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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
203. fundur – 31. ágúst 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 31. ágúst 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.
Fjölnir Sæmundsson boðaði forföll og í hans stað mætti Árni Stefán Jónsson.
Fundargerð 202. fundar frá 30. júní 2015 lögð fram.

1. Fundargerð 179. starfsmannafundar frá 26. ágúst 2015
1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1. Ásgarður, Garðabæ – íþróttavöllur.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Egilssonar f.h. UMF Stjörnunnar, kt. 611175-0199, dags. 17.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttavalla, vallarhúss með bað og búningsaðstöðu og
áhorfendastúku að Ásgarði, Garðabær. Húshluti: 0101-0102-0103-0104-0201-0202.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2. Eyvindarholt 1, Garðabær – gististaður
Lögð fram umsókn Áslaugar A. Stefánsdóttur f.h. Álft ehf., kt. 410715-0740, dags. 21.08.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Eyvindarholti 1, Garðabæ.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.3. Kirkjulundur 19, Garðabær – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Gunnars Ásgeirssonar f.h. N-Hárstofa ehf., kt. 420305-1760, dags. 13.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi fyrir hársnyrtistofu að Kirkjulundi 19, Garðabæ.
Húshluti: 207 1010. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.4. Smiðsbúð 10, Garðabæ – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Valgeirs Hallvarðssonar f.h. Gluggar og garðhús hf, kt. 410895-2779, dags.
6.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðsbúð 10, Garðabær.
Húshlut: neðri hæð. 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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5. Stórás 4-6, Garðabæ – gokartbrautir
Lögð fram umsókn Karim Djermoun f.h. Gokartbrautarinnar ehf, kt. 550910-0390-, dags. 30.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gokartbrauta að Stórási 4-6, Garðabær. Húshlut: 01 0101
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.6. Suðurhraun 12a, Garðabær – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Brynjólfs Guðmundssonar f.h. Artasan ehf., kt. 620307-2380, dags. 08.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi til dreifingar á matvælum að Suðurhrauni 12a, Garðabæ. Húshluti: 01 0101
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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1.1.7. Sviðsholt, Garðabær – niðurrif mannvirkis
Lögð fram umsókn Ásmundar Einarssonar f.h. Hringrásar hf., kt. 510613-1390, dags. 19.08.2015, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs og hreinsunar brunarústa á Sviðsholti, fastanr. 208-1324 Garðabæ.
Tímabundið starfsleyfi veitt til 1.09.2015.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða veiting tímabundins starfsleyfis staðfest.
Hafnarfjörður
1.1.8. Álfaskeið 56, Hafnarfirði – gististaður
Lögð fram umsókn Sigurjóns Ólafssonar f.h. Kvikur ehf., kt. 470984-0239, dags. 20.08.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs gististaðar í íbúð að Álfaskeiði 56, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0201.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.9. Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður – ísbúð
Lögð fram umsókn Ívars Erlendssonar, f.h. Lody ehf., kt. 630914-2130, dags. 7.07.2015, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs ísbúðar og ísgerðar að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0104.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.10. Bæjarhraun 10, Hafnarfjörður – matvælavinnsla og veisluþjónusta
Lögð fram umsókn Jóns Ö. Stefánssonar, f.h. Kjötkompanís ehf., kt. 500709-0140, dags. 14.08.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu og veisluþjónustu að Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði.
Húshluti: 020101 og 020102. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.11. Drangahraun 14, Hafnarfjörður – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Eggerts E. Jónssonar f.h. Þarfaþings hf, kt. 450193-3059, dags. 22.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Drangahrauni 14, Hafnarfirði. Húshluti: 0102 og
0106. 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.
1.1.12. Helluhraun 2, Hafnarfjörður – steinsmíði
Lögð fram umsókn Brynjars Guðmundssonar f.h. Granítsteinar ehf., kt. 700108-1200, dags.
12.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steinsmiðju að Helluhrauni 2, Hafnarfirði. Húshluti: 01
0101. 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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13. Hólabraut 10, Hafnarfirði – heimagisting
Lögð fram umsókn Jóhönnu Hákonardóttur kt. 260750-2249 dags. 07.07.2015, þar sem sótt er um
leyfi til gistingar á einkaheimili að Hólabraut 10, Hafnarfirði. Húshluti: 010101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.14. Hólshraun 7, Hafnarfirði – málmsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Stefáns P. Sveinssonar, f.h. Stefáns P. Sveinssonar slf., kt. 680110-0500 dags.
30.07.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Hólshrauni 7, Hafnarfirði.
Húshluti: 010104. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15. Kaldárselsvegur, Hafnarfirði – sumarbúðir
Lögð fram umsókn Geirlaugs Sigurbjörnssonar f.h. KFUM og KFUK., kt. 480883-0209, dags.
13.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sumarbúða í Kaldárseli við Helgafell, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
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Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem úrbótum
er ekki lokið. Núverandi starfsleyfi gildir til 13.06.2016.
1.1.16. Melabraut 21, 22,23, 25 og 27 og Skútahraun 2, Hafnarfjörður –málmsmíði og vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Unnars Hjaltasonar f.h. VHE ehf., kt. 531295-2189, dags. 4.08.2015, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis að Melabraut 21,23,25 og 27 ásamt lagerhúsnæðis og
verkstæðisaðstöðu að Melabraut 22 og Skútahrauni 2, Hafnarfirði. Endurnýjun og viðbót.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
1.1.17. Skógarhlíð 5, Hafnarfjörður – fæðubótarefni
Lögð fram umsókn Svavars Jóhannssonar f.h. Fitness Sport ehf., kt. 640812-1090, dags. 01.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi til dreifingar fæðbubótarefna með lögheimili að Skógarhlíð 5, 221 Hafnarfirði.
Vörudreifing fer fram frá vöruhóteli. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18. Strandgata 75, Hafnarfjörður – kaffihús
Lögð fram umsókn Pálmars Þórs Hlöðverssonar, f.h. Pallett kaffikompaní slf., kt. 660412-0690, dags.
24.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihús með matsölu að Strandgötu 75, Hafnarfirði.
Húshluti:01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er mælt með frestun þar sem úttekt er ekki
lokið.
1.1.19. Trönuhrauni 7, Hafnarfirði – veisluþjónusta og framleiðslueldhús
Lögð fram umsókn Rakelar Lárusdóttur f.h. Þrjár á priki ehf., kt. 650415-1160, dags. 15.07.2015, þar
sem sótt er um leyfi til veisluþjónustu og framleiðslueldhúss að Trönuhrauni 7, Hafnarfirði. Húshluti: C
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfið samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20. Tjarnavellir 3, Hafnarfjörður – heilsuræktarstöð
Lögð fram umsókn G. Ágústs Péturssonar f.h. RFC ehf., kt. 710511-0120, dags. 20.06.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktarstöðvar að Tjarnarvöllum 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 01.03. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með frestun þar sem úttekt er ekki lokið.
Kópavogur
1.1.21. Akralind 2, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Heru Rúnu Ragnarsdóttur, f.h. Alena ehf., kt. 420715-0210, dags. 02.07.2015, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingar fæðubótarefna að Akralind 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0301. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.22. Askalind 5, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Elíasar Guðmundssonar, f.h. Sérverks ehf., kt. 571091-1279, dags. 29.06.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Askalind 5, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23. Askalind 7, 201 Kópavogur – stálsmiðja
Lögð fram umsókn Ingólfs Sigfússonar f.h. Stálhurða ehf, kt. 490402-2410, dags. 23.07.2015, þar sem
sótt er um leyfi fyrir málmsmiðju að Askalind 7, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.24. Auðbrekka 3-5, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
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Lögð fram umsókn Guðrúnar Jónsdóttur f.h. Trésmiðju HM ehf, kt. 570315-0560, dags. 3.06.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Auðbrekku 3-5, Kópavogi. Húshluti: 01 b0101
Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða mengunarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.25. Auðbrekka 4, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Eiríks Eiríkssonar, kt. 070464-3149, dags. 20.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs trésmíðaverkstæðis að Auðbrekku 4, Kópavogi. Húshluti: 01 0101 hluti austast á jarðhæð.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.26. Auðbrekka 14, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Magnúsar J. Magnússonar, f.h. Tréborgar ehf., kt. 640615-1170, dags. 21.08.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Auðbrekku 14, Kópavogi.
Húshluti: 01 0202. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.27. Auðbrekka 23, Kópavogur – pökkun á hreinlætisvörum
Lögð fram umsókn Jörgens Moestrup f.h. Jákó sf, kt. 671285-0429, dags. 3.06.2015, þar sem sótt er
um leyfi fyrir pökkun á hreinlætisvörum að Auðbrekku 23, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.28. Brekkuhvarf 22, Kópavogur – gististaður
Lögð fram umsókn Þórönnu S. Sverrisdóttur, kt. 080764-4809, dags. 29.07.2015, þar sem sótt er um
leyfi fyrir gististað að Brekkuhvarfi 22, Kópavogi. Húshluti: frístandandi hús á lóð við einbýlishús.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.29. Bæjarlind 14-16, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Kristjönu Jónu Þorláksdóttur, f.h. Hársnyrtistofan Korner ehf., kt. 441199-2879,
dags. 18.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Húshluti: 01 0202, fastanr. 223-5695. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.30. Digranesvegur 15, Kópavogur – íþróttastarfsemi
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
16.07.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir almenna íþróttastarfssemi að Digranesvegi 15, Kópavogi.
Húshluti: íþróttahús. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.31. Engihjalli 8, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Sigurbáru Sigurðardóttur, f.h. Hárgreiðslust. Hárið sf., kt. 530493-2539, dags.
18.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Engihjalla 8, Kópavogi. Húshluti:
010208. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.32. Furugrund 3, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Höllu Hjaltested, f.h. Studio Hallgerður., kt. 500214-0310, dags. 20.08.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Furugrund 3, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101, fastanr. 206-0649. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni útekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.33. Grænatún 20, Kópavogi – niðurrif
Lögð fram umsókn Jóns S. Ólafssonar , kt. 230854-3359, dags. 21.08.2015, þar sem sótt er um leyfi
til niðurrifs á Grænatúni 20, Kópavogi. Tímabundið starfsleyfi veitt til 15.09.2015.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt er með staðfestingu tímabundins starfsleyfis.
1.1.34. Hafnarbraut 25, Kópavogur – vélsmiðja
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Lögð fram umsókn Jochum M. Ulrikssonar f.h. Baader Ísland ehf., kt. 430169-5139, dags. 22.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi fyrir vélsmiðju að Hafnarbraut 25, Kópavogi.
Húshluti: austurhluti. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.35. Hamraborg 10, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Halldóru M. Matthíasdóttur, f.h. Hárfólkið sf., kt. 480295-2779, dags. 18.08.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0103, fastanr. 222-1387. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.36. Hjallabrekka 1, Kópavogur – snyrtiskóli
Lögð fram umsókn Jónu Dóru Óskarsdóttur, f.h. SRR ehf., kt. 521203-3070 dags. 12.08.2015 þar
sem sótt er um leyfi fyrir snyrtiskóla að Hjallabrekku 1, Kópavogi. Húshluti: 2. Hæð. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.37. Núpalind 1, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Regínu Sóleyjar Valsdóttur, kt. 660815-0900, f.h. Tannlæknastofu Regínu Sóleyjar
slf. dags. 21.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Núpalind 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0203, 01 0204. 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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.38. Núpalind 7, Kópavogur – íþróttastarfsemi
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
16.07.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir almenna íþróttastarfssemi að Núpalind 7, Kópavogi.
Húshluti: íþróttahús. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.39. Laufbrekka 30, Kópavogur – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Rúnars Páls Gígja f.h. Joylato ehf., kt. 490715-1180, dags. 7.08.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Laufbrekku 30, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2012-2024, er starfsemin á athafnasvæði.
Afgreiðslu frestað þar sem teikningar liggja ekki fyrir.
1.1.40. Nýbýlavegur 8, Kópavogur – veisluþjónusta og matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Telmu Óskar Jóhannsdóttur f.h. HJT ehf., kt. 690813-0680, dags. 08.07.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
1.1.41. Nýbýlavegur 14, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Árna Elvars Eyjólfssonar, f.h. Lagsmanns ehf., kt. 500604-3010, dags 20.05.2015,
Þar sem sótt er um leyfi til riksturs matvælaverslunar að Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01-0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.42. Skemmuvegur 6, Kópavogur – bílasprautun og réttingar
Lögð fram umsókn Dariusz Jachim f.h. Auto Spa bónstöð ehf., kt. 700710-0760, dags. 22.04.2015,
þar sem sótt er um leyfi fyrir bílasprautun og -réttingar (bónstöð) að Skemmuvegi 6, Kópavogi.
Húshluti: 010101. Ný starfsemi.
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.
1.1.43. Skemmuvegur 40-42, Kópavogur – blikksmiðja
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Lögð fram umsókn Jóhanns Helgasonar f.h. Blikksmiðjunnar Vík ehf., kt. 430985-0279, dags.
30.07.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Skemmuvegi 40-42, Kópavogi.
Húshluti: bæði húsin. 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.
1.1.44. Skólagerði 8, Kópavogur –íþróttastarfssemi
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
16.07.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir almenna íþróttastarfssemi að Skólagerði 8, Kópavogi.
Húshluti: íþróttahús. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.45. Smiðjuvegur 4b, Kópavogur – blikksmiðja
Lögð fram umsókn Ómars Einarssonar f.h. Blikksmiðju Einars ehf., kt. 690492-2969, dags.
14.07.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir blikksmiðju að Smiðjuvegi 4b, Kópavogi. Húshluti: 0101
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.
1.1.46. Smiðjuvegur 9, Kópavogur – sælgætisgerð
Lögð fram umsókn Stefáns Barða Kristjánssonar f.h. Forvirkis ehf., kt. 560169-0789, dags.
27.07.2015, þar sem sótt er um leyfi til súkkulaðiframleiðslu að Smiðjuvegi 9, Kópavogi.
Húshluti: 0101. Ný starfsemi.
Staðfest tímabundið starfsleyfis til 27.10.2015 meðan unnið er að úrbótum.
1.1.47. Smiðjuvegur 10, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Arnarsonar f.h. Tréinn ehf., kt. 530600-3550, dags. 17.07.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæði að Smiðjuvegi 10, Kópavogi.
Húshluti: 0101. Ný starfsemi.
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.
1.1.48. Smiðjuvegur 12, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Björns Traustasonar f.h. Björns Traustasonar ehf., kt. 570271-0409, dags.
14.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæði að Smiðjuvegi 12, Kópavogi.
Húshluti: 010101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.49. Smiðjuvegur 38, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Medestas Paprectis f.h. Titancar ehf., kt. 520314-0160, dags. 20.08.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 38, Kópavogi.
Húshluti: 010101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.50. Smiðjuvegur 72, Kópavogur – þvotta- og bónaðstaða
Lögð fram umsókn Gylfa Bergmann Heimissonar f.h. CampEasy, kt. 540213-1350, dags. 24.07.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu með þvott- og bónaðstöðu að Smiðjuvegi 72, Kópavogi.
Húshluti: 010103. Ný starfsemi.
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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.51. Vallakór 16, Kópavogur – grunnskóli
Lögð fram umsókn Helga Halldórssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags. 14.08.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla með mötuneyti að Vallarkór 16, Kópavogi. Húshluti: 01.01.
Viðbótar húsnæði við Hörðuvallaskóla.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er endurútgáu starfsleyfis Hörðuvallaskóla
til 4.02.2019 samþykkt.
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1.1.52. Vesturvör 2, Kópavogur – verkstæði
Lögð fram umsókn Matthildar B. Stefánsdóttur f.h. Vegargerðarinnar., kt. 680269-2899, dags.
24.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis, vegna viðhalds vita, að Vesturvör 2,
Kópavogi. Húshluti: vitadeild. Nýr rekstraraðili.
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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2. Umsagnir
Garðabær
1.2.1. Eyvindarholt 1, Garðabær – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Álft ehf., kt. 410715-0740 um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili að samkvæmt flokki lll að
Eyvindarholti 1, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 31.08.2015 starfsleyfi fyrir gistiheimili samkvæmt ákvæðum
matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki Ill,
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 gistiheimili.“
Hafnarfjörður
1.2.2. Álfaskeið 56, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 21.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kvikur ehf., kt. 470984-0239 um rekstrarleyfi fyrir gististað samkvæmt flokki ll að Álfaskeiði 56,
Hafnarfirði.
Mælt er með eftirfarandi bókun:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 31.08.2015 starfsleyfi fyrir gististað í íbúð samkvæmt ákvæðum
hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki Il, 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 gististarfsemi í íbúð.“
1.2.3. Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður, veitingastofa, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 6.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lody ehf., kt. 630914-2130, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt
flokki l að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 31.08.2015 starfsleyfi fyrir veitingastað 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.”
1.2.4. Flatahraun 5b, Hafnarfjörður – skemmtistaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 1.07.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Norður og niður ehf., kt. 560708-0840 um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir skemmtistað
samkvæmt flokki lll að Flatahrauni 5b, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.5. Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 20.08.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Guðjóns Óskars Guðmundssonar, kt. 031075-5999, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
afmælisfagnað sem haldin verður í Turninum, Firði, Hafnarfirði þann 20.08.2015 frá kl. 20.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.6. Hólabraut 10, Hafnarfjörður – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 7.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhönnu Hákonardóttur, kt. 260750-2249 um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt
flokki l að Hólabraut 10, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 31.08.2015 starfsleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt ákvæðum
hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki I, samkvæmt reglugerð
nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi
ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir heimagistingu.“
1.2.7. Smyrlahraun 6, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 23.07.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn um rekstarleyfi fyrir heimagistingu í fl.I að Smyrlahrauni 6, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 24.03.2011 starfsleyfi fyrir gististað án veitingasölu samkvæmt
ákvæðum hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki I, 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 gistingu í íbúð.“
1.2.8. Strandgata 75, Hafnarfjörður, kaffihús, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pallet Kaffikompani ehf., kt. 660412-0690 um rekstrarleyfi fyrir kaffihús samkvæmt flokki ll að
Strandgötu 75, Hafnarfirði.
Afgreiðslu frestað þar sem útekt hefur ekki getað farið fram.
1.2.9. Strandgata, Hafnarfjörður – veitingatjald, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 7.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Matbæjar ehf., kt. 691009-0250, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir veitngatjald á
bæjarhátíð við Strandgötu, Hafnarfirði þann 13.08.2015 - 16.08.2015 frá kl. 12.00 – 22.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.10. Strandgata 6, Hafnarfjörður – kosninga afmæli, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.08.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
fyrir 100 ára kosningaafmælis kvenna í Bæjarbíói við Strandgötu 6, Hafnarfirði þann 13.08.2015 16.08.2015.
Jákvæð umsögn veitt.
1.2.11. Strandgata 6, Hafnarfjörður – bæjarhátíð, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 6.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
fyrir bæjarhátíð í Bæjarbíói við Strandgötu 6, Hafnarfirði þann 13.08.2015 - 16.08.2015.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
1.2.12. Brekkuhvarf 22, Kópavogur – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þórönnu S. Sverrisdóttur, kt. 080764-4809 um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt
flokki l að Brekkuhvarfi 22, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 31.08.2015 starfsleyfi fyrir gistingu í frístandandi húsi á lóð
einbýlishús samkvæmt ákvæðum hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi í flokki I, 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 gistingu í
frístandandi húsi á einbýlishúsalóð.“
1.2.13. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 17.08.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Nemendafélags Menntaskólans í Kópavogi, kt. 470576-2199, þar sem sótt er um
tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem halda á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 25.08.2015 frá kl. 22.00 –
01.00. Fyrir allt að 650 manns. Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.14. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 17.08.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Nemendafélags Fjölbrautarskóla Garðabæjar, kt. 660287-2649, þar sem sótt er um
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tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem halda á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 26.08.2015 frá kl. 22.00 –
01.00. Fyrir allt að 670 manns. Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.15. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.08.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn nemendafélags Tækniskólans, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem halda
á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 09.09.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 400 manns.
Jákvæð umsögn veitt.
1.2.16. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 03.09.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Nemendafélags Flensborgarskólans, kt. 430985-0789, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
fyrir skemmtun sem halda á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 10.09.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir
allt að 600 manns. Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.17. Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 26.08.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Borgarholtsskóla, kt. 700196-2169, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem
halda á að Bæjarlind 6, Kópavogi þann 10.09.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 670 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.18. Nýbýlavegur 18, Kópavogur, gististaður, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 7.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Húsastóls ehf., kt. 640300-3450, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir íbúðir samkvæmt flokki
ll að Nýbýlavegi 18, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3. Annað
1.3.1. Borgarholtsbraut 19, Kópavogur
Lagt fram erindi Hákons A Sigurbergssonar f.h. Álfabarna, Borgarholtsbraut 19, Kópavogi, kt. 6708121460, dags.14. júlí 2015 þar sem óskað er eftir tímabundinni undanþágu frá ákvæðum
tóbaksvarnalaga varðandi aldur afgreiðslumanns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Erindinu er synjað með hliðsjón af ákvæðum reglugerðar nr. 426/1999, um vinnu barna og unglinga,
vegna vinnu ungmenna undir 18 ára aldri.“
1.3.2. Gunnarshólmi, Kópavogur
Lögð fram beiðni Margrétar Gunnarsdóttur f.h. Grænt ehf. dags. 26. júlí 2015 vegna frágangs á rotþró
við kjúklingaeldi samkvæmt ákvæði í starfsleyfi við kjúklingahús að Gunnarhólma í Kópavogi.
Samþykkt að veita umbeðinn frest til 15. júlí 2016.
1.3.3. Eftirlit með tóabakssölu
Lögð fram skýrsla um eftirlit með smásölu tóbaks fyrri hluta árs 2015. Á umræddu tímabili voru 50
sölustaðir með smásöluleyfi til tóbakssölu.
1.3.4. Eftirlit með sambýlum
Lagt fram erindi Ás styrktarfélag frá 28.07.2015, þar sem mótmælt er eftirliti og starfsleyfisskyldu vegna
reksturs sambýla.
Heilbrigðisnefnd telur sér skylt að framfylgja lögum og ítrekar fyrri afstöðu.

2. Áætlanagerð fyrir 2016
Farið var yfir áherslur í eftirliti fyrir árið 2016.

3. Kvartanir vegna ólyktar frá fiskvinnslu
Teknar fyrir kvartanir vegna ólyktar frá starfsemi S. Iceland ehf. að Óseyrarbraut 5 í Hafnarfirði.
Starfsleyfi fyrirtækisins er frá 27. maí 2013 til frystingar aukaafurða úr fiski. Vandamál vegna ólyktar
koma fyrst til á árinu 2015. Samþykkt hefur verið viðbót við starfsleyfið til 4 ára fyrir litla próteina- og
lýsisvinnslu en það viðbótar starfsleyfi hefur ekki verið gefið út þar sem framkvæmdum við búnað til
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varnar lofmengun hefur ekki verið lokið. Vandamál vegna ólyktar sem talin voru stafa frá undirbúningi
mjölvinnslu fyrirtækisins S. Iceland ehf. að Óseyrarbraut 5 í Hafnarfirði komu til umræðu á fundi
heilbrigðisnefndar þann 30. mars 2015. Í framhaldi alvarlegra athugasemda sendi rekstraraðili
úrbótaáætlun dags. 13. apríl 2015. Ítrekaðar kvartanir um ólykt frá starfseminni hafa borist síðan. Í ljós
hefur komið að ofangreind prótein- og lýsisvinnsla hefur ekki verið í gangi síðan í þriðju viku júní
mánaðar. Ólykt frá starfseminni hefur verið til verulegs ama fyrir umhverfið eftir það og verður því
rakin til hefðbundinnar starfsemi.
Lögð er fram greinargerð S. Iceland ehf. dags.19. ágúst 2015 um viðbrögð fyrirtækisins vegna tíðra
kvartana um ólykt frá starfseminni og tölvupóstur frá fyrirtækinu frá 24. ágúst 2015 þar sem brugðist er
við nýrri kvörtun sem var þá að berast.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd hefur yfirfarið kvartanir, niðurstöður úr eftirliti og greinargerð fyrirtækisins og telur
það liggja fyrir að rekstri fyrirtækisins hafi verið verulega breytt á árinu 2015. Eftir þær breytingar hefur
ekki lengur verið fylgt ákvæðum starfsleyfis um að takmarka loftmengun frá starfseminni og með því
hafi verulega verið brotið á lífsgæðum annarra í nágrenninu.
Heilbrigðisnefnd leggur því fyrir fyrirtækið að bregðast nú þegar við og hætta nú þegar allri starfsemi
sem veldur umræddri ólykt í umhverfinu. Verði kröfum um úrbætur ekki sinnt verður ekki komist hjá að
stöðva starfsemi fyrirtækisins með vísan til 1. mgr. 31. gr. reglugerðar nr. 786/1999 um
mengunarvarnaeftirlit, sbr. 2. mgr. 26. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.“

4. Meðhöndlun úrgangs
Umræðu um framkvæmd laga nr. 55/2003 um úrgang, landsáætlun og svæðisáætlun framhaldið frá
fundi þann 30. júní s.l.

5. Önnur mál
5.1. Aðalskoðun leiksvæða 2005-2014
Lagt fram afrit af erindi til Umhverfis- og auðlindaráðuneytis, dags. 24. ágúst 2015 um aðalskoðun
leiksvæða 2005 til 2014, samantekt og álit Umhverfisstofnunar.
5.2. Samþykkt nr. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla
Lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis dags. 5. ágúst 2015 þar sem tilkynnt er um
staðfestingu heilbrigðissamþykktar n. 555/2015 um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma
Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnessbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og
Hafnarfjarðarkaupstaðar, samkvæmt 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:40

Árni Stefán Jónsson

Hörður Svavarsson

Svava H. Guðmundsdóttilr

Jón Bjarni Þorsteinsson

Jón Haukur Ingvason
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