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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
206. fundur –26. október 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26. október
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 204. fundar frá 28. september 2015 og 205 fundar frá 1. október 2015 lagðar fram.

1. Fundargerð 181. starfsmannafundar frá 20. október 2015
1.1. Starfsleyfi
1.1.1. Blesavellir 4, Garðabær – reiðskóli
Lögð fram umsókn Christinu Mai, kt. 300186-3279, f.h. Reiðskólans Hestey, dags. 5.10.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs reiðskóla að Blesavöllum 4, Garðabæ. Húshluti: 01 0101. 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.
1.1.2. Breiðumýri, Garðabær – veitingastaður
Lögð fram umsókn Skúla Guðbjarnasonar f.h. Álftanes Café ehf., kt. 470515-1120, dags. 14.10.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitinga- og kaffihúss við Breiðumýri, Garðabæ.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3. Garðatorg 7, Garðabær – sjúkranuddstofa
Lögð fram umsókn Helgu Gylfadóttur, f.h. Sjúkranuddstofunnar Heilsubótar sf., kt. 440587-1359, dags.
28.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkranuddstofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Húshluti: 0104. 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.
1.1.4. Miðhraun 16, Garðabær – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Laufeyjar B. Þorgeirsdóttur, f.h. Innbak hf., kt. 660989-1889, dags. 9.09.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla að Miðhrauni 16, Garðabæ.
Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28. september 2027.
1.1.5. Vífilsstaðavegur 123, Garðabær – barnaskóli
Lögð fram umsókn Ingibjargar Ö. Stefánsdóttur f.h. Hjallastefnunnar ehf., kt. 540599-2039, dags.
16.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs barnaskóla að Vífilsstaðavegi 123, Garðabæ.
Húshluti: Norðurhús, Suðurhús, Vesturhús. Endurnýjun.
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.
Hafnarfjörður
1.1.6. Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður – húðflúrstofa
Lögð fram umsókn Soffíu Lenu Arnardóttur, f.h. Soffía Ink ehf., kt. 690915-0570, dags. 6.10.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir húðflúrstofu að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 13.10.2015.
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.
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1.1.7. Bæjarhraun 24, Hafnarfjörður – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Stefáns Andra Björnssonar, f.h. Alvöru Heilsuvörur ehf., kt. 550911-0510, dags.
8.10.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir matvælavinnslu að Bæjarhrauni 24, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Afgreiðsu frestað þar sem teikningar hafa ekki borist.
1.1.8. Dalshraun 10, Hafnarfjörður – íþróttasalur
Lögð fram umsókn Ólafs Tryggva Gíslasonar, f.h. Hnefaleikafélags Hafnarfjarðar, kt. 510705-0410,
dags. 23.09.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir íþróttasal að Dalshrauni 10, Hafnarfirði.
Húshluti: svæði 3. 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.
1.1.9. Erluhraun 6, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Maríu Hjartardóttur, kt. 260346-4749, dags. 23.09.2015, þar sem sótt er um leyfi
fyrir daggæslu að Erluhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti: Einbýli. 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.
1.1.10. Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Scarlet Cunillera, f.h. Snyrtistofunnar Rósu ehf., kt. 680912-1060, dags.
29.09.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir snyrtistofu að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0203. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis til 3.02.2025 samþykkt.
1.1.11. Helluhraun 4, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Lárusar Brandssonar, f.h. Rótor ehf., kt. 670789-1369, dags. 30.09.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Helluhrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101 og 01 01012. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.12. Hjallahraun 4, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigrúnar Örnu Gylfadóttur, f.h. Tækniþjónustu bifreiða ehf., kt. 610499-3689, dags.
5.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Hjallahrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 0106, 0107, 0108. 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.
1.1.13. Hringbraut 77, Hafnarfjörður – heilsuræktarstöð
Lögð fram umsókn Kjartans Más Hallkelssonar, f.h. Gym heilsa ehf., kt. 630997-2329, dags.
11.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktarstöðvar að Hringbraut 77, Hafnarfirði.
Húshluti: 0001, 0002, 0013, 0015. 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.
1.1.14. Kaplakriki, Hafnarfjörður – íþróttahús
Lögð fram umsókn Elsu Hrannar Reynisdóttur, f.h. Fimleikafélags Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769,
dags. 30.09.2015, þar sem sótt er um viðbótarleyfi fyrir íþróttahús í Kaplakrika, Hafnarfirði.
Húshluti: knatthús. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt endurútgáfa starfsleyfis til 1.06.2026 með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15. 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.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að farið
verði að kröfum byggingafulltrúa.
1.1.16. Linnetsstígur 3, Hafnarfjörður – mötuneyti
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Lögð fram umsókn Oddsteins Gíslasonar, f.h. Matbæjar ehf., kt. 691009-0250, dags. 8.10.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með móttöku eldhúsi að Linnetstíg 3, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti af 3. hæð. Nýr rekstraraðili.
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.
1.1.17. Norðurbakki 1, Hafnarfjörður – kaffihús
Lögð fram umsókn Málfríður G. Blöndal, f.h. Norðurbakkinn ehf., kt. 530815-0990, dags. 28.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Norðurbakka 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18. Reykjavíkurvegur 70, Hafnarfjörður – málmsmiðja
Lögð fram umsókn Jóns Gunnars Kristjánssonar, f.h. Vélaverkstæðis Jóhanns Ólafs ehf., kt. 6902697679, dags. 30.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmiðju að Reykjavíkurvegi 70,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101, 03 0101, 04 0101 og 05 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.
1.1.19. Thorsplan, Hafnarfjörður – markaður
Lögð fram umsókn Geirs Bjarnasonar, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags. 9.10.2015, þar
sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs markaðar (jólaþorps) á Thorsplani í Hafnarfirði samkvæmt
fyrirliggjandi teikningu. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1.01.2016, að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
1.1.20. Bakkabraut 16, Kópavogur – ál- og stálsmiðja
Lögð fram umsókn Sigurjóns Kjartanssonar, f.h. Áliðjan ehf., kt. 660466-0109, dags. 8.10.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs ál- og stálsmiðju að Bakkabraut 16, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.21. Borgarholtsbraut 19, Kópavogur – verslun með brauðvörur
Lögð fram umsókn Kristínar Jóhannesdóttur, f.h. Kornið ehf., kt. 571201-6230, dags. 30.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með brauð, kökur og skyldar vörur að Borgarholtsbraut
19, Kópavogi. Húshluti: hluti af 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 30.09.2024.
1.1.22. Hafnarbraut 25, Kópavogur – stálsmiðja
Lögð fram umsókn Lárusar Ólafssonar, f.h. Klaki stálsmiðja ehf., kt. 461197-3029, dags. 8.10.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs stálsmiðju að Hafnarbraut 25, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.23. Hamraborg 10, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Aðalbjargar Níelsdóttur, f.h. Snyrtistofunnar Jönu ehf., kt. 620915-0410, dags.
23.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu Jönu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24. Hamraborg 10, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Jónínu Hallgrímsdóttur, kt. 240262-4289, dags. 23.09.2015, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu í tengslum við snyrtistofu Jönu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.25. Hamraborg 10, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Hrannar Sævarsdóttur, kt. 210966-4559, dags. 24.09.2015, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu í tengslum við snyrtistofu Jönu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.26. Hamraborg 10, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Lindu Bjarkar Júlíusdóttur, kt. 121066-3949, dags. 24.09.2015, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu í tengslum við snyrtistofu Jönu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27. Hófgerði 10, Kópavogur – heimagisting
Lögð fram umsókn Sigurkarls Magnússonar, kt. 190257-3399, dags. 5.10.2015, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs heimagistingar að Hófgerði 10, Kópavogi. Húshluti: Einbýlishús. 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.
1.1.28. Hagasmári 1, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Sófusar Gústafssonar f.h. S.G. Veitinga ehf., kt. 410693-2599, dags. 24.09.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar og matvöruverslunar að Hagasmára 1, Kópavogi.
Húshluti: U-302. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs meðan unnið er að úrbótum.
1.1.29. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingahús
Lögð fram umsókn Ágústar Ármann f.h. Tankurinn ehf., kt. 571299-5349, dags. 6.10.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingarhúss að Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: U355. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.30. Hlíðarvegur 45, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Kristins Bjarnasonar , kt. 260157-5079, dags. 20.10.2015, þar sem sótt er um leyfi
til niðurrifs á Hlíðarvegi 45, Kópavogi. Tímabundið starfsleyfi veitt til 1.12.2015.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er veiting starfsleyfis staðfest.
1.1.31. Hlíðasmári 9, Kópavogur – kennsluhúsnæði
Lögð fram umsókn Skúla Gunnsteinssonar f.h. NTV – Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn ehf., kt. 6810962729, dags. 8.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kennsluhúsnæðis að Hlíðasmára 9,
Kópavogi. Húshluti: (01) 0105-0103-0104-2002. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.32. Kársnesbraut 108, Kópavogur – vélsmiðja
Lögð fram umsókn Hafsteins Hafsteinssonar, f.h. Vélaverkstæðis HH sf., kt. 481079-0209, dags.
20.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðju að Kársnesbraut 108, Kópavogi.
Húshluti: 01 0002. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
1.1.33. Laufbrekka 30, Kópavogur – matvælavinnsla
Lögð fram að nýju 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.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.34. Vindakór 16, Kópavogur – heimagisting
Lögð fram umsókn Sigrúnar B. Björnsdóttur, kt. 210567-5859, dags. 20.10.2015, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs heimagistingar að Vindakór 16, Kópavogi. Húshluti: íbúð 101. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.35. Smiðjuvegur 9, Kópavogur - matvöruverslun og kennslustaður
Lögð fram umsókn Gústafs A. Gústafssonar f.h. Allt í köku ehf., kt. 430910-2210, dags. 20.10.2015,
þar sem sótt er um viðbótareyfi til pökkunar á kökuskrauti í framhaldi af endurskipulagi húsnæðis
starfseminnar að Smiðjuvegi 9a, Kópavogi. Húshluti: 01 0101 og 01 0102. Viðbót við starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt að endurútgefa starfsleyfi
fyrirtækisins frá 31. mars 2014.
1.1.36. Þinghólsbraut 56, Kópavogur – matvæladreifing
Lögð fram umsókn Stefáns Brynjarssonar, f.h. Lystigarðar Stefáns ehf., kt. 460907-2410, dags.
28.09.2015, þar sem sótt er um leyfi til dreifingar matvæla. Lögheimili að Þinghólsbraut 56, Kópavogi.
Vörudreifing frá vöruhótelum. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.2. Umsagnir
Garðabær
1.2.1. Breiðamýri, Garðabær – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Álftanes Cafe ehf., kt. 470515-1120, um leyfi fyrir veitingastað samkvæmt flokki ll að
Breiðumýri, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 26.10.2015 starfsleyfi fyrir veitingastofu við Breiðumýri Garðabæ,
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 er veitt fyrir veitingastofu að lokinni
úttekt.”
1.2.2. Skólabraut 6, Garðabær – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Handknattleiksdeildar Stjörnunnar, kt. 460180-0159, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í
Fjölbrautarskóla Garðabæjar þann 30.10.2015 frá kl. 19.00 – 24.00. Fyrir allt að 200 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
1.2.3. Kaplakriki, Hafnarfjörður – íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 1.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspynudeildar FH, kt. 410687-1359, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í íþróttahúsinu
Kaplakrika, Hafnarfirði þann 3.10.2015 frá kl. 23.00 – 03.00. Fyrir allt að 1700 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.4. Norðurbakki 1, Hafnarfjörður – kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.09.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Norðurbakkans ehf, kt. 530815-0990, um leyfi fyrir kaffihús samkvæmt flokki ll að
Norðurbakka 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 26.10.2015 starfsleyfi fyrir kaffihús að Norðurbakka 1, 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 kaffihús”

Kópavogur
1.2.5. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
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Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menntaskólans í Kópavogi, kt. 460576-2199, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í SPOT,
Bæjarlind 6, Kópavogi þann 6.10.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 650 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.6. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Kvennaskólans kt. 430993-2089, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í
SPOT, Bæjarlind 6, Kópavogi þann 13.10.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 670 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.7. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.14.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags FG kt. 660287-2649, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í SPOT, Bæjarlind
6, Kópavogi þann 5.11.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 670 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.8. Bæjarlind 6, Kópavogur – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.14.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags MH kt. 480491-1499, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í SPOT, Bæjarlind
6, Kópavogi þann 22.10.2015 frá kl. 22.00 – 01.00. Fyrir allt að 600 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.9. Hestheimar 14-16, Kópavogi – samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kiwanisklúbbins Heklu, kt. 651090-1569, um leyfi fyrir skemmtun sem halda á í Spretthöllinni,
Hestheimum 14-16, Kópavogi, þann 16.10.2015 frá kl. 19.00 – 24.00. Fyrir allt að 130 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.10. Hlíðarsmári 12, Kópavogur – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 1.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nings ehf., kt. 680406-3160, um leyfi fyrir veitingastað samkvæmt flokki ll að Hlíðarsmára 12,
Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 26.11.2007 starfsleyfi fyrir veitingahús að Hlíðarsmára 12, Kópavogi
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 er veitt fyrir veitingahús að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
1.2.11. Hófgerði 10, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurkarls Magnússonar, kt. 190257-3399 um leyfi fyrir heimagistingu samkvæmt flokki l að
Hófgerði 10, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 26.10.2015 starfsleyfi fyrir heimagistingu að Hófgerði 10, Kópavogi
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 heimagistingu.”
1.2.12. Vindakór 16, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 2.10.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigrúnar B. Björnsdóttur, kt. 210567-5859, um leyfi fyrir heimagistingu samkvæmt flokki l að
Vindakór 16, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 26.10.2015 starfsleyfi fyrir heimagistingu að Vindakór 16, Kópavogi
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 heimagistingu.”
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1.3. Tóbaksleyfi
1.3.1. Garðatorg 1, Garðabær– verslun
Lögð fram umsókn Víðis ehf, kt. 450808-1050, dags. 6.10.2015, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í
versluninni Víði, Garðatorgi 1, Garðabæ. Endurnýjun.
Leyfisveiting samþykkt.

2. Skipulagsmál
2.1. Þríhnúkar Kópavogur
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 15. október 2015 ásamt verkefnalýsingu fyrir
deiliskipulagsvinnu fyrir Þríhnúkagíg.
Eftirfarandi bókun var gerð
,,Nauðsynlegt er að hafa samráð varðandi vatnsvernd vatnsbóla á öðrum eftirlitssvæðum og í öðrum
sveitarfélögum sbr. samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla nr. 555/2015.
Lausnir við afrennsli frá vegum, bílastæðum og mannvirkjum þurfa að fá ítarlega umfjöllun við
deiliskipulagsgerðina.“
2.2. Kauptún Garðabær
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Garðabæjar dags. 19. október 2015 um Kauptún 1,2,3, breyting á
aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 og deiliskipulagi Kauptúns. Lýsing.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir.

3. Vatnsverndarsvæði
Lögð fram til kynningar fundargerð samráðsvettvangs um framkvæmdir Landnets frá Sandskeiði til
Hafnarfjarðar frá 13. október 2015.
Heilbrigðisnefnd óskar eftir að Landsnet boði til samráðs við heilbrigðiseftirlitið sem fyrst vegna
boðaðar framkvæmdar.

4. Stjórnsýslukæra
Lagt fram erindi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 28. septembwer 2015 vegna
stjórnsýslukæru um að Ás styrktarfélagi væri skylt að hlíta eftirliti og starfsleyfisskyldu.

5. Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram til kynningar gögn frá aðlfundi Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða sem haldinn var í Reykjavík
miðvikudaginn 21. október s.l.
Á fundinum var Jón Haukur Ingvason kjörinn formaður Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða.

6. Önnur mál
6.1.1. Grimmir hundar
Rætt um hundahald og nauðsyn úrbóta sem gera þarf á regluverki til verndar almennum borgurum.
6.1.2. Meðhöndlun úrgangs
Framhaldið umræðu um framkvæmd laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, landsáætlun og
svæðisáætlun. Ákveðið að taka upp meiri kynningu á úrgangsmálum.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00

Hörður Svavarsson

Svava H. Guðmundsdóttilr

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Jón Haukur Ingvason
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