Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 30. júní 2015

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
202. fundur – 30. júní 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, þriðjudaginn 30. júní 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 201. fundar frá 18. maí 2015 lögð fram.

1. Fundargerð 178. starfsmannafundar frá 24. júní 2015
1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1 Miðhraun 16, Garðabær – matvælalager
Lögð fram umsókn Laufeyjar B. Þorgeirsdóttur f.h. Innbak hf., kt. 660989-1889, dags. 18.05.2015, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingar á matvælum að Miðhrauni 16, Garðabæ. Húshluti: allt húsið.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 25.01.2016 samanber starfsleyfi
Kjarnavara hf, kt. 630889-1039, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Smiðsbúð 3, Garðabær – gistiheimili
Lögð fram umsókn Jóhönnu Ploder, f.h. F. Fasteignafélag ehf., kt. 631213-1620, dags. 26.05.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Smiðsbúð 3, Garðabæ. Húshluti: allt húsið.
Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Hafnarfjörður
1.1.3 Austurgata 47, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Þóru Þórisdóttur, f.h. Urta Islandica ehf., kt. 650113-0120, dags. 2.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir matvælaframleiðslu að Austurgötu 47, Hafnarfirði. Húshluti: 01-0101.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.4 Thorsplan, Hafnarfjörður – matvælamarkaður
Lögð fram umsókn Ali Yaicu, f.h. Continental Market Ltd., U.K. kt. 080774-2659, dags. 10.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi fyrir matvælamarkað þann 11.08.2015 að Thorsplani, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er tímabundið starfsleyfi samþykkt þann 11. 08.2015 að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5 Fálkahraun 9, Hafnarfjörður – orlofshús
Lögð fram umsókn Inger Rósar Ólafsdóttur, kt. 090475-5179, dags. 2.06.2015, þar sem sótt er um
leyfi fyrir orlofshús að Fálkahrauni 9, Hafnarfirði. Húshluti: efri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.6 Fjarðargata 13-15 Hafnarfjörður – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Róberts Sævars Magnússonar, f.h. Klipparar., kt. 710894-2489 dags. 11.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Húshluti.: 01 0211. Endurnýjun.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.7 Flatahraun 13, Hafnarfjörður, niðurrif
Lögð fram umsókn Þórarins Ólafssonar f.h. Festi fasteingna ehf., kt. 58113-1100, dags. 26.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á stálskemmu og tveimur límtrésskemmum að Fltatahrauni 13,
Hafnarfirði. Fyrir liggur erindi byggingarfulltrúa frá 10. júní 2015 um samþykkt niðurrifs með fyrirvara
um umsögn heilbrigðiseftirlitsins.
Tímabundið starfsleyfi veitt til 31.08.2015 að lokinni úttekt.
1.1.8 Flatahraun 14, Hafnarfjörður - kennsluhúsnæði
Lögð fram umsókn Arnfríðar Arnardóttur, f.h. Brettafélags Hafnarfjarðar, kt. 590712-0860, dags.
11.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs aðstöðu fyrir hjólabretti, námskeiðahald og æfingar að
Flatahrauni 14, Hafnarfirði. Húshluti: jarðhæð. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.9 Fornubúðir 8, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Þóru Þórisdóttur, f.h. Urta Islandica ehf., kt. 650113-0120, dags. 2.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir matvælaframleiðslu að Fornubúðum 8, Hafnarfirði. Húshluti: 01-0105
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.10 Hjallahraun 7, Hafnarfjörður – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Friðriks Guðlaugssonar, f.h. Aðalvíkur ehf., kt. 510398-2119, dags. 10.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Hjallahrauni 7, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.11 Hvaleyrarbraut 4-6 – smurstöð og verkstæði
Lögð fram umsókn Vigfúsar Morthens f.h. Filtertækni ehf., kt. 691287-1069, dags. 01.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir rekstur smurstöðvar og verkstæðis að Hvaleyrarbraut 4-6, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.12 Hvaleyrarbraut 8-10 - trésmiðja
Lögð fram umsókn Auðar Axelsdóttur, f.h. Brettasmiðjunnar ehf., kt. 641109-1850, dags. 24.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Hvaleyrarbraut 8-10, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. 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.
1.1.13 Kaplahraun 9, Hafnarfjörður – bakarí
Lögð fram umsókn Gunnars Magnússonar, f.h. B.A. Framleiðsla ehf., kt. 680415-2340, dags.
19.05.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Kaplahrauni 9, Hafnarfirði.
Húshluti:01 0101 , fastanr. 207-6791. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs meðan
unnið er að úrbótum.
1.1.14 Óseyrarbraut 6, Hafnarfjörður – trésmiðja
Lögð fram umsókn Guðmundar Tryggvasonar f.h. Vörubretta ehf., kt. 531289-1619, dags.
24.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Hjallahrauni 7, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. 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.
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1.1.15 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Halldórs E. Sigurðssonar f.h. LOCAL ehf., kt. 540313-1990, dags. 27.05.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Fastanúmer: 207-8648. 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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.16 Tjarnavellir 3, Hafnarfjörður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Oddsteins Gíslasonar f.h. Matbæjar ehf., kt. 691009-0250, dags. 4.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Tjarnarvöllum 3, Hafnarfirði.
Húshluti: jarðhæð undir hóteli. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.17 Tjarnavellir 3, Hafnarfjörður – hótel
Lögð fram umsókn Óla Jóns Ólasonar f.h. Ó.G. Hótel ehf., kt. 470111-1190, dags. 3.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hótels að Tjarnarvöllum 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 2. 3. og 4. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kópavogur
1.1.18 Akralind 5, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Guðmundar Heimissonar, f.h. Hafmeyjunnar ehf., kt. 580900-2750, dags.
17.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla að Akralind 5, Kópavogi.
Húshluti: 01 0105, 01 0106,01 0205,01 0206. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.19 Birkihvammur 6, Kópavogur – daggæsla
Lögð fram umsókn Arelíusar Sveins Arelíusarsonar, kt. 061275-3129, dags. 2.06.2015 þar sem sótt er
um leyfi fyrir daggæslu fyrir allt að tíu börn að Birkihvammi 6, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.1. Búðarkór 1, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Ómars Valdimarssonar, f.h. Samkaupa hf., kt. 571298-3769, dags. 18.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Búðakór 1, Kópavogi. Breytingar á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi endurútgefið til 4. mars 2019.
1.1.20 Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús
Lögð fram umsókn Ólafs Guðlaugssonar, f.h. Á-B ehf., kt. 500914-0330, dags. 26.05.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Bæjarlind 6, Kópavogi. Húshluti: jarðhæð Nýr rekstraraðili.
Neikvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 3. júní 2015 og afrit af jákvæðri umsögn slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins frá 22.06.2015.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt framlenging á tímabundins
starfsleyfi til allt að 3 mánaða meðan unnið er að úrbótum svo fullnægt verði ákvæðum 14. gr.
reglugerðar um hollustuhætti.
1.1.21 Ekrusmári 6, Kópavogur - gisting
Lögð fram umsókn Fanneyjar Gunnarsdóttur, kt. 300760-4739, dags. 26.05.2015 þar sem sótt er um
leyfi til reksturs heimagistingar að Ekrusmára 6, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.22 Hagasmári 1, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Örnu Báru Karlsdóttur, f.h. Önnu Báru ehf., kt. 451111-3100, dags. 29.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hagasmára 1, Kópavogur.
Húshluti.: Fyrir framan Hagkaup. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
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1.1.23 Hagasmári 1, Kópavogur – matvælasala
Lögð fram umsókn Ingimars Jónssonar f.h. Pennans ehf., kt. 560109-0670, dags. 29.05.2015, þar
sem sótt er um leyfi til sölu forpakkaðra matvæla í verslun Pennans að Hagasmára 1, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24 Hlíðasmára 8, Kópavogur – matsöluvagni
Lögð fram umsókn Ingimars Baldurssonar f.h. Hafið fiskverslunar ehf (Hafið fish and Chi), kt. 6903992379, dags. 10.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsöluvagns, lögheimili að Hlíðasmára 8,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Fyrir liggur minnisblað dags.12.6.2015. Tímabundið starfsleyfi veitt til 6.07.2015.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.25 Hlíðavegur 57, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Jóns P. Kristjánssonar f.h. Mótanda ehf., kt. 701104-3820, dags. 11.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs á Hlíðarvegi 57, Kópavogi.
Tímabundið starfsleyfi veitt til 14.07.2015.
1.1.26 Hæðasmári 6, Kópavogur – matvörudreifing
Lögð farm umsókn Bjargar K. Jónsdóttur, f.h.Könnunarstofunnar Rýnis ehf. kt. 450196-2159, dags.
30.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til dreifingar á fæðubótarefnum og reksturs kennsluhúsnæðis að
Hæðasmár 6, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.27 Naustavör 20, Kópavogur – siglingaklúbbur
Lögð fram umsókn Örnu Margrétar Erlingsdóttur f.h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759 dags.
2.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sumarnámskeiðs í siglingum fyrir börn að Naustavör 20,
Kópavogi. Ný starfsemi, Húshluti: allt húsið.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt tímabundið leyfi fyrir sumarnámskeið.
1.1.28 Nýbýlavegur 14, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Árna Elvars Eyjólfssonar f.h. Lagsmaður ehf., kt. 500604-3010, dags. 20.05.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Ný starfsemi, Fastanr. 206-4404.
Afgreiðlu frestað þar sem úttekt á starfseminni vantar.
1.1.29 Nýbýlavegur 32, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Hlöðvers Sigurssonar f.h. His ehf., kt. 450204-2180, dags. 25.06.2015 þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingastofu að Nýbýlavegi 32, Kópavogi. 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.
1.1.30 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Hien Thi, f.h. Hien Veitinga ehf (Sala grill), kt. 690415-1430, dags. 21.05.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir veitingastofu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Eigendaskipti.
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.
1.1.31 Skemmuvegur 26, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Gústafs B. Ólafssonar, f.h. Bitters ehf., kt. 610305-0400, dags. 18.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Skemmuvegi 26, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára.
1.1.32 Skemmuvegur 28, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Odds Guðnasonar, f.h. Innréttingaþjónustu Bjarnarins ehf., kt. 580105-0920, dags.
22.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Skemmuvegi 28, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að12 ára.
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1.1.33 Skemmuvegur 34, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Kristjáns Ragnarssonar, f.h. Höfuð-Verks slf., kt. 560114-0600, dags. 16.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Skemmuvegi 34, Kópavogi.
Húshluti: 01 0001. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.34 Smiðjuvegur 4, Kópavogur – kennsluhúsnæði
Lögð fram umsókn Tatíana Dimitrova f.h. Heilsuskóla Tanyu., kt. 120769-2009, dags. 25.05.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttasalar að Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 2. Hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.35 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Antons Ö. Guðmundssonar, f.h. Handrið og stigar ehf., kt. 601101-2110, dags.
18.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
Húshluti: 02 0005 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2. Umsagnir
Hafnarfjörður
1.1.36 Berghella 1, Hafnarfirði, spilliefnamóttaka, tillaga að starfsleyfi
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 21. maí 2015 þar sem óskað er umsagnar um tillögu að
starfsleyfi fyrir spilliefnamóttöku að Berghellu 1 í Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Jákvæð umsögn er veitt um tillöguna og trausti þess að viðeigandi mengunarvarnabúanaður verði til
staðar.“
1.1.37 Fálkahraun 9, Hafnarfjörður, gisting, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 19.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Inger Rós Ólafsdóttur, kt. 090475-5179, um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt flokki l að
Fálkahrauni 9, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.06.2015 starfsleyfi fyrir veitingahús 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 fyrir gistingu í íbúð er veitt.”
1.1.38 Flatahraun 5b, Hafnarfjörður, útiskemmtun, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.06.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Norður og niður ehf., kt. 560708-0840, um tímabundið áfengisleyfi á útitónleikum þann 7.
ágúst 2015 við Ölstofu Hafnarfjarðar að Flatahrauni 5b.
Jákvæð umsögn veitt með fyrirvara um að gætt verði tillit nágranna varðandi hávaða.
1.1.39 Hjallahraun 13, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 01.06.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Djús ehf, kt. 611112-1140, um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki ll að Hjallahrauni
13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn er staðfest.
1.1.40 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn JM veitinga ehf., Ölhúsið, kt. 540709-0330 um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir veitingahús
samkvæmt flokki lll að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 31.08.2009 starfsleyfi fyrir krá samkvæmt ákvæðum
hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki IIl, 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“
1.1.41 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 27.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Local ehf, kt. 540313-1990, um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki l að
Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.06.2015 starfsleyfi fyrir veitingahús 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. Veitt verður jákvæð umsögn fyrir veitingahús að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.“
1.1.42 Tjarnavellir 3, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Matbæar ehf, kt. 691009-0250, um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki lll að
Tjarnavöllum 3, Hafnarfirði. Sjá lið 1.13
Jákvæð umsögn er staðfest
1.1.43 Tjarnavellir 3, Hafnarfjörður – hótel, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn ÓG Hótel ehf, kt. 470111-1190, um rekstrarleyfi fyrir hótel samkvæmt flokki ll að Tjarnarvöllum
3, Hafnarfirði. Sjá lið 1.14
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
1.1.44 Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Á-B ehf, kt. 500914-0330, um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki lll að Bæjarlind 6,
Kópavogi.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 30.06.2015 tímabundið starfsleyfi fyrir veitingahús/skemmtistað skv.
ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Starfsleyfið er veitt til þriggja mánaða þar sem ekki
liggur fyrir húsnæðið sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar”
1.1.45 Ekrusmári 6, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 21.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fanneyar Gunnarsdóttur, kt. 300760-4739, um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt
flokki l að Ekrusmára 6, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.1.46 Hlíðasmári 3, Kópavogur – veitingastaður, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfðuðborgarsvæðin, dag. 26.6.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Café Atlanta, kt. 700112-0390, um tímabundið leyf þann 27. júní 2015.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.1.47 Rjúpnasalir 1, Kópavogur, veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu 26.06.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hien veitinga ehf. kt. 690415-1430, um rekstarleyfi fyrir veitingstað að Rjúpnasölum 1,
Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2

Tóbaksleyfi
1.2.1. Rjúpnasalir 1, Kópavogur – veitingastofa
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Lögð fram umsókn Hien veitingar ehf., kt. 690415-1430, dags. 21.05.2015, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í Sala Grilli, Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Eftirlitsskýrsla 28.05.2015. Leyfisveitin staðfest.
1.3

Tilkynningar

1.3.1 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörur – Efni sem koma í snertingu við matvæli
Fyrirtækið Umbúðir & ráðgjöf ehf., kt. 571201-4450 að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði, tilkynnti dags.
15.06.2015 um dreifingu efna og hluta sem snerta matvæli sbr. ákvæði 14 gr. laga um matvæli nr.
93/1995. Tilkynning móttekin.
1.4

Tímabundin matvælasala

1.4.1 v/Austurgötu 30, Hafnarfjörður, tilbúinn tælenskur matur
Lögð fram umsókn Heima hjá þér slf., kt. 711013-1800 dags. 12.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til til
að selja tælenskan mat, þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Austurgötu 30, Hafnarfirði.
Leyfisveitin staðfest.
1.4.2 v/Borgarholtsbraut, Kópavogur, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Ellenar Drafnar, f.h. Dansíþróttafélags Kópavogs kt. 410201-3130 dags.
9.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 1416 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveitin staðfest.
1.4.3 v/Borgarholtsbraut, Kópavogur, pylsusala og sælgæti
Lögð fram umsókn Torfa Jóhannssonar, f.h. Handknattleiksdeildar Kópavogs, blakdeild, kt. 6309810269, dags. 15.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. á
Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveitin staðfest.
1.4.4 v/Borgarholtsbraut, Kópavogur, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Margrétar Skúladóttur, f.h. 3 fl. Breiðabliks í knattspyrnu kt. 480169-0699 dags.
16.06.2015, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl.
14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveitin staðfest.
1.5

Annað

1.5.1 Sambýli og starfsleyfisskylda
Lagt fram aftrit af erindi Umhverfisráðuneytis frá 16. janúar 2004 til Félagsmálaráðuneytis þar sem
fram kemur að ráðuneytið telji ljóst að sambýli þar sem veitt er þjónusta allan sólarhringinn skuli hafa
starfsleyfi gefið út af heilbrigðisnefnd.
1.5.1.1 Kastalagerði 7, Kópavogur – sambýli
Lagt fram afrit af eftirlitsskýrslu frá 20. maí 2015 um eftirlit í sambýli í umsjá Ás styrktarfélags kt.
630269-0759, að Kastalagerði 7 í Kópavogi
Ekki hefur verið sótt um starfsleyfi fyrir starfsemina.
Lagt er fyrir rekstraraðila að sækja um starfsleyfi innan 14 daga að viðlögðum dagsektum.
1.5.1.2 Kópavogsbraut 5,. Kópavogur - sambýli
Lagt fram afrit af eftirlitsskýrslu frá 20. maí 2015 um eftirlit í sambýli í umsjá Ás styrktarfélags kt. 6302690759, að Kópavogsbraut 5 í Kópavogi.
Lagt er fyrir rekstraraðila að sækja um starfsleyfi innan 14 daga að viðlögðum dagsektum.

2

Skipulagsmál

1.1. Svæðiskipulag
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Staðfest hefur verið nýtt svæðisskipulag. ,,Höfuðborgarsvæðið 2040“. Við það falla úr gildi
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2010-2024 og svæðisskipulag vatnsverndar á
höfuðborgarsvæðinu frá 1999.
1.2. Auðbrekka þróunarsvæði
Lagt fram til kynningar erindi skipulagsstjóra Kópavogs frá 20 maí 2015 um Auðbrekku, þróunarsvæði,
verklýsingu og umsögn heilbrigðiseftirlitsins frá 28. maí 2015.

3

Vatnsvernd

1.3. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram til kynningar fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 4.
júní 2015.
1.4. Heilbrigðissamþykkt um verndarsvæði vatnsbóla
Lögð fram til kynningar heilbrigðissamþykkt nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla innan
lögsagnaumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar,
Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar.

4

Umhverfisvöktun

4.1
Umhverfisvöktun með yfirborðsvatni og sjó
Vöktun merkir kerfisbundna og síendurtekna skráningu einstakra breytilegra þátta í umhverfinu. Farið
var yfir reglubundnar örverumælingar í ám og vötnum og við stendur fara fram samkvæmt áætlunum.
Niðurstöður eru birtar jafnóðum á vef heilbrigðiseftirlitsins http://www.heilbrigdiseftirlit.is/Umhverfi.htm .
4.1.1 Yfirborðsvatn - Vöktun vegna útivistar og verndar náttúrlegra gæða
Umhverfi lækja og vatna hefur útivistargildi og því mikilvægt að grípa til aðgerða ef náttúrulegt ástand
er að breytast til verri vegar. Jafnframt er nokkur hætta á að lækir og ár sem renna um þéttbýli mengist
og sama gildir um vötn og tjarnir í og við byggð. Mengandi efni geta borist í yfirborðsvatn en ekki er
síður hætta á mengun vegna laskaðra fráveitna eða rangtenginga. Í verstu tilvikum er slík mengun
sýnileg og til ama en í öðrum tilvikum er hún ill sjáanleg en getur verið skaðleg. Mat heilbrigðisnefndar
er að ástand er enn víða óviðunandi og halda verið áfram verkefnum við að finna og lagfæra
rangtengingar. Niðurstöður mælinga gefa ekki ástæðu til að draga úr skipulegri vöktun. Mat
heilbrigðisnefndar er að halda beri áfram reglubundinni vöktun yfirborðsvatns með sambærilegum
hætti og verið hefur og auka vöktunarmælingar á nokkrum stöðum þar sem álag er að aukast.
4.1.2 Sjór og strendur- Vöktun vegna útisvistrgidlis og vörnum gegn mengun af skólpi
Strendur og umhverfi þeirra hafa útivistargildi og því mikilvægt að grípa til aðgerða ef náttúrulegt
ástand er að breytast til verri vegar. Umhverfisvöktun með strandsjó hefur það einnig að markmiði að
vernda almenning og umhverfið gegn mengun af völdum skól. Skólpi frá Garðabæ og Kópavogi er
veitt inn í skólpkerfi Reykjavíkur. Hafnarfjarðarbær rekur skólphreinsistöð við Hraunavík. Niðurstöður
reglubundinna örverumælinga eru birtar jafnóðum á vef heilbrigðiseftirlits.
http://www.heilbrigdiseftirlit.is/Innihald_heimasida/Umhverfi/Strendur/Strendur.htm
Mat heilbrigðisnefndar er að niðurstöður örverumælinga benda til lítillar mengunar og að fjörurnar séu
hæfar til útivistar. Rétt sé að halda lítið breyttum vöktunaráætlunum áfram.

5

Meðhöndlun úrgangs

Umræða um framkvæmd laga nr. 55/2003 um úrgang, landsáætlun og svæðisáætlun.
Í apríl 2013 lagði Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fram landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 20132024. Úrgangsstjórnun til framtíðar.
Fyrirliggur einnig Svæðisáætlun 2009-2020 um meðhöndlun úrgangs sem er samstarfsverkefni Sorpu
bs., Sorpstöðvar Suðurlands bs., Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf. og Sorpurðunar Vesturlands hf.
Fyrirtækin annast meðhöndlun úrgangs fyrir 34 sveitarfélög með alls um 251 þúsund íbúa. Starfssvæði
þessara samlaga er á vestan- og sunnarverðu landinu, frá Gilsfjarðarbotni í vestri og að Markarfljóti í
austri.
Eftirfarandi bókun var gerð:
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,, Heilbrigðisnefndar hyggst taka málaflokk þennan til skoðunar næstu mánuði“
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Önnur mál

Engin

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30

Gnýr Guðmundsson

Fjölnir Sæmundsson

Hörður Svavarsson

Svava H. Guðmundsdóttilr
Jón Haukur Ingvason
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