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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
204. fundur –28. september 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 28. september
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 203. fudar frá 31. ágúst 2015 lögð fram.

1. Fundargerð 180. starfsmannafundar frá 22. september 2015
1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1 Garðatorg 3, Garðabær – kennslustaður
Lögð fram umsókn Guðna Gunnarssonar f.h. Glóandi ehf., kt. 700608-0420, dags. 16.09.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs kennsluhúsnæðis að Garðatorgi 3, Garðabæ. Húshluti: 01 0105,
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Garðatorg 4, Garðabær – kennslustaður
Lögð fram umsókn Kristínar Stefánsdóttur f.h. Adriana ehf., kt. 600901-2730, dags. 22.09.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs förðunarskóla að Garðatorgi 4, samkvæmt uppdrætti Ragnheiðar
Sverrisdóttur af innra skipulagi. Húshluti: 0107. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3 Miðhraun 16, Garðabær – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar f.h. Kjarnavörur ehf., kt. 630889-1039, dags. 7.09.2015, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingar matvæla að Miðhrauni 16, Garðabæ. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til til 12 ára.
1.1.4 Lyngás 12, Garðabær – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Erlendar Þórs Ólafssonar f.h. Gólfþjónustu Íslands ehf., kt. 680699-2249, dags.
9.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Lyngási 12, Garðabæ.
Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.5 Smiðsbúð 3, Garðabær – gistiheimili
Lögð fram umsókn Kjartans G. Björgvinssonar f.h. Brekkuás 21 ehf., kt. 461114-1210, dags.
31.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Smiðsbúð 3, Garðabæ. Húshluti: 02
0101,. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.

Hafnarfjörður
1.1.6 Álfaskeið 10, Hafnarfjörður – heimagisting
Lögð fram umsókn William Symington, kt. 150569-2229, dags. 7.09.2015, þar sem sótt er um leyfi
fyrir heimagistingu að Álfaskeiði 10, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0001 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.
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1.1.7 Bæjarhraun 4, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar f.h. Kjarnavörur ehf., kt. 630889-1039, dags. 7.09.2015, þar
sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.8 Dalshraun 11, Hafnarfjörður – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Jónu S. Angantýsdóttur, f.h. Carita Snyrting ehf., kt. 600711-0240, dags.
15.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Húshluti: 02 0103. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.9 Drangahraun 4, Hafnarfjörður – dýrasnyrtistofa
Lögð fram umsókn Guðrúnar Erlu Sigursteinsdóttur, f.h. Loppulíf ehf., kt. 700715-1240, dags.
28.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dýrasnyrtistofu að Drangahrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti:01 0101. 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.
1.1.10 Eyrartröð 16, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Jónasar Stefánssonar, f.h. Fjallableikju ehf., kt. 670809-0720, dags. 1.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Eyrartröð 16, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102
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.
1.1.11 Haukahraun 2, Hafnarfjörður – leikskóli
Lögð fram umsókn Oddfríðar Jónsdóttur f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags. 3.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi fyrir leikskóla að Haukahrauni 2, Hafnarfirði. Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun.
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.
1.1.12 Kaplahrauni 1, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar f.h. Kjarnavörur ehf., kt. 630889-1039, dags. 7.09.2015, þar
sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Kaplahrauni 1, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0106.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.13 Kaplaskeið 16, Hafnarfjörður – hestaleiga
Lögð fram umsókn Sigurjóns H. Hreinssonar, f.h. Ferðasögu ehf., kt. 440507-2390, dags. 17.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hestaleigu að Kaplaskeiði 16, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 02. Ný starfsemi.
Mælt með frestun þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
1.1.14 Kríuás 2, Hafnarfjörður – leikskóli
Lögð fram umsókn Magnúsar Baldurssonar, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
9.09.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir leikskóla að Kríuási 2, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun.
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 Strandgata 75, Hafnarfjörður – veitingastaður
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 veitingastofa að Strandgötu 75, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.

2

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 28. september 2015

Með vísun til ákvæða matvælareglugerða 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 – heilsuræktarstöð
Lögð fram að nýju 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 starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Kópavogur
1.1.17 Bæjarlind 6, Kópavogur – veitingahús
Lögð fram að nýju 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.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt framlenging tímabundins
starfsleyfis til allt að 3 mánaða meðan unnið er að úrbótum svo fullnægt verði ákvæðum 14. gr.
reglugerðar um hollustuhætti.
1.1.18 Funalind 4, Kópavogur – leikskóli
Lögð fram umsókn Sóleyjar Gyðu Jörgensdóttur, f.h. Kópavogsbæjar., kt. 700169-3759, dags.
27.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Funalind 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 1.09.2015.
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 Kársnesbraut 100, Kópavogur – bílamálun og réttingar
Lögð fram umsókn Helga Skúlasonar, f.h. Á.G. Skúlason ehf., kt. 600815-1480, dags. 9.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílamálunar- og réttingaverkstæðis að Kársnesbraut 100,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20 Skógarlind 2, Kópavogur – matvælasala
Lögð fram umsókn Gests Hjaltasonar f.h. Elko ehf., kt. 561000-3280, dags. 28.08.2015, þar sem sótt
er um leyfi til sölu matvæla í verslun að Skógarlind 2, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Skemmuvegur 4, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Rúnars Viðars Gunnarssonar f.h. Byko ehf., kt. 460169-3219, dags. 7.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Skemmuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: D-220. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til til 4 ára.
1.1.22 Smiðjuvegur 28, Kópavogur – líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Karenar Óskar Nielssen, f.h. Hnefaleikafélags Kópavogs, kt. 410313-1380, dags.
17.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Smiðjuvegi 28, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.23 Smiðjuvegur 40, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Björns Pálmarssonar, f.h. Bifreiðaverkstæðis Björns Pálmarssonar ehf., kt.
660402-3570, dags. 25.08.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi
40, Kópavogi. Húshluti: 01 0203. Endurnýjun
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
1.2.1 Álfaskeið 10, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 1.09.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn William Symington, kt. 150569-2229, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistingu
samkvæmt flokki ll að Álfaskeiði 10, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 28.09.2015 starfsleyfi fyrir gististað í íbúð að Álfaskeiði 10,
Hafnarfirði skv. ákvæðum 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 er veitt fyrir gististað í íbúð:“
1.2.2 Kaplakriki, Hafnarfjörður – íþróttahúsið, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 3.09.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Verslunarskóla Íslands kt. 441079-0609, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir skemmtun
sem halda á í íþróttahúsinu Kaplakrika, Hafnarfirði þann 10.09.2015 frá kl. 21.00 – 01.00. Fyrir allt
að 1700 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3 Óseyrarbraut 23, Hafnarfjörður – tímabundin framlenging á undanþágu
Lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindarráðuneytis frá 22. september 2015 þar sem óskað er
umsagnar um beiðni Atlantsolíu ehf. um framlengingu á undanþágu frá starfsleyfi vegna
olíubirgðarstöðvar fyrirtækisins að Óseyrarbraut 23, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd telur ekki ástæðu til athugasemdar við umsóknina.
1.2.4 Strandgata 75, Hafnarfjörður – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.08.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pallet Kaffikompani ehf., kt. 660412-0690, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús
samkvæmt flokki ll að Strandgötu 75, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 28.09.2015 starfsleyfi fyrir kaffihús að Strandgötu 75, Hafnarfirði
skv. ákvæðum 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 fyrir kaffihús verður veitt að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.”
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfjörður – verslun
Lögð fram umsókn Kaupás ehf., kt. 711298-2239 dags. 3.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu
í verslun Krónunnar að Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfjörður.
Leyfisveiting staðfest.
1.2. Tilkynningar
1.3.2 Cuxhavengata 3, Hafnarfjörur – Efni sem koma í snertingu við matvæli
Fyrirtækið Saltkaup ehf., kt. 460290-1559 að Cuxhavengötu 3, Hafnarfirði, tilkynnti dags. 17.09.2015
um dreifingu efna og hluta sem snerta matvæli sbr. ákvæði 14 gr. laga um matvæli nr. 93/1995.
Tilkynning móttekin.

2. Áætlanagerð fyrir 2016
Fjárhagsáætlun og starfsáætlanir ársins 2016 lagðar fram og afgreiddar. Heilbrigðisnefnd leggur til að
tímagjald verði kr. 11.000 og sýnatökugjald samkvæmt eftirlitsáætlun kr. 13.000. Jafnframt er lagt til að
skráningargjald vegna eftirlitsgjalds vegna hundahalds verði kr. 14.000. Samþykkt að senda tillögu að
fjárhagsáætlun og breytingum á gjaldskrám til afgreiðslu sveitarstjórna.
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3. Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
3.1. Fundargerð stjórnarfundar
Lögð fram til kynningar fundargerð 5. stjórnarfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi frá 9.
september 2015.
3.2. Fundarboð aðalfundar
Lagt fram til kynningar fundarboð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi sem haldinn
verður í Reykjavík þann 21. október n.k.
3.3. Haustfundur
Boðað hefur verið til haustfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða með Umhverfisstofnun,
Matvælastofnun og ráðuneytum í Reykjavík þann 22. október n.k. og starfsdags hjá
heilbrigðisfulltrúum þann 21. október n.k.

4. Meðhöndlun úrgangs
Umræða um framkvæmd laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, landsáætlun og svæðisáætlun.
Ákveðið að fara í vettvangsskoðanir í endurvinnslufyrirtæki í umdæminu.

5. Önnur mál
5.1.1. Eftirlit með tóbakssölu
Lagður fram tölvupóstur Áfengis og tóbaks ehf. þar sem mótmælt er framkvæmd eftirlits samkvæmt
tóbaksvarnalögum varðandi reykfæri og sýnileika á smásölustöðum.
Samþykkt að kynna erindið fyrir Velferðarráðuneytinu.
5.1.2. Eftirlit með sambýlum
Lagt fram erindi Ás styrktarfélag frá 14.09.2015, þar sem mótmælt er eftirliti og starfsleyfisskyldu vegna
reksturs sambýla.
Heilbrigðisnefnd ítrekar fyrri afstöðu.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30

Hörður Svavarsson

Svava H. Guðmundsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Jón Haukur Ingvason
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