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1.1

Fundargerð 167. starfsmannafundar frá 28. maí 2014
Starfsleyfi
Garðabær

1.1.1 Garðatorg 3, Garðabær - kaffisala
Lögð fram umsókn Sigrúnar Rutar Hjálmarsdóttur, f.h. Nur ehf., kt. 470912-0140, dags. 15.05.2014,
þar sem sótt er um leyfi fyrir kaffisölu í fataverslun að Garðatorgi 3, Garðabæ.
Húshluti: 01 0105. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt.
1.1.2 Lyngás 7-9, Garðabær - blöndun og pökkun
Lögð fram umsókn Arndísar Óskar Jónsdóttur, f.h. Arctic Mood ehf., kt. 640309-0910, dags.
13.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til blöndunar og pökkunar á te að Lyngási 7-9, Garðabæ.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hafnarfjörður
1.1.3 Dalshraun 7, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Sigurðar Tómasar Björgvinssonar f.h. Gunnars ehf., kt. 430314-0410, dags.
6.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Dalshrauni 7, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Eigendaskipti.
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.
1.1.4 Eyrartröð 7, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Sigurjóns Þorsteinssonar f.h. Fiskvinnslunnar Útvíkur ehf., kt. 600105-1750, dags.
22.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Eyrartröð 7, Hafnarfirði.
Húshluti. Allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, veitingahús
Lögð fram umsókn Berglindar Goldstein f.h. Veitinga og kaffihússins Silfur ehf., kt. 511113-1130, dags.
22.05.2014, þar sem sótt er um breytingu á leyfi vegna veitinga utan dyra fyrir rekstur veitingahússins
að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Viðbót við starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er umbeðin breyting með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
1.1.6 Grandatröð 8, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Símonar Símonarsonar f.h. Golden Seafood company ehf kt. 481208-0250, dags.
20.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu og pökkunar að Grandatröð 8, Hafnarfirði.
Húshluti. Allt húsið. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.7 Hólshraun 2, Hafnarfjörður – matsala
Lögð fram umsókn Víglundar Sverrissonar f.h. Söluturnins Bæjarhrauni ehf., kt. 681105-0340, dags.
28.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölu að Hólshrauni 2, Hafnarfirði.
Húshluti: neðri hæð. 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, frágangi á húsnæði verði
lokið á fullnægjandi hátt og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8 Kaplakriki, Hafnarfjörður – íþróttahús
Lögð fram umsókn Birgis Jóhannssonar f.h. Fimleikafélags Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769, dags.
26.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs frjálsíþróttahúss í Kaplakrika, Hafnarfirði.
Húshluti: 09 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.9 Kirkjuvegur 9, Hafnarfjörður, heimagisting
Lögð fram umsókn Brynjars Ingólfssonar, kt. 241282-5629, dags. 2.05.2014, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs heimagistingar að Kirkjuvegi 9, Hafnarfirði. Húshluti: einbýlishús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með starfsleyfi til 4 ára.
1.1.10 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður – þvottaaðstaða fyrir ökutæki
Lögð fram umsókn Páls Más Magnússonar, f.h. Löður ehf., kt. 580912-0280, dags. 7.05.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs aðstöðu til þvotta á ökutækjum að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Húshluti: 03. Ný starfsemi
Heilbrigðisnefnd tekur vel í erindið eins og það liggur fyrir og samþykkir að umsókn og tillaga að
starfsleyfi fari í auglýsingu í samræmi við ákvæði 24. greinar reglugerðar 785/1999 þegar fyrir liggur
afstaða byggingafulltrúa um áformaðar breytingar.
1.1.11 Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfjörður – mötuneyti
Lögð fram umsókn Helga Pálssonar, f.h. Actavis Group PDC ehf., kt. 640706-0310, dags. 6.05.2014,
þar sem sótt er um leyfi fyrir mötuneyti starfsfólks að Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti og breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Selhella 13, Hafnarfjörður – átöppun á neysluvatni og heildsala
Lögð fram umsókn Guðmundar Sigurðssonar, f.h Kerfis fyrirtækjaþjónustu ehf., kt. 541210-0400,
dags. 11.02.2014, þar sem sótt er um leyfi til átöppunar og dreifingu á vatni í neytendaumbúðir og
heildverslunar með matvörur og hreinlætisvörur að Selhellu 13, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Guðmundur Sigurðsson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.
1.1.13 Vallarbarð 1, Hafnarfjörður, gisting
Lögð fram umsókn Hafsteins Árnasonar, kt. 020659-5059, dags. 20.05.2014, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs gististaðar að Vallarbarði 1, Hafnarfirði. Húshluti: 0202. Fjöleignarhús. 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.
Kópavogur
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1.1.14 Auðbrekka 25-27, Kópavogur – bónstöð
Lögð fram umsókn Paulo Santos, f.h. Þrífa vel ehf., kt. 490114-0840, dags.30.04.2014, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bílaþvottastöðvar að Auðbrekku 25-27, Kópavogi. Húshluti: Önnur hæð að
hluta. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.15 Auðbrekka 25-27, Kópavogur – verkstæði og bónstöð
Lögð fram umsókn Kristins Ó. Jónssonar, f.h. Bílaþjónustan Bilaði bíllinn slf., kt. 520509-1190,
dags.14.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Auðbrekku 25-27,
Kópavogi. 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 og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.16 Hagasmári 1, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Halldórs Guðmundssonar, f.h. Kaffiveröld., kt. 540909-0830, dags. 26.05.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.17 Hestheimar 14-16, Kópavogur – samkomusalur og félagsheimili
Lögð fram umsókn Lindu B. Gunnlaugsdóttur f.h. Hestamannafélagsins Spretts., kt. 590712-0940,
dags. 13.05.2014, þar sem sótt er um leyfi vegna reksturs félagsheimilis með veitingasal fyrir um 150
gesti að Hestheimum 14-16, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Hlíðarsmári 2, Kópavogur – heilsuvernd
Lögð fram umsókn Guðrúnar Gunnlaugsdóttur, f.h. 9 mánuðir Ljósmæðraseturs sf., kt. 700610-1440,
dags. 5.4.2014, þar sem sótt er um leyfi fyrir kennsluhúsnæði, nuddstofu og þ.h. að Hlíðarsmára 2,
Kópavogi. Húshluti: 01 0301. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.19 Hlíðarsmári 17, Kópavogur – nudd og snyrtistofa
Lögð fram umsókn G. Söndru Lárusdóttur, f.h. B-Tan ehf., kt. 410207-0440, dags. 7.05.2014, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs nudd- og snyrtistofu að Hlíðarsmára 17, Kópavogi.
Húshluti: 02 0103, 02 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Holtasmári 1, Kópavogur – læknastofa
Lögð fram umsókn Svanlaugar Ingu Skúladóttur, f.h. Læknaráð ehf., kt. 430807-1020, dags.
13.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að Holtasmára 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0701. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Kársnesbraut 96a, Kópavogur – veisluþjónusta
Lögð fram umsókn Sturlu Birgissonar, f.h. K112 ehf kt. 490910-1230, dags. 29.05.2014, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veislu- og matarbakkaþjónustu að Kársnesbraut 96a, Kópavogi. Húshluti: neðri
hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.22 Nýbýlavegur 4, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Andrey Rudkov f.h. Tokyo veitingar ehf., kt. 670710-0920, dags. 9.05.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Nýbýlavegi 4, Kópavogi. Húshluti: jarðhæð.
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Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23 Nýbýlavegur 8, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Emils Helga Lárussonar f.h. Nam ehf., kt. 630911-1410, dags. 2. 05.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Nýbýlavegi 6, Kópavogi.
Húshluti: jarðhæð. 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.
1.1.24 Nýbýlavegur 6, Kópavogur – nuddstofa
Lögð fram umsókn Fannars Karvel f.h. Hjúkrunarform ehf., kt. 680510-1720, dags. 28.05.2014, þar
sem sótt er um leyfi fyrir nuddstofu, viðbót við núverandi reksturs, að Nýbýlavegi 6, Kópavogi.
Húshluti: efri hæð. Viðbót við rekstur.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er viðbót við starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.25 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Josip Veceric f.h. Ljósborg ehf, kt.600575-0319, dags.8.05.2014, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs veitingastofu með grillmat og íssölu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Húshluti.: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.26 Smáratorg 1, Kópavogur – sala fæðubótaefna
Lögð fram umsókn Hallgríms Andra Ingasonar f.h. Heilsusport ehf., kt. 510808-0610, dags.
2.05.2014, þar sem sótt er um leyfi fyrir sölu fæðubótaefna að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Nýstarfsemi. Húshluti: rými 3.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - veitingaverslun
Lögð fram umsókn Helenu Daggar Karlsdóttur f.h. Stórt H ehf., kt. 530514-0800 dags. 20.05.2014,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. 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.
1.1.28 Smiðjuvegur 4D, Kópavogur – réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Heiðars Ólafssonar, f.h. Bretti Réttingaverkstæði ehf., kt. 691010-1630,
dags.16.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautu- og réttingaverkstæði að Smiðjuvegi
4D, Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.29 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – veitinga- og skemmtistaður
Lögð fram umsókn Þrúðmars Kára Ragnarssonar, f.h. Praxis 999 ehf., kt. 550414-2010,
dags.30.04.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitinga- og skemmtistaðar að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Húshluti: jarðhæð. 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.
1.1.30 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – efnalaug og þvottahús
Lögð fram umsókn Helenu Írisar Kristjánsdóttur, f.h. Nano – Lausnir ehf., kt. 480909-0620,
dags.16.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þvottahúss og efnalaugar að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Húshluti: 02 0101 Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir
Garðabær

1.2.1 Garðatorg 3, Garðabær – verslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 16.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Sigrúnar Rutar Hjálmarsdóttur, kt. 190183-3279, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihorn í
verslun samkvæmt flokki l að Garðatorgi 3, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2.06.2014 starfsleyfi til reksturs kaffisölu skv. ákvæðum matvælaog 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir kaffisölu.”
Hafnarfjörður
1.2.2 Lækjarkinn 6, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 6.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Sigurlaugar Önnu Jóhannsdóttur, kt. 130272-3209, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l að Lækjarkinn 6, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Frestað þar sem umsókn um starfsleyfi hefur ekki borist.
1.2.3 Lækjarkinn 8, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 29.4.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Helgu Birnu Gunnarsdóttur, kt. 201140-2859, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l að Lækjarkinn 8, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.08.2007 starfsleyfi til reksturs heimagistingar 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir heimagistingu.”
1.2.4 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 27.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
G. Arnfjörð ehf, kt. 420502-4940, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir veitingastofu
samkvæmt flokki l að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags. 28.05.2014.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 16.06.2009 starfsleyfi til reksturs veitingaverslun 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitingaverslun.”
1.2.5 Vallarbarð 1, Hafnarfjörður – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 30.4.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Hafsteins Árnasonar, kt. 020659-5059, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu samkvæmt
flokki l að Vallarbarði 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2.06.2014 starfsleyfi til reksturs heimagistingar 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir heimagistingu.”
Kópavogur
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1.2.6 Kársnesbraut 137, Kópavogur – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 15.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Sigurkarls B. Rúnarssonar, kt. 080779-4299, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l að Kársnesbraut 137, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Frestað þar sem umsókn um starfsleyfi hefur ekki borist.
1.2.7 Nýbýlavegur 4, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 8.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Tokyo veitingar ehf, kt. 670710-0920, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað samkvæmt
flokki ll að Nýbýlavegi 4, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2.06.2014 starfsleyfi til reksturs veitingastofu 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitingastofu.”
1.2.8 Nýbýlavegur 6, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 8.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Nam ehf, kt. 630911-1410, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað samkvæmt flokki ll að
Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2.06.2014 starfsleyfi til reksturs veitingastaðar 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitingastofu.”
1.2.9 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 8.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Ljósborgar ehf, kt. 600575-0319, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki l
að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2.06.2014 starfsleyfi til reksturs veitingastofu skv. ákvæðum
matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki l,
samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði
frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitingastofu.”
1.2.10 Smáratorg 3, Kópavogur – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 20.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Múlakaffi ehf, kt. 660772-0229, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu sem haldin verður
þann 24.05.2014 frá kl. 18.00 – 02.00 fyrir 100 manns í Turninum (nítjándu) Smáratorgi 3, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.11 Smiðjuvegur 2, Kópavogur – rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 15.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Stórt H ehf, kt. 530514-0800, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki l að
Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2.06.2014 starfsleyfi til reksturs veitingastaðar 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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitingastofu.”
1.2.12 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 30.4.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Praxis ehf, kt. 550414-2010, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitinga- og skemmtistað
samkvæmt flokki lll að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
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Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2. júní 2014 starfsleyfi til reksturs veitinga- og skemmtistaðar skv.
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. Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir veitinga- og
skemmtistað.”
1.2.13 Vallakór 12, Kópavogur – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 11.04.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Sena event ehf., kt. 660307-0950, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir tónleika sem haldnir verða
þann 24.08.2014 frá kl. 18.00 - 22.30 fyrir 16500 manns í Íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12,
Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Jákvæð umsögn samþykkt.
1.2.14 Vallakór 12, Kópavogur – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 8.05.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn Par
3 ehf., kt. 630410-0960, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir tónleika sem haldnir verða þann
24.08.2014 frá kl. 18.00 - 22.30 fyrir 16500 manns í Íþróttahúsinu Kórnum, Vallakór 12, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Mælt er með frestun þar sem upplýsingar um fyrirkomulag hafa ekki borist.
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Hólmatún 3, Garðabær – tóbak í skip
Lögð fram umsókn frá Messinn ehf, kt. 530214-0440, dags. 30.04.2014, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í skip. Lögheimili er Hólmatún 3, Garðabær.
Leyfisveiting staðfest.
1.3.2 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn frá Ljósborg ehf, kt. 600575-0319, dags. 8.05.2014, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í söluturninum Chopperinn að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
1.4

Annað

1.4.1 Litlatún 3, Garðabær - stórmarkaður
Lögð fram tilkynning frá Gunnari Inga Sigurðssyni f.h. Hagkaupa, kt. 430698-3549, dags. 19.05.2014,
þar sem tilkynnt er um breytingar á húsnæði stórmarkaðar að Litlatúni 3, Garðabæ.
Ekki er gerð athugasemd við breytinguna.
1.4.2 Hagasmári 1, Kópavogur – lyfjaverslun
Lögð fram tilkynning frá Sigurbirni Gunnarssyni, f.h. Lyfja hf., kt. 531095-2279, dags. 13.05.2014, þar
sem tilkynnt er um breytingar á húsnæði apóteks að Hagasmára 1, Kópavogi.
Ekki er gerð athugasemd við breytinguna.
1.4.3 Hamraborg 14a, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram tilkynning Adnan S M Abu Koush, f.h. Jordan- grill ehf., kt. 470909-1610, dags. 8.05.2014,
þar sem tilkynnt er um nýjan forráðamann og breytingar á rekstri veitingahússins að Hamraborg 14,
Kópavogi.
Ekki er gerð athugasemd við breytinguna.
1.4.4 Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Helenu Guðjónsdóttur, f.h. Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks kt. 630692-2109
dags. 26.05.2014, 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.
Leyfisveiting samþykkt.
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2

Vatnsvernd

2.1
Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 15. maí 2014.
2.2
Endurskoðun á heilbrigðissamþykkt um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins
Lögð fram drög að heilbrigðissamþykkt vegna endurskoðunar á samþykktar nr. 636/1997 um
vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins.
2.3
Heildarendurskoðun á svæðisskipulagi vatnsverndar
Lagt fram minnisblað SSH frá 28. maí 2014 um vinnu við heildarendurskoðun vatnsverndarskipulags.

3

Samráðsfundur með Rio Tinto Alcan

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir samráðsfundi Rio Tinto Alcan með Umhverfisstofnun og
Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðarsvæðis sem haldinn var þann 19. maí 2014, þar sem farið var yfir
umhverfisvöktun og eftirliti með framkvæmd mengunarvarna hjá álverinu á árinu 2013.
Á heimasíðu álversins http://riotintoalcan.is/?PageID=292 hafa verið birtar skýrslur um
 umhverfisvöktun Hvaleyrarholt, mæligögn 2013
 flúormælingar í gróðri í umhverfi, gróðurskýrsla ÍSAL 2013.

4

Bæjarbraut 7, Garðabæ. Úrskurður

Lagður fram úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindaráðuneytis í máli nr. 71/2012 varðandi
þá ákvörðun heilbrigðisnefndar frá 19. október 2009 að veita Skátafélaginu Vífli starfsleyfi til að
starfrækja félagsheimili og samkomusal að Bæjarbraut 7 í Garðabæ.
Kærumáli þessu var vísað frá úrskurðarnefndinni.

5

Breyting á deiliskipulagi Glaðheima, Kópavogi

Lagt fram erindi Smára Smárasonar f.h. Kópavogsbæjar dags. 24. maí 2014, þar sem óskað er
umsagnar um breytingu á deiliskipulagi Glaðheima, austur hluti, reitur 2, Kópavogsbæ.
Heilbrigðisnefnd er jákvæð til erindisins og felur heilbrigðiseftirlitinu að kanna hvernig breytingin fellur
að nýsamþykktri aðgerðaáætlun gegn hávaða áður en umsögn verður veitt.

6

Önnur mál

6.1
Undanþága frá reglugerð um hollustuhætti.
Lagt fram til kynningar erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 22. maí 2014 þar sem fram kemur
að ráðuneytið veitir Grænt ehf. umbeðna undanþágu frá ákvæði 4. mgr. 24. gr. reglugerðar nr.
941/2002 vegna fyrirhugaðrar starfsemi kjúklingabús í Gunnarshólma við Suðurlandsveg, Kópavogi.
6.2
Loftgæðamælingar í Lækjarbotnum Kópavogi
Rætt var um loftgæðamælingar í Lækjarbotnum sbr. umræðu á fundi heilbrigðisnefndar frá
31. mars 2014. Fram kom að boðað hefur verið til fundar hjá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti um
málið.
6.3
Eftirlit með tóbakssölu
Lagt fram yfirlit um tóbakseftirlit fyrri hluta árs 2014.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Margrét Halldórsdóttir

Gísli Gíslason

Steingrímur Steingrímsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Guðmundur Sigurðsson
Gísli Ó. Valdimarsson
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