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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
196. fundur – 24. nóvember 2014
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 24. nóvember
2014. Fundarstaður, skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ.
Fundurinn hófst kl. 16.15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna, Páls Stefánssonar
og Guðmundar H. Einarssonar, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 195. fundar heilbrigðisnefndar frá 27. október 2014.
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Fundargerð 173. starfsmannafundar frá 19. nóvember 2014
Starfsleyfi
Hafnarfjörður

1.1.1 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, veitingahús
Lögð fram umsókn Behzad Aru Valedbigi f.h. Kebab Kings ehf., kt. 690814-1370, dags. 9.09.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0110. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Helluhraun 16-18, Hafnarfjörður – ísbúð
Lögð fram umsókn Haraldar Halldórssonar f.h. Ísbúðar Hafnarfjarðar., kt. 671112-0240, dags.
11.11.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar og lítillar veitingastofu að Helluhrauni 16-18,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3 Kaplahraun 9, Hafnarfjörður – bílapartasala og verkstæði
Lögð fram umsókn Þórarins Sverrissonar, f.h. BTC ehf / Musso varahlutir ehf., kt. 440703-2750, dags.
17.11.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæði og bílapartasölu að Kaplahrauni 9,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 suðurhluti hússins. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með auglýsingu starfsleyfis til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.4 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður – þvottaaðstaða fyrir ökutæki
Lögð fram að nýju umsókn Páls Más Magnússonar, f.h. Löður ehf., kt. 580912-0280, dags. 7.10.2014,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs ,,sjálfsöluþvottaaðstöðu’’ fyrir ökutæki að Reykjavíkurvegi 54,
Hafnarfirði. Húshluti: 03. Ný starfsemi. Sjá tl.1.1.9 í fundargerð heilbrigðisnefndar frá 27.10.2014.
Lagður fram tölvupóstur fyrirtækisins frá 7. nóvember 2014 með andsvörum fyrirtækisins við
athugasemdum frá nálægri starfsemi.
Lagt fram afrit af tölvupósti skipulags- og byggingarfulltrúa Hafnarfjarðar frá 19. nóvember 2014 til
umsækjanda um væntanlega umsögn embættisins eftir tvær vikur.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með auglýsingu starfsleyfis til 4 ára þegar
fyrir liggjur samþykki húseiganda og lóðarhafa fyrirvara um að starfsemin samræmist skipulagsmálum
og samþykktri notkun fasteignar.
1.1.5 Skútahraun 15A, Hafnarfjörður – bílapartasala og verkstæði
Lögð fram umsókn Hilmars B. Þráinssonar, f.h. Bílapartasölunar Ás ehf., kt. 610105-1650, dags.
14.11.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæði og bílapartasölu að Skútahrauni
15A, Hafnarfirði. Húshluti: Allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með auglýsingu starfsleyfis til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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1.1.6 Stapahraun 4, Hafnarfjörður – framleiðsla matvæla
Lögð fram að nýju umsókn Sigmundar Dýrfjörð f.h. Te og Kaffi hf., kt. 530484-0179, dags. 2.10.2014,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs eldhús og matvælavinnslu að Stapahrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan þriggja mánaða og að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.
1.1.7 Stapahraun 9 Hafnarfjörður – vörugeymsla og dreifing matvæla
Lögð fram að nýju umsókn Sigmundar Dýrfjörð f.h. Te og Kaffi hf., kt. 530484-0179, dags. 2.10.2014,
þar sem sótt er um leyfi fyrir afgreiðslu og dreifingu matvæla að Stapahrauni 9-11, Hafnarfirði.
Húshluti: bæði húsin. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan þriggja mánaða og að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.
1.1.8 Stapahraun 11, Hafnarfjörður – kaffibrennsla og tepökkun
Lögð fram að nýju umsókn Sigmundar Dýrfjörð f.h. Te og Kaffi hf., kt. 530484-0179, dags. 2.10.2014,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffibrennslu og tepökkunar að Stapahrauni 11, Hafnarfirði.
Húshluti: Allt húsið. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til
12 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan þriggja mánaða og að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.9 Stapahraun 12, Hafnarfjörður – niðurrif fasteignar
Lögð fram umsókn Kaffibrennslu Hafnarfjarðar, kt. 681172-0179, dags. 6.11.2014, þar sem sótt er um
leyfi til niðurrifs á Stapahrauni 12, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis til 30.04.2015.
1.1.10 Strandgata 11, Hafnarfjörður - kennsluhúsnæði
Lögð fram umsókn Ástu Maríu Þórarinsdóttir kt. 130665-3499, dags. 5.11.2014, þar sem sótt er leyfi
fyrir jógakennslu að Strandgötu 11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.11 Strandgata 11, Hafnarfjörður - nuddstofa
Lögð fram umsókn Unnars Loga Smárasonar kt. 260579-2159, dags. 3.11.2014, þar sem sótt er leyfi
fyrir nuddstofu að Strandgötu 11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.12 Thorsplan, Hafnarfjörður - markaður
Lögð fram umsókn Marínar Hrafnsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags. 4.11.2014,
þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs jólaþorps á Thorsplani í Hafnarfirði samkvæmt
fyrirliggjandi teikningu. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis
til 1.01.2015, að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
1.1.13 Askalind 3, Kópavogur – matvælaverslun og vinnsla
Lögð fram umsókn Hrafnkels Magnússonar f.h. Hlekkja sf., kt. 580906-0600 dags. 20.11.2014, þar
sem sótt er um leyfi til vinnslu, pökkunar og dreifingar á kornvöru til bjórgerðar ásamt tilheyrandi
hráefnum að Askalind 3, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.14 Hagasmári 1, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Egils Ragnars Sigurðssonar, f.h. USN Iceland ehf., kt. 600207-0240, dags.
27.10.2014, þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu á fæðubótaefnum að Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
1.1.15 Laufbrekka 18, Kópavogur - kryddframleiðsla
Lögð fram að nýju umsókn Sigfríðar Þórisdóttur f.h. Pottagaldrar ehf., kt. 680202-2570,
dags.20.08.2014, þar sem sótt er um leyfi til kryddframleiðslu að Laufbrekku 18, Kópavogi.
Húshluti: Dalbrekkumegin. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára með fyrirvara
um að framkvæmdum við úrbætur á húsnæði verði lokið innan fjögra mánaða.
1.2

Umsagnir
Garðabær

1.2.1 Garðatorg, göngu gata - tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags.28.10.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Garðabæjar, kt. 570169-6109, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir tónleika sem haldnir verða þann
13.11.2014, frá kl. 21.00 – 22.40 fyrir allt að 200 manns, á Garðatorgi, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
1.2.2 Skálaheiði 2, íþróttahús – tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 23.10.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Búddistafélags Íslands kt. 550695-2519, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu sem haldin
verður þann 8.11.2014, frá kl. 19.00 – 1.00 fyrir allt að 200 manns, í íþróttahúsinu Digranesi að
Skálaheiði 2, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Hagasmári 1, Kópavogur – tóbaksverslun
Lögð fram umsókn Jubi ehf, kt. 651108-1010, dags. 31.10.2014, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu
í Jubi, Smáralind, Kópavogi
Leyfisveiting samþykkt
1.4

Tilkynningar samkvæmt matvælalögum

1.4.1 Vesturvör 12, Kópavogur - Efni og hlutir sem koma í snertingu við matvæli
Lögð fram tilkynning dags. 22.10.2014 frá Ísam/ORA ehf., kt. 660169-1729 að Vesturvör 12, um
dreifingu efna og hluta sem snerta matvæli sbr. ákvæði 14 gr. laga um matvæli nr. 93/1995.
Tilkynning móttekin.
1.5

Annað

1.5.1
Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, útihátíð, flugeldasýning
Lagður fram tölvupóstur Guðmundar Bjarna Harðarsonar f.h. húsfélagsins Fjarðar, kt. 691194-2649
þar sem óskað er eftir tímabundnu starfsleyfi fyrir flugeldasýningu sem haldin verður í samstarfi við
Björgunarsveit Hafnarfjarðar þann. 27.11.2014 kl. 20.00, við Fjarðargötu í Hafnarfirði.
Leyfisveiting staðfest.
1.5.2 Sandskeið, flugbraut, Kópavogur,
Lagður fram tölvupóstur Kristjáns Sveinbjörnssonar f.h Svifflugfélags Íslands frá 18.11.2014 um áform
um akstur á grasbraut félagsins á Sandskeiði í tengslum við bifreiðasýningu í desember og janúar n.k.
Með vísun til ákvæða 30. gr. samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla nr. 636/1997 er erindinu synjað
þar sem starfsemin samrýmist ekki landnotkun og þróun starfsemi á verndarsvæðum vatnsbóla.
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1.5.3 Afturköllun á starfsleyfi,
Lagðir fram tölvupóstar heilbrigðiseftirlitsins frá 1.09.2014 og 16.09.2014 til Tehússins ehf. um opinbert
matvælaeftirlit hjá fyrirtækinu.
Samþykkt að fella starfsleyfi fyrirtækisins úr gildi þar sem ekki hefur verið mögulegt að sinna eftirliti
samkvæmt ákvæðum matvælalaga.
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Mosaskemmdir við iðnaðarsvæðið í Hellnahrauni í Hafnarfirði

Lögð fram til kynningar fréttatilkynning Nátturfræðistofnunar frá 6. nóvember 2014 sem birt hefur verið
á heimasíðu stofnunarinnar um mosaskemmdir við iðnaðarsvæðið í Hellnahrauni í Hafnarfirði.
http://www.ni.is/frettir/nr/14176
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Í upphaflegum samingum um byggingu álvers í Straumsvík var svæði út frá verksmiðjunni skilgreint
með takmarkaða ábyrgð. Síðan hefur hluti þess svæðis verið frátekin fyrir grófan iðnað. Framkomnar
upplýsingar styrkja en á ný fyrri afstöðu um að á iðnaðarsvæð sem þessu eigi ekki að fara fram
matvælaframleiðsla eða föst búseta.´´
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Lækjarbotnar – Skóli og loftgæðamælingar

Lagt fram erindi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dags. 18. nóvember s.l. um loftgæðamælingar í
Lækjarbotnum. Í niðurstöðu kemur fram að heilbrigðisnefnd Suðurlands telur að með ákvörðun
Okuveitu Reykjavíkur um kaup á færanlegum loftgæðamæli og fyrstu staðsetningu hans í
Lækjarbotnum sé málið komið í farsælan farveg.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Óskað er eftir upplýsingum varðandi málið“.
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Skipulagsmál

Lagt fram erindi Kópavogsbæjar frá 14. nóvember 2014 um verkefnalýsingu vegna
deiliskipulagsgerðar í Smáranum svæðið sunnan Smáralindar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.“
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Olíumengun í Hafnarfjarðarhöfn

Lagt fram til kynningar afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Umhverfisstofnunar dags. 17. nóvember s.l.
vegna olíumengunar í Hafnarfjarðarhöfn.
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Önnur mál

Engin

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:05

Fjölnir Sæmundsson

Gnýr Guðmundsson

Hörður Svavarsson

Jón Haukur Ingvason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Svava H. Guðmundsdóttir
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