraunvang 7, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kaplakriki, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 27.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Kvennaskólans, Keðjan, kt. 430993-2089, þar sem sótt er um leyfi fyrir
samkomu í Kaplakrika, þann 16.11.2017 frá kl. 22.00 – 01.00.
Jákvæð umsögn samþykkt.

Kópavogur
Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 28.09.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Kvennaskólans, Keðjan, kt. 430993-2089, þar sem sótt er um leyfi fyrir
samkomu á Spot, Bæjarlind 6, Kópavogi, þann 18.10.2017 frá kl.22.00 – 01.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 27.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Flensborgarskóla, kt. 430985-0789, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu
á Spot, Bæjarlind 6, Kópavogi, þann 15.11.2017 frá kl. 22.00 – 01.00.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 20.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Borgarholtsskóla, kt. 621096-2149, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu á
Spot, Bæjarlind 6, Kópavogi, þann 9.11.2017 frá kl. 21.00 – 01.00.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Bæjarlind 6, Kópavogur – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.10.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Fjölbrautar Garðabæ, kt. 660287-2649, þar sem sótt er um leyfi fyrir
samkomu á Spot, Bæjarlind 6, Kópavogi, þann 2.11.2017 frá kl. 22.00 – 01.00.
Jákvæð umsögn samþykkt.
1.3

Tóbaksleyfi
Hagasmári 1, Kópavogur - verslun
Lögð fram umsókn Hagkaup Smáralind, kt. 430698-3549, dags. 12.10.2017 þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í verslun Hagkaupa Smáralind 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Leyfisveiting staðfest.
1.4

Annað
Lækjargata 34b, Hafnarfjörður – hundaskóli
Lögð fram umsókn Berglindar Guðbrandsdóttur, kt. 100388-3409, f.h. Hundasetursins, dags.
17.10.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur hundaskóla í húsnæði Dýralæknamiðstöðvarinnar
Grafarholti í dýralæknastofunni að Lækjargötu 34b, Hafnarfirði. Jafnframt sótt um viðurkenningu fyrir
grunnnámskeið í hundauppeldi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er leyfisveiting samþykkt og jákvæð afstað til
viðurkenningar námskeiðs að lokinni úttekt sbr. viðmiðunarreglur frá 8. mars 2004.

2

Skipulag

2.1 Vesturvör 16 -28 og Hafnarbraut 20. Deiliskipulag. Svæði 5
Lagt fram erindi Smára Smárasonar, f.h. Kópavogsbæjar frá 10. október 2017 s.l. þar sem óskað er
umsagnar um deiliskipulag fyrir Vesturvör 16-28 og Hafnarbraut 20 í samræmi við ábendingar sem
settar eru í greinargerð deiliskipulagstillögunnar og umhverfisskýrslu um samráð vegna deiliskipulags
fyrir Vesturvör 16-28 og Hafnarbraut 20.
Heilbrigðisnefnd frestar afgreiðslu og óskar nánari gagna.

3

Samþykkt um hænsnahald í Hafnarfirði

Lagður fram tölvupóstur Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 2. október 2017 ásamt tillögu að
heilbrigðissamþykkt um hænsnahald sem Hafnarfjarðarbær óskar staðfestingar á í samræmi við lög
um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Heilbrigðisnefnd mælir með staðfestingu samþykktarinnar.

4

Hundahald

Lagður fram tölvupóstur Gunnars Gylfasonar frá 3. október 2017 þar sem kvartað er vegna
hundahalds að Þinghólsbraut 57, Kópavogi.
Lagaðar fram athugasemdir og sjónarmið íbúa að Þinghólsbraut 57, Kópavogi dags. 29.10.2017.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Hundurinn sem kvartað er yfir er skráður hjá heilbrigðiseftirlitinu samkvæmt gildandi reglum.
Starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins hafa í tvígang farið í vettvangs heimsóknir. Skoðað aðstæður s.s.
garð við húsið og hvernig dýrið hagaði sér við heimsóknirnar. Ekkert óeðlilegt kom fram hjá hundinum
við heimsóknirnar og höfðu húsráðendur fulla stjórn á dýrinu við þær aðstæður. Heilbrigðisnefnd telur
ekki ástæðu til að hafa frekari afskipti.“

5

Bráðamengunar tilvik

Umræða um mengunartilvik og fjölgun ábendinga frá almenningi um slík mál að undanförnu.
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Önnur mál

Engin
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:47

Jón Bjarni Þorsteinsson

Svava H. Guðmundsdóttir

Fjölnir Sæmundsson

Gnýr Guðmundsson

Svanur Karl Grjetarsson

Hörður Svavarsson
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