Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 30. mars 2015

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
199. fundur – 30. mars 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30. mars 2015.
Fundarstaður, skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ.
Fundurinn hófst kl. 16.30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna, Páls Stefánssonar
og Guðmundar H. Einarssonar, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 198. fundar heilbrigðisnefndar frá 19. febrúar 2015 lögð fram.
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Fundargerð 175. starfsmannafundar frá 24. mars 2015

1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1. Asparholt 1, Garðabær – daggæsla
Lögð fram umsókn Erlu Daggar Héðinsdóttur, kt. 180390-2359, dags. 3.03.2015, þar sem sótt er um
leyfi fyrir daggæslu í heimahúsi, fyrir allt að 10 börn, að Asparholti 1, Garðabæ. Húshluti: 01 0202,
önnur hæð með inngangi af svölum. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2. Iðnbúð 1, Garðabær – snyrti- og naglastofa
Lögð fram umsókn Stellu Sigurbjörnsdóttir kt. 170676-6029, dags. 12.032015, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs snyrti- og naglastofu að Iðnbúð 1, Garðabæ. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hafnarfjörður
1.1.3. Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Arnhildar G. Leifsdóttur, f.h. Fixa ehf., kt. 420514-0260, dags. 3.03.2015, þar sem
sótt er um leyfi fyrir snyrti- og fótaaðgerðastofu að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 29. ágúst 2021.
1.1.4. Bæjarhraun 24, Hafnarfjörður – bílaleiga
Lögð fram umsókn Sigurðar Gunnarssonar, f.h. Route 1 car Rental ehf., kt. 520110-0540, dags.
19.02.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir bílaleigu og þjónustuverkstæði að Bæjarhrauni 24,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 010. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.5. Dalshraun 11, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Piotr Szewc, kt. 350685-3279., f.h. Litla Bílaverkstæðið, dags. 23.3.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Dalshrauni 11, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.6. Eyrartröð12, Hafnarfjörður – meindýraeyðir
Lögð fram umsókn Hildar Sigurðardóttur, f.h. Hildur Sig ehf., kt. 620413-1780, dags. 19.02.2015, þar
sem sótt er um leyfi til vörslu eiturefna að Eyrartröð 12, Hafnarfirði í tengslum við rekstur á sama stað.
Húshluti: 01 0202. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. júní 2026 sbr. starfsleyfi
Golden Seafood Companý ehf.
1.1.7. Fornubúðir 5, Hafnarfjörður – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Ólafs Ólafssonar, f.h. Frjó umbúðasölu., kt. 631091-1569, dags. 3.03.2015, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingar á matvælum frá Fornubúðum 5, Hafnarfirði. Húshluti: fnr. 223-1881
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Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.8. Hólshraun 2, Hafnarfjörður – kennslustaður með snyrtistofu
Lögð fram umsókn Kristínar Þóru Sigurðardóttur, kt. 610307-0430, dags. 3.03.2015, þar sem sótt er
um leyfi fyrir kennslustað með snyrtistofurekstri að Hólshrauni 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.9. Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfjörður – trésmiðja
Lögð fram umsókn Jónasar Sigurðssonar, f.h. Glugga og hurðasmiðju SB ehf., kt. 591203-3390, dags.
23.02.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju að Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Húshluti:
01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.10. Kríuás 1, Hafnarfjörður – grunnskóli
Lögð fram umsókn Hafnarfjarðarbæjar, f.h. Áslandsskóla., kt. 590169-7579, dags. 4.03.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla að Kríuási 1, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.11. Lyngberg 15, Hafnarfjörður – niðurrif fasteignar
Lögð fram umsókn Ágústs Péturssonar f.h. Fjarðarsmíði ehf, kt. 580908-1280, dags. 16.03.2015, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs á Lyngbergi 15, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi til 30.04.2015 staðfest.
1.1.12. Miðvangur 165, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Þóru Jónínu Hjálmarsdóttur, kt. 090977-5399, dags. 26.02.2015, þar sem sótt er
um leyfi fyrir daggæslu í heimahúsi, fyrir allt að 10 börn, að Miðvangi 165, Hafnarfirði. Raðhús.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs með fyrirvara
um að starfsemin fullnægi kröfum fjöleignahúsalaga og samþykki húseiganda liggi fyrir.
1.1.13. Móhella 4b, Hafnarfjörður – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Stanko J. Jerman, f.h. Stanko ehf., kt. 581208-0810, dags. 17.02.2015, þar sem
sótt er um leyfi til dreifingar á matvælum að Móhellu 4b, Hafnarfirði. Húshluti: 02 0111, 02 0112
Ný starfsemi
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði og þynningarsvæði
vegna starfsemi álversins. Fyrir liggur álit byggingafulltrúa dags. 4.03.2015 um að matvælaframleiðsla
falli ekki að samþykktir notkun hússins.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt fyrir vörugeymslu til 4 ára.

Kópavogur
1.1.14. Austurkór 3b, Kópavogur – sambýli
Lögð fram umsókn Guðlaugar Ó. Gísladóttur, f.h. Kópavogsbæjar., kt. 700169-3759, dags. 6.03.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að Austurkór 3b, Kópavogi.
Húshluti: Allt húsið. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15. Bryggjuvör 3, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Samúels Unnars Sindrasona, kt. 251188-2469, f.h. Fagvélar., dags. 15.12.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Bryggjuvör 3, Kópavogi.
Húshluti: 01 0001. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara að komi
verði fyrir olíugildru á fráveitu frá vinnusvæði á gildistíma starfsleyfis.
1.1.16. Engihjalli 8, Kópavogur – kennslustaður
Lögð fram umsókn Jóns Karlssonar kt. 210783-3859, dags. 18.02.2015, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs kennsluhúsnæðis að Engihjalla 8, Kópavogi. Húshluti: 0101. Ný starfsemi.

2

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 30. mars 2015

Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.17. Fagrihjalli 84, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Andreu I. Gísladóttur f.h. Ólafssona ehf., kt. 560305-0280, dags. 19.03.2015, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingar matvæla. Lögheimili starfseminnar er að Fagrahjalla 84, Kópavogi,
vörugeymsla og vörudreifing verður frá vöruhóteli.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að sá þáttur
starfseminnar sem er í íbúðargötu valdi ekki ónæði fyrir nágranna og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Helga Guðmundssonar, f.h. Hlöllabáta/ Fen 2010 ehf., kt. 701214-0130, dags.
28.02.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Hagasmára 1, Kópavogi.
Húshluti: U-325. Nýr rekstraraðili
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.19. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Helga Vilhjálmssonar, f.h. PHUT ehf., kt. 651114-1520, dags. 17.03.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: U-315.
Nýr rekstrar aðili
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.20. Hamraborg 10, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Jónínu Hallgrímsdóttur, f.h. Snyrtistofu Jónu ehf., kt. 711005-1450, dags.
4.03.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.21. Hamraborg 12, Kópavogur – sjúkraþjálfun
Lögð fram umsókn Guðnýjar Lilju Oddsdóttur, f.h. Sjúkraþjálfunar Kópavogs ehf., kt. 681205-0470,
dags. 20.04.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkraþjálfunarstofu að Hamraborg 12,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.22. Hlíðasmári 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Sævars Péturssonar, f.h. Kuta slf., kt. 520214-0700, dags. 26.02.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi.
Húshluti: 02 0304. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23. Kópavogsbraut 115, Kópavogur – bensín sjálfsafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Guðrúnar R. Garðarsdóttur, f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
23.03.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti að
Kópavogsbraut 115, Kópavogi. Endurnýjun og endurbygging.
Umsókn fylgja gögn frá Mannviti verkfræðistofu (PDF útgáfa af minnisblaði/áhættumati sem gert var
18.10. 2013 vegna aksturs olíuflutningabíla að stöðinni, PDF útgáfa af áhættumati sem gert var 3. feb.
2011, PDF af teikningum arkitekts)
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2012-2024, er starfsemin á verslunar og þjónustusvæði Me(Dll).
Með reglugerðarbreytingu nr. 177/2014 um (9.) breytingu á reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun var heimilað að þrátt fyrir 1. málsl. 3. mgr. 14. gr.
þurfi ekki deiliskipulag að vera til staðar vegna atvinnustarfsemi á útgefnum lista ráðherra skv. 3. mgr.
7. gr. og atvinnurekstrar á fylgiskjali 2, enda samrýmist starfsemin gildandi aðalskipulagi hvað varðar
landnotkun og byggðaþróun og sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Útgefandi starfsleyfis
skal leita umsagnar viðkomandi skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa um þessa þætti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er afgreiðslu frestað og óskað álits skipulagsfulltrúa.
1.1.24. Nýbýlavegur , Kópavogur – gistiheimili
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Lögð fram umsókn Valþórs Þorgeirssonar, f.h. Húsastóls ehf., kt. 640300-3450, dags. 16.03.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Nýbýlavegi 18, Kópavogi samkvæmt teikningu Kristins
Arnarssonar bfí (OTIUM slf), dags. 12.05.2014. Umsókn fylgdi samþykkt teikning byggingarfulltrúa frá
2. júlí 2014. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12. ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.25. Skemmuvegur 4, Kópavogur – geymsluhúsnæði
Lögð fram umsókn Einars Páls Guðlaugssonar f.h. Geymsla 24 ehf., dags. 24.02.2015, þar sem sótt
er um leyfi til útleigu á geymsluhúsnæði að Skemmuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 206-4865 (01 0108). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Guðmundur H. Einarsson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.
1.1.26. Smiðjuvegur 72, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Hauks Þorsteinssonar f.h. Flexo ehf., dags. 23.03.2015, þar sem sótt er um leyfi til
pólýhúðunar sem viðbót við rekstur bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 72, Kópavogi.
Húshluti:01 0108 Viðbót við starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 27.04.2026.
1.1.27. Smáratorg 3, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Guðmundar Magnasonar f.h. Heimkaupa., kt. 430910-0910, dags. 17.03.2015, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingar matvæla að Smáratorgi 3, Kópavogi. Húshluti: 02 0202 fnr. 228-9966.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.28. Tröllakór 10, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Jóhanns Sveinbjörnssonar f.h. JSB Sport ehf., kt. 690408-1040, dags. 17.03.2015,
þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingar matvæla. Lögheimili starfseminnar er að Tröllakór 10, Kópavogi
en vörugeymsla og vörudreifing verður frá vöruhóteli.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sem er í íbúðargötu valdi ekki ónæði fyrir nágranna og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2. Umsagnir

Garðabær
1.2.1. Ásgarður, Íþróttahús, Garðabær – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 24.02.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Knattspyrnudeildar Stjörnunnar kt. 580589-1389, um tækifærisleyfi fyrir skemmtun í
íþróttahúsinu Ásgarði þann 7.03.2015 frá kl. 18.00 – 03.00. Fyrir allt að 650 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.2. Kaplakrika, Íþróttahús, Hafnarfjarðar – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 27.02.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Fimleikafélags Hafnarfjarðar kt. 540169-2769, um tækifærisleyfi fyrir skemmtun í
íþróttahúsinu FH Kaplakrika þann 7.03.2015 frá kl. 19.00 – 02.00. Fyrir allt að 1400 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3. Hliðsnes 6, Garðabæ – gistiheimili - rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.03.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhannesar ehf., kt. 610606-0910, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistingu samkvæmt
flokki ll að Hliðsnesi 6, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 3.03.2014 starfsleyfi fyrir íbúðir 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 veitt fyrir rekstur gistiheimilis.”
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Hafnarfjörður
1.2.4. Fjarðargata 9a, Hafnarfjörður – veitingastofa - rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.02.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Manning ehf., kt. 640596-2799, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu samkvæmt flokki l að Fjarðargötu 9a, Hafnarfjörður.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.5. Hverfisgata 4B, Hafnarfjörður – gisting - rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.02.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Guðjóns St. Gunnarssonar kt. 010556-2529, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistingu
samkvæmt flokki ll að Hverfisgötu 4B, Hafnarfjörður.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
1.2.6. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.02.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Fjölbraut Breiðholti kt. 590182-1099, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem
halda á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 5.03.2015 frá kl. 22.00 – 02.00. Fyrir allt að 600 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.7. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 18.03.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Nemendafélagsins Framtíðinnar kt. 521083-0189, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
skemmtun sem halda á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 26.03.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að
670 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.8. Skálaheiði 2, Íþróttahús HK, Kópavogur – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.03.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menntaskólans í Kópavogi kt. 470576-2199, um tækifærisleyfi fyrir skemmtun í íþróttahúsi HK
v/Digranesi, Kópavogi þann 26.03.2015 frá kl. 23.00 – 02.00. Fyrir allt að 850 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.9. Kópavogsbraut 115, sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti
Lagt fram erindi bygggingarfulltrúa Kópavogsbæjar frá 10. mars 2015 þar sem óskað er umsagnar um
teikningar dags. 04.03.2015 af sjálfsafgreiðslustöð Atlnatsolíu að Kópavogsbraut 115.
Afgreiðslu frestað sbr. lið .1.1.23
1.2.10. Hagasmári 1, Kópavogi – veitingahús, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 19.02.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Fen 2010 ehf., kt. 701214-0130, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu samkvæmt flokki l að Hagasmára 1, Kópavogur.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.3.2015 starfsleyfi fyrir veitingastofu 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 veitingastofu.”
1.2.11. Urðarhvarf 2, Kópavogur – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 26.11.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Hádegismóa ehf., kt. 540605-0920, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt flokki ll
að Urðarhvarfi 2, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3. Tilkynning

Hafnarfjörður
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1.3.1. Fornubúðir 5, Hafnarfjörður - Efni og hlutir sem koma í snertingu við matvæli
Tilkynning dags. 3.3.2015 móttekin frá Frjó umbúðasala ehf., kt. 631091-1569 að Fornubúðum 5 um
dreifingu efna og hluta sem snerta matvæli sbr. ákvæði 14 gr. laga um matvæli nr. 93/1995.
1.4. Annað
1.4.1. Eftirlit með sambýlum
Lögð fram tölvupóstssamskipti Ás styrktarfélags, Skipholti 50 Reykjavík og heilbrigðiseftirlitsins frá 9.
mars 2015. Styrktarfélagið gerir athugasemdir við að heilbrigðiseftirlit fari fram hjá þeirri starfsemi sem
félagið rekur í Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd telur rétt að kanna hvort vafi leiki á að íbúar Kópavogsbrautar 5 (húsnæði skráð
sambýli/vistheimili í eigu ríkissjóðs) og Kastalagerði 7, (húsæði skráð einbýlishús í eigu Ás
styrktarfélags), bæði í Kópavogi, eigi rétt á hollustuhátta eftirliti með vísun til ákvæða reglugerðar um
hollustuhætti nr. 941/2002.
Svava H. Guðmundsdóttir vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.

2. Ársreikningur 2014
Framkvæmdastjóri gerði grein rekstri á árinu 2014, efnahagsreikningi í árslok og skýringum í
ársreikningi. Heilbrigðisnefnd samþykkir reikninginn og var hann undirritaður.

3. Ársskýrsla 2014
Ársskýrsla 2014 lögð fram og samþykkt.

4. Starfsáætlanir og starfsemi 2015
Farið var starfsáætlanir ársins 2015 og niðurstöður eftirlits fyrsta ársfjórðungs.
4.1. Matvælaeftirlit
Stefnt er að styrkingu matvælaeftirlits með tilkomu gagnagrunns Matvælastofnunar ásamt nýju
áhættumati og eftirlitshandbók. Undirbúningsvinnu hefur miðað hægar en ráð var fyrir gert en
innleiðingu verður haldið áfram.
4.2. Umhverfiseftirlit
4.2.1. Áherslur í umhverfiseftirliti
Breyting á starfsmannahaldi og áherslur í umhverfiseftirliti ræddar ásamt verkefnaráðningu
sumarstarfsmanna.
4.2.2. Kvartanir vegna ólyktar
Lagður fram tölvupóstur dags. 29. mars 2015 frá húsfélaginu Hólabraut 17, Hafnarfirði þar sem
kvartað er yfir fnyk frá starfsemi að Óseyrarbraut 5. Í þessum mánuði hafa auk þess borist nokkrar
kvartanir símleiðis um ólykt frá starfsemi við Óseyrarbraut í Hafnarfirði.
Farið var yfir niðurstöður úr eftirliti í fyrirtæki við götuna í framhaldinu.
,,Heilbrigðisnefnd telur framkomnar upplýsingar gefa fullt tilefni til úrbóta við próteinframleiðslu S.
Iceland ehf. að Óseyrarbraut 5 og óskar eftir úrbótaáætlun.
4.2.3. Stjórnsýslukæra vegna tilraunaaksturs á Sandskeiði
Stjórnsýslukæra er hjá úrskurðarnefnd til meðferðar vegna höfnunar heilbrigðisnefndar á leyfi til
tilraunaaksturs á vatnsverndarsvæði.
4.3. Hundahald
Nýskráningar á hundum eru ekki í sama mæli og áður var. Deilumálum sem tengjast hundahaldi í
fjöleignahúsum fjölgar í kjölfar breytinga á fjöleignahúsalögum og afgreiðsla skráninga krefst meira
vinnuframlags.
4.3.1. Stjórnsýslukærur vegna hundahalds
Stjórnsýslukæra er hjá úrskurðarnefnd til meðferðar vegna ákvörðunar um að hafna skráningu á hunds
í fjöleignahúsi án samþykkis meðeigenda sbr. fjöleignahúslög og önnur vegna framkvæmdar eftirlits.
4.3.2. Úrskurðir vegna hundahalds að Sautjándajúnítorgi 3 í Garðabæ

6

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 30. mars 2015

Lagðir fram úrkurðir nr. 77/2013 og nr. 83/2013 þar sem ákvörðun heilbrigiðisnefndar um afturköllun á
skráningu hunds var kærð af eiganda dýrsins og hins vegar ákvörðun heilbrigðisnefndar um
bráðabirgðaskráningu sama hunds var kærð af húsfélagi.
4.3.3. Ónæði af hundum
Hundar í lausasgöngu eða sem lenda á flæking eru oftar en ekki auglýstir fljótt á internetinu. Komast
þeir þar oft til skila. Lögreglan hefur einnig breytt sínum vinnubrögðum og sinnir lítið kvörtunum vegna
ónæðis af hundahaldi. Vistun flækingshunda hefur fækkað verulega. Nokkuð er þó um að hundar
sem eru á flækingi séu algjörlega ómerktir og þeirra aldrei vitjað.
4.3.4. Kvörtun yfir hundhaldi að Furuvöllum 17, Hafnarfirði
Lagður fram tölvupóstur húseiganda að Fífuvöllum frá 9. mars 2015 þar sem kvartað er yfir
framkvæmd eftirlits með hundahaldi.
Einnig lagt fram erindi húseiganda að Furuvöllum 17 frá 27. mars 2015 þar sem gerð er grein fyrir
sjónarmiðum varðandi hundahaldið og tölvupóstur frá nágranna Furuvalla 17 sem hefur ekki neikvæð
viðhorf til hundahaldsins.
Heilbrigðisnefnd telur að framkomnar upplýsingar og athugasemdir breyti ekki fyrri afstöðu sem býður
afgreiðslu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
4.3.5. Samþykkt um hundahald
Vegna breytinga á fjöleignahúsalögum og nýjum lögum um velferð dýra er nauðsylegt að gera
breytingu á samþykkt um hundahald.
Heilbrigðisnefnd telur rétt að hefja endurskoðun samþykktarinnar.

5. Villikettir
Lagður fram tölvupóstur umhverfis- og hönnunardeildar Hafnarfjarðarbæjar frá 23. febrúar 2015 þar
sem óskað er umsagnar um erindi félagsins Villikatta sem óskað hafa aðstoðar sveitarfélagsins við
starfsemi sína.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd telur ekki rétt að Hafnarfjarðarbær hafi aðkomu að þeim málum sem farið er fram á.“

6. Vatnsvernd
6.1. Fundargerð framkvæmdastjórnar
Lögð fram til kynningar fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fra 25.
febrúar 2015.
6.2. Háspennulína frá Sandskeiði til Hafnarfjarðar
Framkvæmdir við lagningu nýrrar háspennulínu frá Sandskeiði til Hafnarfjarðar hefjast á árinu 2016
sem kemur til með að kalla á aukið mengunarvarnaeftirlit á vatnsverndarsvæðinu.

7. Samtöku heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi
Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar SHÍ frá 19. mars 2015.

8. Önnur mál
Engin

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00

Gnýr Guðmundsson

Fjölnir Sæmundsson

Hörður Svavarsson

Jón Haukur Ingvason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Svava H. Guðmundsdóttilr
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