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Starfsleyfi, umsagnir, tilkynningar o.fl.

1.1 Starfsleyfi

Garðabær
Garðatorg 6, Garðabær – veitingaverslun, ísbúð
Lögð fram umsókn Gunnars Más Þráinssonar, f.h. Ískú ehf., kt. 490813-0550, dags. 22.11.2017, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar að Garðatorgi 6, Garðabæ. Fastanúmer: 236-3111.
Ný starfsemi.
Heilbrigðisnefnd vekur athygli rekstraraðila á ákvæðum 18. gr. reglugerðar um meðhöndlun úrgangs
nr. 737/2003 þar sem m.a er fjallað um að óheimilt er að veita atvinnurekstri starfsleyfi nema
fullnægjandi aðstaða sé fyrir hendi til þess að geyma úrgang. Með vísun til ákvæða matvæla- og
hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Garðatorg 6, Garðabær - veitingastaður
Lögð fram umsókn Stefáns Magnússonar, f.h. Kókos ehf., kt. 490813-0550, dags. 22.11.2017, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Garðatorgi 6, Garðabæ. Fastanúmer: 236-3112.
Ný starfsemi.
Heilbrigðisnefnd vekur athygli rekstraraðila á ákvæðum 18. gr. reglugerðar um meðhöndlun úrgangs
nr. 737/2003 þar sem m.a er fjallað um að óheimilt er að veita atvinnurekstri starfsleyfi nema
fullnægjandi aðstaða sé fyrir hendi til þess að geyma úrgang. Með vísun til ákvæða matvæla- og
hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Súlunes 20, Garðabær – dreifing matvæla
Lögð fram að nýju umsókn Sigurðar H. Jóhannessonar, f.h. Ozon ehf., kt. 550385-0159, dags.
6.11.2017, þar sem sótt er um leyfi til matvæladreifingar frá Súlunesi 20, Garðabæ.
Fastanúmer: 207-2369. Ný starfsemi.
Neikvæð umsögn um fullgilt starfsleyfi dags. 18.01.2018 liggur fyrir frá byggingafulltrúa.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt skilyrt starfsleyfi sbr. 3. mgr. 9. gr.
matvælalaga.
Vífilstaðavegur, Garðabær – grunnskóli,
Lögð fram umsókn Brynhildar Sigurðardóttur, f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags. 30.11.2017, þar
sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla (Garðaskóla) við Vífilsstaðaveg. Landnúmer 119740, Fastanúmer:
270-2638. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Þernunes 1, Garðabær – gististaður
Lögð fram umsókn Gunnars Bachmann, f.h. GBA ehf., kt. 540410-1000, dags. 22.11.2017, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs gististaðar að Þernunesi 1, Garðabæ. Fastanúmer: 207-2534. Ný starfsemi.
Neikvæð umsögn dags. 22.01.2018 liggur fyrir frá byggingafulltrúa um að notkun samrýmist ekki
skipulagsákvæðum á Arnarnesi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað og umsækjanda verði kynnt ákvæði
14. reglugerðar um hollustuhætti um að húsnæði skuli hafa hlotið staðfestingu leyfisveitanda
byggingaleyfis á því að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun húsnæðis áður en hægt er að
afgreiða starfsleyfi.
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Hafnarfjörður
Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – naglasnyrtistofa
Lögð fram umsókn Helenu Jóhannsdóttur, kt. 180985-3879, f.h. Fagrir fingur naglastofu, dags.
15.01.2018, þar sem sótt er um leyfi til reksturs naglasnyrtistofu að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 222-3449, Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Flatahraun 27, Hafnarfjörður – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Jóns Arnars Guðbrandssonar, f.h. Einn tveir og elda ehf., kt. 711017-0700, dags.
10.01.2018, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu og pökkunar matvæla að Flatahrauni 27, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-4789. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Fornubúðir 1, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Eyjólfs Júlíusar Pálssonar, f.h. Hafið fiskverslun ehf., kt. 690399-2379, dags.
1.12.2017, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Fornubúðum 1, Hafnarfirði.
Landnúmer 120503, Fastanúmer: 222-4613 til 222-4617. Allt húsið. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
Hjallabraut 33, Hafnarfjörður – mötuneyti
Lögð fram umsókn Sjafnar Guðmundsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
18.01.2018, þar sem sótt er um leyfi fyrir mötuneyti að Hjallabraut 33, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-5543. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hólshraun 1b, Hafnarfjörður – matvörudreifing
Lögð fram umsókn Kjartans Ö. Þórðarsonar f.h. Lyf og heilsa hf., kt. 650299-2649, dags. 18.12.2017,
þar sem sótt er um leyfi til sölu matvæla í lyfjaverslun að Hólshrauni 1b, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 222-2949. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Lónsbraut 1, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Steingríms Leifssonar, f.h. Frostfisks ehf., kt. 680492-2479, dags. 5.01.2018, þar
sem sótt er um leyfi fyrir fiskvinnslu að Lónsbraut 1, Hafnarfirði. Fastanúmer: 229-7641. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Melabraut 17, Hafnarfjörður – plastframleiðsla
Lögð fram umsókn Stefáns Þórs Gunnarssonar, f.h. Durinn ehf., kt. 501105-2440, dags. 10.01.2018,
þar sem sótt er um leyfi fyrir plastframleiðslu að Melabraut 17, Hafnarfirði. Fastanúmer: 207 7813.
Ný starfsemi.
Mælt er með að starfsleyfi fyrir umrædda starfsemi verði auglýst að fenginni staðfestingu
skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa um að starfsemin samrýmist gildandi aðalskipulagi hvað varðar
landnotkun og byggðarþróun.
Smyrlahraun 4, Hafnarfjörður – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Smára Ólafssonar, kt. 150569-3709, dags. 11.01.2018, þar sem sótt er um leyfi til
dreifingu matvæla frá Smyrlahrauni 4, Hafnarfirði. Fastanúmer: 207-9077. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með skilyrtu starfsleyfi sbr. 3. mgr. 9. gr.
matvælalaga að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Sólvangsvegur 1, Hafnarfjörður – mötuneyti
Lögð fram umsókn Sjafnar Guðmundsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
18.01.2018, þar sem sótt er um leyfi fyrir mötuneyti að Sólvangsvegur 1, Hafnarfirði. Fastanúmer: 2079217. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður, hársnyrtistofa
Lögð fram umsón Rakelar Ársælsdóttur, f.h. P. Snæland ehf., kt. 620606-1620 dags. 25. janúar 2018
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 223-2932. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til12 ára.
Strandgata 32, Hafnarfjörður – matvæladreifing
Lögð fram umsón Magnúsar R Agnarsson, f.h. Veganmatur ehf. kt. 590517-0460, dags.15. janúar
2018 þar sem sótt er um leyfi til matvæladreifingar frá Standgötu 32, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Jákvæð afstaða samþykkt með vísunar til ákvæða matvælareglugerða.
Trönuhraun 6, Hafnarfjörður – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Hildigunnar Gísladóttur, kt.170869-5409, f.h. Hármót, dags. 18.12.2017, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Trönuhrauni 6, Hafnarfirði. Fastanúmer: 223-5889.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Undirhlíðarnámur, Hafnarfjörður – kvikmyndagerð,
Lögð fram umsókn Rannveigar Jónsdóttur, f.h. Hinriku ehf., kt..520813-0710, dags. 5.01.2018, þar
sem sótt er um tímabundið leyfi fyrir kvikmyndatöku í einn dag í Undirhlíðanámum, Hafnarfirði.
Tímabundið leyfi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu leyfis
Kópavogur
Akralind 5, Kópavogur – verkstæðisaðstaða
Lögð fram umsókn Andrésar Eyberg Magnússonar, f.h. Efstihóll ehf., kt. 430502-3360, dags.
15.01.2018, þar sem sótt er um leyfi fyrir verkstæðisaðstöðu og þrifaaðstöðu fyrir ökutæki að Akralind
5, Kópavogi. Fastanúmer: 223-8357. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Askalind 2, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Valdísar Haraldsdóttur, f.h. Vaxa ehf., kt. 431003-2520, dags. 5.01.2018, þar sem
sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla frá Askalind 2, Kópavogi. Fastanúmer: 223 9346. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Digranesvegur 15, Kópavogur – grunnskóli
Lögð fram umsókn Sigurðar Þ. Kjartanssonar, f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags. 1.12.2017,
þar sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla (Kópavogsskóla) við Digranesveg 15, Kópavogi.
Fastanúmer: 205-9517. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Digranesvegur 63, Kópavogur – gististaður
Lögð fram umsókn Bjarna Stefáns Konráðssonar, kt. 050560-7599, dags. 15.12.2017, þar sem sótt er
um leyfi fyrir gististað við Digranesveg 63, Kópavogi. Fastanúmer: 205-9621. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með frestun og umsækjanda kynnt ákvæði 14.
reglugerðar um hollustuhætti um að l húsnæði skuli hafa hlotið staðfestingu leyfisveitanda
byggingaleyfis á því að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun húsnæðis áður en hægt er að
afgreiða starfsleyfi.

3

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 29. janúar 2018

Engihjalli 8, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Sigurðar Karlssonar, f.h. Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags.
3.01.2018, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur matvöruverslunar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Landnúmer 114224. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Funahvarf 2, Kópavogur – grunnskóli
Lögð fram umsókn Guðrúnar Soffíu Jónasdóttur, f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
6.12.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla (Vatnsendaskóli) við Funahvarf 2, Kópavogi.
Fastanúmer: 227-8798. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Fjallalind 20, Kópavogur – meindýraeyðir
Lögð fram umsókn Steinars Egilssonar, kt. 070567-4079, dags. 21.12.2017, þar sem sótt er um leyfi
fyrir meindýraeyði við Fjallalind 20, Kópavogi. Fastanúmer: 222-7842. Endurnýjun.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 21.12.2017.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Gullsmári 13, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Kristrúnar Árnadóttur, kt. 280564-3979, dags. 18.12.2017, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs fótaaðgerðastofu að Gullsmára 13, Kópavogi. Fastanúmer: 222-4729. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Hagasmári 1, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Arnars Þórs Óskarssonar, f.h. Tiger Ísland ehf., kt. 561001-2780, dags.
29.12.2017, þar sem sótt er um leyfi til matvörudreifingar í Smáralind að Hagasmára 1, Kópavogi.
Fastanúmer: 222-7650. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hamraborg 7, Kópavogur – gististaður
Lögð fram umsókn Inga Guðjónssonar, f.h. Eldsala ehf., kt. 491117-1840, dags. 9.01.2018, þar sem
sótt er um yfirtökuleyfis til reksturs gististaðar að Hamraborg 7, Kópavogi. Fastanúmer:206-1430.
Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með endurútgáfu leyfis til 26. september 2029
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hamraborg 14, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Reynis Þorleifssonar, f.h. Reynir Bakarí ehf., kt. 701195-3029, dags. 24.11.2017,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með sölu á brauðmeti og kökum að Hamraborg 14,
Kópavogi. Fastanúmer: 206-1404. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hamraborg 14a, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Yaman Brikhan, f.h. Shams ehf., kt. 530109-1350, dags. 4.01.2018, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingastofu að Hamraborg 14a, Kópavogi. Eigendaskipti.
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.
Hlíðasmári 15, Kópavogur – mötuneyti
Lögð fram umsókn Magnúsar Más Þórðarsonar, f.h. Tern Systems ehf., kt. 650997-2559, dags.
10.01.2018, þar sem sótt er um leyfi fyrir mötuneyti starfsmanna að Hlíðasmára 15 , Kópavogi.
Fastanúmer: 233-7069, 223-7070, 223-7072, 223-7073. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er mælt með skilyrtu starfsleyfi sbr. 3. mgr. 9. gr.
matvælalaga og óskað eftir úrbótaáætlun.
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Huldubraut 33, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Steindórs Hjaltasonar f.h. Stapar verktakar ehf., kt. 481208-0410, dags.
12.01.2018, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs að Huldubraut 33, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis til 30.03.2018.
Hæðasmári 4, Kópavogur – matvörudreifing
Lögð fram umsókn Þorvaldar Árnasonar, f.h. Lyfjaval ehf., kt. 450303-2240, dags. 2.01.2018, þar sem
sótt er um leyfi til sölu matvæla í lyfjaverslun að Hæðasmára 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Sandskeið til Undirhlíða – Kópavogur Hafnarfjörður – línulögn (SV-línur)
Lögð fram umsókn Þórarins Bjarnasonar, f.h. Landsnet hf., kt. 580804-2410, dags. 23.01.2018, þar
sem sótt er um endurútgáfu leyfis til byggingar háspennulínu (Lyklafellslínu) frá Sandskeiði að
Hrauntungu í Hafnarfirði.
Um er að ræða ný framkvæmd á grannsvæði vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu. Útgáfa starfsleyfis
var áður til meðferðar á fundum heilbrigðisnefndar 3. febrúar 2016 og 7. mars 2016. Framkvæmdir
hafa tafist frá áformum sem voru við útgáfu fyrra leyfisins. Fyrirtækið gerir ráð fyrir að framkvæmdir
hefjist í apríl 2018 og þeim verði lokið seini hluta árs 2019.
Samráð verður viðhaft við heilbrigðisnefndir á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt ákvæðum
heilbrigðissamþykktar nr. 555/2015. Málið verður tekið fyrir að nýju á næsta fundi.
Gnýr Guðmundsson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.
Kópavogsbraut 9, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Steindórs Hjaltasonar f.h. Stapar verktakar ehf., kt. 481208-0410, dags.
12.01.2018, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs að Kópavogsbraut 9, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis til 30.03.2018.
Kópavogsgerði 6a, Kópavogur – sjúkrastofnun
Lögð fram umsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur, f.h. Landspítalans kt. 500300-2130, dags. 18.12.2017,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkrastofnunar að Kópavogsgerði 6a, Kópavogi. Fastanúmer: 2063365. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Lindasmári 29, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Arnars Más Ottóssonar, f.h. Icelandic-Moment ehf., kt. 511217-1130, dags.
29.12.2017. Lögheimili að Lindasmára 29, Kópavogi. Sótt er um leyfi til dreifingu matvæla beint frá
framleiðenda. Ný starfsemi. Bráðabirgðaleyfi veitt til 15.02.2018.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Nýbýlavegur 6, Kópavogur – heilsurækt
Lögð fram umsókn Sigríðar Þ. Sigurðardóttur, f.h. Hjúkrunarform ehf., kt. 680510-1720, dags.
21.12.2017, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktarstöðvar að Nýbýlavegi 6, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa. Vakin er athygli umsækjanda á að skylt er að haga allri háværri starfsemi þannig að
ekki valdi ónæði fyrir nágranna.
Smáratorg 1, Kópavogur – veitingaverslun
Lögð fram umsókn Markúsar Löve Mogenssonar, f.h. MK Capital ehf., kt. 630615-1850, dags.
5.01.2018, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Fastanúmer: 223-7876. 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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Smiðjuvegur 20, Kópavogur – framleiðslueldhús
Lögð fram umsókn Kristins Jóhannsson, f.h. Mathofsins ehf., kt. 470217-0650, dags. 29.11.2017, þar
sem sótt er um leyfi til matvælavinnslu að Smiðjuvegi 20, Kópavogi. Fastanúmer: 206-5327.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Vallakór 4, Kópavogur – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Kjartans Ö. Þórðarsonar, f.h. Lyf og heilsa ehf., kt. 650299-2649, dags. 2.01.2018,
þar sem sótt er um leyfi til sölu matvæla í lyfjaverslun að Vallakór 4, Kópavogi. Fastanúmer: 231-1637.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
Versalir 5, Kópavogur – grunnskóli
Lögð fram umsókn Hafsteins Karlssonar, f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags. 18.12.2017, þar
sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla (Salaskóla) við Versali 5, Kópavogi. Fastanúmer: 225-1984.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Víkurhvarf 1, Kópavogur – íþróttasalur
Lögð fram umsókn Sigursteins Snorrasonar, f.h. Taekwondo Akademían., kt. 491106-1580, dags.
19.12.2017, þar sem sótt er um leyfi fyrir íþróttasal við Víkurhvarf 1, Kópavogi. Fastanúmer: 230-1030.
Endurnýjun.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 21.12.2017
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 4.01.2018.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2 Umsagnir
Garðabær
Breiðamýri – íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kvenfélags Álftaness, kt. 451179-0209 um leyfi fyrir samkomu íþróttamiðstöðinni Álftanesi við
Breiðumýri Garðabæ, þann 3.02.2018 frá kl. 19.00 – 04.00.
Jákvæð umsögn er veitt.
Garðatorg 6 – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 17.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kókos ehf., kt. 691217-1160, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað samkvæmt
flokki ll að Garðatorgi 6, Garðabæ.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Skólabraut, Mýrin - íþróttahús, samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 27.12.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnudeildar Stjörnunnar, kt. 580589-1389, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu í
Mýrinni íþróttahús við Skólabraut Garðabæ, þann 19.01.2018 frá kl. 19.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
Skólabraut, Mýrin - íþróttahús, samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 16.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Fjölbrautar Garðabæ, kt. 660287-2649, þar sem sótt er um leyfi fyrir
samkomu í Mýrinni íþróttahús við Skólabraut Garðabæ, þann 21.02.2018 frá kl. 22.00 – 02.00.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Hafnarfjörður
Kaplakriki, Hafnarfjörður - Íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 16.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Framtíðin, málfundarfélag, kt. 521083-0189, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu í
íþróttahúsinu Kaplakrika þann 15.02.2018 frá kl. 22.00 til kl. 01.00. Fyrir allt að 1100 manns.
Jákvæð umsögn er veitt.
Kaplakriki, Hafnarfjörður - íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 22.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Flensborgarskóla, kt. 430985-0789, þar sem sótt er um leyfi fyrir samkomu í
íþróttahúsinu Kaplakrika þann 22.02.2018 frá kl. 22.00 til kl. 02.00. Fyrir allt að 550 mans.
Jákvæð umsögn er veitt.
Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður - krá, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.12.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JM Veitinga ehf., kt. 540709-0330, Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði, þar sem sótt er um leyfi
fyrir opnun Ölhússins þann 1.01.2018 frá kl. 24.00 til kl. 06.00 og 2.01.2018 frá kl. 24.00 til kl. 04.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
Tjarnarvellir 15, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 22.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Heima hjá þér ehf., kt. 711013-1800, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað
samkvæmt flokki lll við Tjarnarvelli 15, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn er veitt.
Kópavogur
Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Árna Björnssonar f.h. Á-B ehf. kt. 500914-0330, um tækifærisleyfi fyrir 300 manna skemmtun
4. febrúar 2018 frá kl. 01:00 til 04:00 í veitingahúsinu Spot Bæjarlind 6, Kópavogi.
Ekki er gerð athugasemd við umsóknina.
Dalsmári 5, Kópavogur – íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Íþróttafélagsins Eysteins Péturs Lárussonar f.h. Breiðabliks kt. 480169 0699, um leyfi fyrir
samkomu í íþróttahúsinu Smáranum 3. febrúar 2018 frá kl. 18:30 til 02:00.
Jákvæð umsögn er veitt.
Digranesvegur 63, Kópavogur - gististaður, íbúðarhús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 01.12.2017, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Stefáns Konráðssonar, kt. 050560-7599, um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt
flokki ll við Digranesveg 63, Kópavogi.
Mælt er með frestun þar sem starfsleyfi liggur ekki fyrir.
Versalir 3. Kópavogur – íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 23.01.2018, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Íþróttafélagsins Gerplu kt. 700672 0429, um leyfi fyrir samkomu í íþróttahúsinu Versölum 17.
febrúar 2018 frá kl. 19:00 til 04:00.
Jákvæð umsögn er veitt.
.
1.3 Tóbaksleyfi
Engihjalli 8, Kópavogur - verslun
Lögð fram umsókn Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-4-0470, dags. 3.01.2018 þar sem sótt er
um leyfi til tóbakssölu í versluninni Iceland, Engihjalla 8, Kópavogi. Nýtt leyfi.
Leyfisveiting samþykkt.
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1.4 Annað
Slysatíðni í skemmtigarði
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins frá 21. desember 2017 til Skypark ehf., um slysatíðni og
starfsleyfismál.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með því að farið sé að ákvæðum reglugerðar varðandi leikvallatæki í
notkun og öryggi leiksvæða. Nauðsynlegt er að sýna fram á að tæki skemmtigarðsins uppfylli kröfur
sem fram koma í stöðlum um leikvallatæki og undirlag þeirra. Aðgangur opinberra eftirlitsaðila skal
vera að öllu skráðu og skjalfestu efni er eftirlitið varðar. Með vísunar til þess er lagt fyrir rekstraraðila
að leggja fram innan 14 daga gögn er staðfesta skoðun tækja varðandi öryggi þeirra, undirstöðu og
umhverfi“.
Eftirlitsverkefni 2017, matvælaeftirlit
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni Matvælastofnunar og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga um
miðlun upplýsinga um ofnæmis og óþolsvalda í óforpökkuðum matvælum 2017.
Reykjavíkurveggur 78, lyfjaframleiðsla
Lögð fram til kynningar umsókn Þóru B. Magnúsdóttur, f.h. Actavis Group PTC ehf., dags.
19.12.2017, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu lyfja að Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-8690, 207-8692. Erindið hefur verið framsent til Umhverfisstofnunar. Með
lagabreytingu (66/2017) á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir færðist starfsleyfisútgáfa og
mengunarvarnaeftirlit með framleiðslu lyfja úr héraði til Umhverfisstofnunar.
Búsetuúrræði
Lögð fram tilkynning Rannveigar Maríu Þorsteinsdóttur, f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
19.12.2017, varðandi búsetuúrræði að Nýbýlavegi 30, Kópavogi. Fastanúmer: 221-5554.
Tilkynning móttekin.
Lesið fyrir hund
Lagt fram erindi Rósu Þóru Magnúsdóttur, f.h. Bókasafns Garðabæjar dags. 19.01.2018, varðandi
verkefnið lesið fyrir hunda.
Heilbrigðisnefnd tekur jákvætt í erindið með vísunar til 1. mgr. 3. töluliðar 19. gr. reglugerðar um
hollustuhætti.
Áramótbrennur
Farið yfir framkvæmdir við brennur um áramót
leyfi fyrir áramótabrennu á bökkum Gesthúss á Álftanesi, þann 31.12.2017
leyfi fyrir áramótabrennu við Sjávargrund Garðabæ, þann 31.12.2017.
leyfi fyrir áramótabrennu við íþróttasvæði Hauka, Hafnarfirði, þann 31.12.2017
leyfi fyrir áramótabrennu við Gulaþing, Kópavogi, þann 31.12.2017
leyfi fyrir áramótabrennu í Smárahvammi, Kópavogi, þann 31.12.2017

2

Skipulag

2.1 Breyting á aðalskipulagi
Lagt fram erindi umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar frá 15. janúar 2018 varðandi breytingu
á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 – 2025 um breytta legu Ásvallabrautar og tengingar við
Kaldárselsveg.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.
2.2 Breytingar á svæðisskipulagi,
Lagt fram erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 30. nóvember 2017 um
breytingu á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040. Um er að ræða samgöngu- og þróunarása
fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu – Borgarlínu.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.
2.3 Breytingar á svæðisskipulagi. Vaxtamörk innan Mosfellsbæjar. Verkefnalýsing
Lagt fram erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 22. desember 2017 varðandi
breytingar á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040. Verkefnislýsing fjallar um útvíkkun á
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vaxtamörkum við Hólmsheiði til samræmis við breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 um
nýtt athafnasvæði við Sólheimakot á Hólmsheiði þar sem heimilt verði að byggja upp og þróa græna,
orkufreka starfsemi, eins og gagnaver.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.

3

Umhverfismat Suðurnesjalínu 2

Lagt fram erindi Smára Jóhannssonar f.h. Landsnets dags. 18.1.2018 um kynningu á drögum að
matsáætlun vegna Suðurnesjalínu 2. Hluti línunnar liggur um lögsagnaumdæmi Hafnarfjarðar og er
gert ráð fyrir línunni í aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025. Lýst er áformum við valkostagreiningu.
Hvernig áætlað er að vinna mat á umhverfisáhrifum, framsetningu frummatsskýrslu, fyrirkomulag á
kynningu og fyrirhugað samráð
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við tillögu að matsáætluninni.
Gnýr Guðmundsson vék af fundi undir þessum lið.

4

Uppgjör á breytingum á A deild.

Lagt fram uppgjörsskjal frá Brú lífeyrissjóði vegna breytinga á skipan lífeyrismála opinberra
starfsmanna og afturvirkar kröfur um greiðslu lífeyrisskuldbindinga. Fyrirliggur krafa frá lífeyrissjóðnum
um greiðslu í jafnvægisjóð, lífeyrisaukasjóða og varúðarsjóð. Eftir er að fara yfir uppgjörið til að kanna
réttmæti fjárhæða. Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að óska eftir fresti á afgreiðslu málsins við
lífeyrissjóðinn meðan málið er til skoðunar í sveitarfélögunum sem að heilbrigðiseftirlitinu standa.

5

Starfsemin 2017

5.1 Drög að ársskýrslu 2017
Til umræðu tekin undirbúningur að ársskýrslu 2017 og farið yfir kvartanir og ábendingar sem bárust frá
almenningi.
5.2 Innri úttekt á matvælaeftirliti
Lagðar fram bráðbirgðaniðurstöður úttektarskýrslu Matvælastofnunar úr innri úttekt á framkvæmd
matvælaeftirlits sem gerð var 11. janúar 2018.
5.3 Rekstrartölur

Farið yfir rekstrartölur úr fjárhagsbókhaldi fyrir árið 2017.
5.4 Umhverfisvöktun

Lagðar fram niðurstöður úr vöktun á örverum og efnabúskap Vífilsstaðavatns og Urriðavatns í
Garðabæ 2017.
6

Önnur mál

6.1 Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 22.12.2017.
6.2 Framkvæmdastjórn um vatnsvernd
Fundargerð framkvæmdastjórnar
Lögð fram til kynningar fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðin frá 26.
janúar 2018.
Erindi heilbrigðisnefndar Reykjavíkur
Lagt fram erindi formanns heilbrigðisnefndar Reykjavíkur frá 29. janúar 2018 um aðkomu
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur að málum tengdum Lyklafellslínu með vísunar til 6. Samþykktar nr.
555/2015.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:05
Jón Bjarni Þorsteinsson

Svava H. Guðmundsdóttir

Gnýr Guðmundsson

Jón Haukur Ingvason
Hörður Svavarsson
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