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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
182. fundur – 26. ágúst 2013
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26. ágúst 2013.
Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ. Fundurinn hófst kl. 17.00.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H.
Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 181. fundar heilbrigðisnefndar frá 24. júní 2013 lögð fram.

1 Fundargerð 160. starfsmannafundar frá 21. ágúst 2013
1.1

Starfsleyfi
Garðabær

1.1.1 Strikið 3, Garðabær – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Ingu Jóhannsdóttur kt. 150863-3339 f.h Hársnyrtistofunnar Ísafold, dags.
6.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Strikinu 3, Garðabæ.
Húshluti: rými á jarðhæð. 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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Hafnarfjarðarvegur 1, Garðabær - bensínstöð og veitingaverslun
Lögð fram umsókn Arnars Franssonar f.h. Olíuverslunar Íslands kt. 500269-3249, dags.
11.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar og veitingaverslunar að
Hafnarfjarðarvegi 1 í Garðabæ. Húshluti: Öll mannvirki á lóð. Endurnýjun
Fyrir liggur minnisblað heilbrigðiseftirlits dags 21.8.2013 þar sem fram kemur að Olíuverslunin
áformar að fara út í breytingar á olíutönkum o.fl. í haust þegar teikningar hafa verið afgreiddar.
Afgreiðslu frestað þar sem teikningar hafa ekki fengið lokasamþykkt.
1.1.3 Kauptún 6, Garðabær - bifreiðaverkstæði, bensínafgreiðsla
Lögð fram umsókn Haraldar Þórs Stefánssonar, f.h. TK bíla ehf., kt. 580406-0680, dags.
8.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til bensínafgreiðslu að Kauptúni 6, Garðabæ.
Viðbót við starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að gera umbeðna breytingu á
starfsleyfi sem samþykkt var 21.05.2012.
Hafnarfjörður
1.1.4 Álhella 3, Hafnarfjörður – vörugeymsla og verkstæði
Lögð fram umsókn Ástvalds Óskarssonar f.h. Sindrasonar ehf., kt. 510697-2009, dags.
8.12.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu og smíðaverkstæðis að Álhellu 3,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Umsóknin var áður til meðferðar á fundi heilbrigðisnefndar þann 31. janúar 2011 og samþykkt
með fyrirvara um að starfsemin yrði í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar hefur upplýst í umsögnum, að lögbundnar úttektir á
atvinnuhúsnæði í Álhellu hafi ekki farið fram. Heilbrigðisnefnd áformar að allur atvinnurekstur
sem getur haft í för með sér mengun og er nú til húsa í ofangreindu húsi fari í ítarlega
starfsleyfisgerð í samræmi við ákvæði í auglýsingu Umhverfisráðuneytis nr. 582 frá 4. ágúst
2000, verði úttektum byggingafulltrúa á húsnæði þeirra ekki þegar lokið.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. árs til að ljúka
megi úttektum á húsnæði eða tillaga að ítarlegra starfsleyfi undirbúin og hún síðan auglýst.
1.1.5 Álhella 3, Hafnarfjörður - verkstæði
Lögð fram umsókn Skarphéðins Ómarssonar f.h. Háfells ehf. kt. 690186-1609, dags. 7.05.2012,
þar sem sótt er um leyfi fyrir verkstæði að Álhellu 3, Hafnarfirði.
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Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði Me(All).
Umsóknin var áður til meðferðar á fundi heilbrigðisnefndar þann 21. maí 2013 og samþykkt með
fyrirvara um að starfsemin yrði í samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Byggingarfulltrúi
Hafnarfjarðar hefur upplýst í umsögnum, að lögbundnar úttektir á atvinnuhúsnæði í Álhellu hafi
ekki farið fram. Heilbrigðisnefnd áformar að allur atvinnurekstur sem getur haft í för með sér
mengun og er nú til húsa í ofangreindu húsi fari í ítarlega starfsleyfisgerð í samræmi við ákvæði
í auglýsingu Umhverfisráðuneytis nr. 582 frá 4. ágúst 2000, verði úttektum byggingafulltrúa á
húsnæði þeirra ekki þegar lokið.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. árs til að ljúka
megi úttektum á húsnæði eða tillaga að ítarlegra starfsleyfi undirbúin og hún síðan auglýst.
1.1.6 Álhella 3, Hafnarfjörður - verkstæði
Lögð fram umsókn Gests Guðjónssonar f.h. Jarðborana hf., kt. 590286-1419, dags. 12.04.2013
þar sem sótt er um leyfi fyrir verkstæði að Álhellu 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Fyrir liggur minnisblað úr eftirliti dags. 12.04.2013
Bréf sent byggingarfulltrúa dags. 12.04.2013.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði Me(All).
Umsóknin var áður til meðferðar á fundi heilbrigðisnefndar þann 22. apríl 2013 og samþykkt
með fyrirvara um að starfsemin yrði í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar hefur upplýst í umsögnum, að lögbundnar úttektir á
atvinnuhúsnæði í Álhellu hafi ekki farið fram. Heilbrigðisnefnd áformar að allur atvinnurekstur
sem getur haft í för með sér mengun og er nú til húsa í ofangreindu húsi fari í ítarlega
starfsleyfisgerð í samræmi við ákvæði í auglýsingu Umhverfisráðuneytis nr. 582 frá 4. ágúst
2000, verði úttektum byggingafulltrúa á húsnæði þeirra ekki þegar lokið.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. árs til að ljúka
megi úttektum á húsnæði eða tillaga að ítarlegra starfsleyfi undirbúin og hún síðan auglýst.
1.1.7 Álhella 4-8, Hafnarfjörður - bifreiða og vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Salómons Reynissonar, f.h. VR-5 ehf., kt. 491209-1270, dags. 27.06.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Álhellu 4-8, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar hefur upplýst í umsögnum, að lögbundnar úttektir á
atvinnuhúsnæði í Álhellu hafi ekki farið fram. Heilbrigðisnefnd áformar að allur atvinnurekstur
sem getur haft í för með sér mengun og er nú til húsa í ofangreindu húsi fari í ítarlega
starfsleyfisgerð í samræmi við ákvæði í auglýsingu Umhverfisráðuneytis nr. 582 frá 4. ágúst
2000, verði úttektum byggingafulltrúa á húsnæði þeirra ekki þegar lokið.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. árs til að ljúka
megi úttektum á húsnæði eða tillaga að ítarlegra starfsleyfi undirbúin og hún síðan auglýst.
1.1.8 Álhella 8, Hafnarfjörður – Málmsmiðja
Lögð fram umsókn Sigurðar E. Einarssonar f.h. Málmsmiðju Ferrum ehf., kt. 460904-3070,
dags. 18.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmiðju að Álhellu 8, Hafnarfirði
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Umsóknin var áður til meðferðar á fundi heilbrigðisnefndar þann 31. janúar 2011 og samþykkt
með fyrirvara um að starfsemin yrði í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar hefur upplýst í umsögnum, að lögbundnar úttektir á
atvinnuhúsnæði í Álhellu hafi ekki farið fram. Heilbrigðisnefnd áformar að allur atvinnurekstur
sem getur haft í för með sér mengun og er nú til húsa í ofangreindu húsi fari í ítarlega
starfsleyfisgerð í samræmi við ákvæði í auglýsingu Umhverfisráðuneytis nr. 582 frá 4. ágúst
2000, verði úttektum byggingafulltrúa á húsnæði þeirra ekki þegar lokið.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. árs til að ljúka
megi úttektum á húsnæði eða tillaga að ítarlegra starfsleyfi undirbúin og hún síðan auglýst.
1.1.9 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Eyjólfs Páls Víðissonar kt. 080987-2939, f.h. Rakarastofunnar Basic, dags.
18.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Fjarðargötu 13-15,
Hafnarfirði. Húshluti.: rými á 2. hæð. Ný starfsemi.
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Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 16.08.2013 þar sem fram kemur að frágangi á húsnæði er ekki
lokið.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 3ja mánaða og að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.10 Glitvangur 23, Hafnarfjörður – sala á matvöru
Lögð fram umsókn Sverris Hjörleifssonar, f.h. Félagsvara ehf., kt. 420904-2740, dags.
31.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs netverslunar með fæðubótarefni að Glitvangi
23, Hafnarfirði. Um er að ræða lögheimili fyrirtækis. Dreifing vöru verður frá vörugeymslu að
Miðhrauni 4, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.11 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Kristjáns Þorsteinssonar f.h. KOGT ehf., kt. 670905-1280, dags.30.07.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði.
Ný starfsemi. Fyrir liggja samþykktar bygginganefndarteikningar dags. 26.07.2013.
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.
1.1.12 Þrastarás 75, Hafnarfjörður – sala á matvöru
Lögð fram umsókn Viðars Sæbergssonar , f.h. Xkaup ehf. kt. 511011-0430, dags. 16.08.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs netverslunar að Þrastarási 75, Hafnarfirði, um er að ræða
lögheimili fyrirtækis. Dreifing vöru verður frá flutningamiðstöðum. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13 Skálaberg 4, Hafnarfjörður –daggæsla
Lögð fram umsókn Kristínar Arnarsdóttur kt. 080758-4489, dags. 9.08.2013, þar sem sótt er
um leyfi fyrir daggæslu fyrir allt að 10 börn að Skálabergi 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 1. hæð í einbýli. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 12.08.2013.
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.
1.1.14 Skólabraut, Hafnarfjörður – kennslustaður
Lögð fram umsókn Námsflokka Hafnarfjarðar, Miðstöð símenntunar f.h. Hafnarfjarðar., kt.
590169-7579, dags.7.08.2013, þar sem sótt er um leyfi fyrir fræðslustarfsemi í Menntasetrinu
við Lækinn að Skólabraut, Hafnarfirði. 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.
1.1.15 Strandgata 21, Hafnarfjörður - heimagisting
Lögð fram umsókn Smára Brynjarssonar kt. 221252-5279, dags. 17.07.2013, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs heimagistingar að Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0201. Ný starfssemi.
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.
Kópavogur
1.1.16 Bláfjöll, Kópavogur - skíðasvæði
Lögð fram umsókn Magnúsar Árnasonar f.h. Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins., kt. 5901821339, dags. 19.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skíðasvæðis í Bláfjöllum,
Kópavogi.
Í Bláfjöllum eru 5 skíðaskálar og 1 vélaskemma með salernisaðstöðu auk ,,lyftuhúsa” við hverja
lyftu, stólageymsluhús auk skála gönguskíðafélags sem öll eru án salernisaðstöðu. Skíðasvæði

3
Fundargerð skráð í tölvu í samræmi við auglýsingu stj.tíð B, 22/2013

Heilbrigðisnefnd 26. ágúst 2013

höfuðborgarsvæðisins fara með rekstur eins skál af þessum 5 ásamt vélaskemmunni og lyftum
og lyftuhúsunum. Rekstaraðilar skíðaskála eru ábyrgir fyrir lagfæringum og viðhaldi á sínum
skálum, rotþró og lagnakerfi fráveitu. Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins er ábyrgt fyrir fráveitu
frá sínum rekstri og fráveitulögn eftir rotþrær. Rekstri skíðasvæðisins fylgja tæki s.s.
snjótroðarar, snjósleðar, o.þ.h. búnaður og tilheyrandi birgðaaðstaða fyrir eldsneyti.
Með umsókn fylgir greinagerð dags. 6.6.2013 ásamt fylgiskjölum;
a.
Upplýsingum um skíðalyftur í Bláfjöllum
b.
Skýrslu Ferils frá 20.10.2008, Bláfjallasvæðið, Ástandsmat á fráveitukerfi. 2. útgáfa
c.
Minnisblaðs Ferils, dags. 20.10.2008, þar sem fram koma viðbrögð við
athugasemdum heilbrigðiseftirlits dags. 11.10.2008, vegna fundar 10.10.2008
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 15.7.2013
Mælt með frestun og ítarleg starfsleyfisgerð undirbúin fyrir auglýsingu.
1.1.17 Bláfjöll, Kópavogur - fjarskiptastöð
Lögð fram umsókn Björns Óla Haukssonar f.h. Isavia ohf., kt. 550210-0370 dags. 23.07.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fjarskiptastöðvar fyrir flug, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.18 Hamraborg 7, Kópavogur - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Önnu L. Aðalgeirsdóttur, f.h. Zsa Zsa. hárgreiðslustofa slf., kt. 710113-0840,
dags. 24.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hamraborg 7,
Kópavogi. Húshluti: 01 002. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis til 26.03.2016
samþykkt.
1.1.19 Hlíðasmári 13, Kópavogur - hótel
Lögð fram umsókn Hjalta Sigurðssonar, f.h. Smárahótel ehf., kt. 590397-2029, dags.
20.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótels að Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. 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.
1.1.20 Hlíðasmári 15, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Jóhanns Jacobsen, f.h. X-Strengur ehf., kt. 480212-1180, dags. 29.07.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hlíðasmára 15, 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.
1.1.21 Nýbýlavegur 4, Kópavogur – verslun með matvöru
Lögð fram umsókn Stefáns Elfars Garðarssonar f.h. Lyfju hf., kt. 531095-2279, dags.
27.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fæðubótaefni og matvæli í
lyfjabúð að Nýbýlavegi 4, Kópavogi. Húshluti: 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.22 Nýbýlavegur 6, Kópavogur – líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Fannars Karvel f.h. Hjúkrunarforms ehf., kt. 680510-1720, dags.
20.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Nýbýlavegi 6,
Kópavogi. Húshluti: efri hæð. 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 Nýbýlavegur 8, Kópavogur – bónstöð
Lögð fram umsókn Jóns Ólafs Gústafssonar f.h. Eðalbóns ehf., kt. 610313-1400, dags.
14.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Húshluti: 1.hæð í bakhúsi (ca.200 m2). 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.
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1.1.24 Nýbýlavegur 12, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Aðalheiðar Héðinsdóttur, f.h. Kruðerí ehf., kt. 621206-1410,
dags.20.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til að ganga inni í starfsleyfi sem samþykkt var
4.02.2013 fyrir Kaffitár ehf. kt. 440996-2649 til reksturs bakarís og kaffihúss með sölu á
brauðvörum að Nýbýlavegi 12, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Breyting á starfsemi.
Umsókn fylgja teikningar ASK arkitekta dags. 17.12.2012.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.25 Smáratorg 3, Kópavogur - matsölustaður
Lögð fram umsókn Rúnars Steins Ragnarssonar f.h. Betri turn ehf., kt. 700910-1800, dags.
21.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Húshluti: 19. og 20. hæð. 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.
1.1.26 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - veitingaverslun
Lögð fram umsókn Geirs Þorsteinssonar f.h. Litla Jóns ehf., kt. 691208-1920 dags.
30.07.2013, 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.
1.1.27 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Radoslaw Lukasrewic f.h. Market ehf., kt. 610613-0710 dags. 12.07.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.28 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ingibjargar Vigdísardóttur f.h. Húsgagnaverkstæðið ehf., kt. 521112-0500
dags. 4.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.29 Smiðjuvegur 9, Kópavogur - trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ásgeirs Freys Ásgeirssonar f.h. Zetia ehf., kt. 631105-0330 dags.
10.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 9,
Kópavogi. Húshluti: 01 0106. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.30 Tröllakór 2-4, Kópavogur – netverslun, sala á matvöru
Lögð fram umsókn Bjarna Kristjáns Leifssonar, f.h. Fróma dreifing ehf., kt. 530813-1340
dags.15.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs netverslunar að Tröllakór 2-4, Kópavogi,
um er að ræða lögheimili fyrirtækis. Dreifing vöru verður frá vöruhóteli Eimskipa. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.31 Vesturvör 11 B, Kópavogur - málmsmíði
Lögð fram umsókn Kristjáns Gunnarssonar f.h. Smiðjustál ehf., kt. 610682-0149 dags.
22.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðju að Vesturvör 11 B, Kópavogi.
Húshluti: 03 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.32 Víkurhvarf 4, Kópavogur - réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Ragnars Geirs Gíslasonar f.h. Rétting og nýsmíði ehf., kt 650110-0560,
dags. 20.08.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga og bílaverkstæðis að Víkurhvarfi
4, Kópavogi. Húshluti: 01 0106. Ný starfsemi.

5
Fundargerð skráð í tölvu í samræmi við auglýsingu stj.tíð B, 22/2013

Heilbrigðisnefnd 26. ágúst 2013

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
Hafnarfjörður

1.2.1 Hraunvangur 7, Hrafnista, Hafnarfjörður - kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 16.08.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrafnistu., kt. 491177-0129, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús í flokki Il að
Hraunvangi 7, Hafnarfjörður.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 29.11.2004 starfsleyfi til reksturs veitingastaðar skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar 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 kaffihús.”
1.2.2 Norðurbakki 1, Hafnarfjörður, kaffihús breyting á rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags.15.08.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pallett Kaffikompaní kt. 660412-0690, þar sem sótt er um rekstarleyfi fyrir kaffihús í
flokki ll að Norðurbakka 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 21.05.2013 starfsleyfi til reksturs kaffihúss skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um breytingu á rekstrarleyfi, til reksturs
kaffihúss samkvæmt ll. flokki reglugerðar 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
kaffihús.”
1.2.3 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður - veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 29.07.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn KOGT ehf., kt. 670905-1280, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofa í flokki
Il að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.08.2013 starfsleyfi til reksturs veitingastaðar skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar 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.”
Kópavogur
1.2.4 Askalind 1, Kópavogur – tónleikar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 14.08.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Öryggismiðstöðvar Íslands kt. 410995-3369, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
haustfagnað með tónleika í tjaldi við Askalind 1, Kópavogi, þann 30.08.2013 frá kl. 17.00 –
22.00.
,,Jákvæð umsögn samþykkt.“
1.2.5 Hlíðasmári 13, Kópavogur - hótel, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 19.07.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Smárahótel ehf., kt. 590397-2029, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir hótel í flokki V
að Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.08.2013 starfsleyfi til reksturs hótels skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt V. flokki
reglugerðar 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 hótel.”
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1.2.6 Hlíðasmári 15, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 19.07.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn X-Strengur lehf., kt. 480212-1180, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki II að Hlíðasmára 15, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.08.2013 starfsleyfi til reksturs veitingahúss skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar 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 veitingastofu.”
1.2.7 Nýbýlavegur 12, Kópavogur - kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 16.08.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kruðerí Kaffitárs, kt.621206-1410, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús í
flokki l að Nýbýlavegi 12, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.08.2013 starfsleyfi til reksturs kaffihúss skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. flokki
reglugerðar 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 kaffihús.”
1.2.8 Smáratorg 3, Kópavogur - veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags.13.06.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Betri Turns ehf., kt. 700910-1800, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús í
flokki lII að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.08.2013 starfsleyfi til reksturs veitingastaðar skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt lll. flokki
reglugerðar 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 veitingahús.”
1.2.9 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 30.07.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Litla Jóns ehf., kt.691208-1920, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki l að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.08.2013 starfsleyfi til reksturs veitingastofu skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. flokki
reglugerðar 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 veitingaverslun.”
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Olíuverslun Íslands hf. Hafnarfjarðarvegi 1, Garðabær – þjónustustöð
Lögð fram umsókn Olíuverslunar Íslands hf., kt. 500269-3249, dags. 8.07.2013, þar sem sótt er
um leyfi til tóbakssölu á þjónustustöð Olís hf, Hafnarfjarðarvegi 1, Garðabæ.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 26.03.2013.
Leyfisveiting staðfest.
1.3.2 Dalsnesti, Dalshrauni 13, Hafnarfirði – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Dalsnestis ehf., kt. 570305-0420, dags. 7.08.2013, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í söluturni að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 15.08.2013.
Leyfisveiting staðfest.
1.3.3 Holtanesti, Melabraut 11, Hafnarfirði – veitingaverslun
Lögð fram umsókn Sæbliks ehf., kt. 600694-2199, dags. 13.08.2013, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í söluturni að Melabraut 11, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 16.08.2013.
Leyfisveiting staðfest.
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1.3.4
Samkaup úrval, Miðvangur 41, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Samkaup hf., kt.571298-3769, dags. 30.07.2013, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í matvöruverslun að Miðvangi 41, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 15.08.2013.
Leyfisveiting staðfest.
1.3.5
Market ehf.,Smiðjuvegi 2, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Market ehf., kt. 610613-0710, dags. 12.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í matvöruverslun að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.4

Annað

1.4.1 Stapahraun 10, Hafnarfjörður - sölutjald
Lögð fram umsókn Stefáns Karls Stefánssonar f.h. Regnbogabarna kt.501002-3560, dags.
11.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sölutjalds til góðgerðamála.
Tímabundið starfsleyfi samþykkt.
1.4.2 Stapahraun 10, Hafnarfjörður - sölubíll
Lögð fram umsókn Þórdísar Jóhannsdóttur Wathne f.h. Regnbogabarna kt.501002-3560, dags.
3.07.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sölubíls til góðgerðamála. Tímabundin starfsemi.
Hætt var við umsókn.

2 Skipulagsmál
2.1
Breytingar á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
Lagt fram erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborarsvæðinu frá 10. júlí 2013 þar sem óskað er
umsagnar um breytingartillögur á svæðisskipulagi. Kynningartími er frá 8. ágúst 2013 til 19.
september 2013. Fram kemur að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa gert með sér
samkomulag um heildar endurskoðun á svæðisskipulaginu og að sá undirbúningur er hafinn en
áætluð verklok eru tvö ár. Breytingatillögur sem nú eru til umfjöllunar eru tilkomnar vegna
breytinga á aðalskipulagi Reykjavíkur og breytingum í Bláfjöllum sem tengjast breytingum á
aðalskipulagi Kópavogs.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd vekur athygli á lögum um stjórn vatnamála sem gildi tóku 2011. Með vísun til
laganna þarf að taka til skoðunar verndun vatnsgæða á vatnasviði ofan Elliðavatns. Markmið
laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnun vatnsgæða og bæta ástand
vatnavistkerfa til þess að vatn njóti heildstæðrar verndar. Jafnframt er lögunum ætlað að stuðla
að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd vatnsauðlindarinnar. Þó breytingartillögurnar geri
ekki ráð fyrir neinum breytingum á þessu svæði er ásókn inn á svæðið og mikilvægt að
markmið laga um vatnamál verði til grundvallar í aðalskipulagi sveitarfélaganna og síðan við
vinnu við deiliskipulag á nálægum svæðum. Hagsmunir varðandi neysluvatnsöflun þriggja
vatnsveitna vega einnig þungt ef tryggja á nægt og heilnæmt vatn til frambúðar. Vegna
tímamarka sem fram koma í lögunum og vatnasvæðið tekur til þriggja sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu auk sveitarfélagsins Ölfuss þarf að marka stefnu um verndun Hólmsár og
vatnasviðs árinnar.“
2.2
Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024. Tillaga
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar frá 8. ágúst 2013 þar sem vakin er athygli á kynningu á tillögu
að aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd lýsir stuðningi við fram komna tillögu en vill koma á framfæri eftirfarandi
athugasemdum:
 Í samvinnu við nágrannasveitarfélög varðandi skipulag og nýtingu upplands
höfuðborgarsvæðisins fái verndun vatnasviðs Hólmsár aukið vægi.
 Í stefnu til lengri tíma verði leitað leiða til að auka vistvænar samgöngur í syðri landgeira
í upplandi Kópavogs.
 Að bensínstöðvun verði ekki valin staður í íbúðahverfum.”
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3 Vatnsverndarsvæði
3.1
Eftirlit með starfsemi í upplandi Kópavogs
Farið yfir eftirlit með starfsemi á vatnsverndarsvæðinu sem fellur undir hollustuhátta- og
mengunarvarnaeftirlit
3.1.1 Isavia, fjarskiptastöð í Bláfjölllum með neyslugeymi fyrir olíu
Eftirlit varðandi umhverfisþætti við reksturinn s.s. notkun, varsla og flutningur olíu og annarar
efnavöru auk almennrar umgegni og umhirðu. Lögð fram eftirlitsskýrsla dags. 5. júlí 2013 og
greinargerð fyrirtækisins 6. ágúst 2013. Sjá einnig lið 1.1.17 í þessari fundargerð varðandi
starfsleyfi.
3.1.2



Þríhnúkar ehf., ferðaþjónusta
Lögð fram eftirlitsskýrsla dags. 8. júlí 2013 varðandi hollustuhátta- og
mengunarvarnaeftirlit með rafstöð, olíutanki og móttöku ferðamanna.
Farið yfir fundi í Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þann 24. júní 2013 og hjá
Umhverfisstofnun 21. júní 2013 og 26. júní 2013 Lögð fram eftirlitsskýrsla dags 15.júlí
2013 varðandi olíuflutninga.

3.1.3
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins
Eftirlit varðandi umhverfisþætti við reksturinn s.s. notkun, varsla og flutningur olíu og annarar
efnavöru auk almennrar umgegni og umhirðu. Lögð fram eftirlitsskýsla dags. 15. júlí 2013. Sjá
einnig lið 1.1.16 í þessari fundargerð varðandi starfsleyfi.
3.1.4
Svifflugfélag Íslands
Eftirlit varðandi umhverfisþætti við reksturinn s.s. rekstur flugvallar fyrir svifflug og snertiflug,
aðstaða s.s. flugskýli, viðgerðaraðstaða, neyslugeymir fyrir flugeldsneyti, flugstöð og
félagsaðstaða. Lögð fram eftirlitsskýrsla dags. 27. júní 2013.
3.1.5
Orkuveita Reykjavíkur
Eftirlit með umhverfisþáttum við rafveitukerfi Orkuveitu Reykjavíkur á vatnsverndarsvæðinu. Lögð
fram eftirlitsskýrsla dags. 1. ágúst 2013.
3.1.6 Þjóðvegir um vatnsverndarsvæðið
Lagðar fram og ræddar upplýsingar frá lögreglu og slökkviliði um atvik og óhöpp tengdum akstri
um vatnsverndarsvæðið undanfarið.
3.1.6.1 Atvik á Heiðmerkursvæðinu 2004 til 2012
Lögð fram og rædd gögn frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem tekin voru saman í mars á
þessu ári um útköll á Heiðmerkursvæðinu á tímabilinu 2004 til 2012. Á því tímabili var
slökkviliðið kallað 47 sinnum á vettvang og þar af voru 8 útköll vegna mengunar.
3.1.6.2 Skráð umferðaróhöpp á Bláfjallavegi milli Krísuvíkurvegar og Bláfjallaleiðar
Lögð fram og rædd gögn frá lögreglu sem sýna að fimm atvik hafi orðið á Bláfjallavegi á þessu
ári, á vegarkaflanum (417-02) frá Krísuvíkurvegi að Bláfjallaleið (407-01), þar sem ökutæki hafa
farið útaf vegi og oltið.
3.2
Endurskoðun heilbrigðissamþykktar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Lagt fram að nýju bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 27. maí 2013 um
endurskoðun heilbrigðissamþykktar um vatnsvernd.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd lýsir fullum vilja til samvinnu um gerð nýrrar heilbrigðissamþykktar. Nefndin
telur að samhljómur verði að vera í vinnu við gerð svæðisskipulags og samþykktarinnar og í
endurskoðun verði samgöngustefna að vera þýðingarmikill þáttur.”
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4 Mengunarslys í Kópavogslæk
4.1
Mengun í Kópavogslæk 11. maí 2013
Lagt fram bréf Reykjavíkurborgar frá 26. júní 2013 þar sem gerð er grein fyrir afstöðu
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur til framhalds máls vegna mengunar í Kópavogslæk þann 11.maí
2013.
4.2
Mengun í Kópavogslæk 31. júlí 2013
Lagður fram tölvupóstur frá Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis til Orkuveitu
Reykjavíkur vegna mengunaratviks í Kópavogslæk sem átti sér stað 31. júlí 2013.

5 Umhverfisvöktun í lækjum og vötnum
Lagðar fram til kynningar upplýsingar um vöktun í lækjum og vötnum sem birt hafa verið á
heimasíðu.

6 Gámþjónustan hf. Ósk um breytingu á starfsleyfi
Lagt fram erindi Gámaþjónustunnar hf. dags. 16. júlí 2013 þar sem óskað er breytingar á
starfsleyfi fyrirtækisins að Berghellu 1, Hafnarfirði.
Frestað og óskað umsagnar fráveitu Hafnarfjarðar.

7 Skeljungur hf. Endurnýjun á starfsleyfi
Lagt fram erindi Skeljungs hf. um endurnýjun starfsleyfis fyrir bensínstöð Orkunnar að
Óseyrarbraut 2 í Hafnarfirði, dags. 21. júní 2013.
Frestað þar sem afla þarf nákvæmari upplýsinga um kröfur til eldsneytistanka í jörð sem eru
eldri en 25 ára.

8 Matvælaeftirlit
8.1
Úrskurður vegna stjórnsýslukæru vegna Kickup
Lagt fram erindi Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis frá 21. ágúst 2013 þar sem ráðuneytið
tilkynnir að lokið sé umfjöllun um stjórnsýslukæru dags. 16. apríl 2013 frá Hólmgeiri El.
Flosasyni, hdl. hjá Versus lögmönnum f.h. Klukkan 7 ehf. kt. 550911 1590. Kærð var ákvörðun
Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis dags. 11. mars 2013 þess efnis að
innkalla vöruna Kickup.
Úrskurðarorð: ,, Ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 11. mars
2013 að innkalla vöruna Kickup er staðfest.”
8.2

Kostur lágvöruverslun ehf. Merkingar matvæla o.fl.

8.2.1 Íhugun um að veita áminningu og að grípa til stöðvunar á rekstri
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins frá 7. ágúst 2013 til verslunarinnar Kosts
lágvöruverslunar ehf. Dalvegi 10 -14 Kópavogi. Í erindinu var upplýst að heilbrigðisnefnd íhugi
að veita fyrirtækinu áminningu vegna vanmerktrar matvöru og að grípa til stöðvunar á rekstri
þegar í ljós koma vanmerktar vörur í versluninni. Í eftirliti þann 2. ágúst 2013 komu fram við
könnun alvarleg brot á reglugerðum nr. 503/2005, um merkingu matvæla, nr. 410/2009 um
merkingu næringargildis matvæla og reglugerð nr. 1117/2011 um aukefni í matvælum varðandi
viðbótarupplýsingar um litarefni í matvælum. Versluninni voru tilkynntar þessar athugasemdir í
ofangreindu erindi frá 7. ágúst s.l. og gefin kostur á að koma að sýnum sjónarmiðum eða kynna
úrbótaáætlun. Fyrirtækið hefur ekki kynnt úrbótaáætlun eða komið að öðrum athugasemdum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,, Þann 25. júní 2013 tilkynnti heilbrigðisnefnd Kosti lágvöruverslun ehf. um frekari aðgerðir ef
ekki yrðu framkvæmdar úrbætur við matvæladreifingu í versluninni að Dalvegi 10-14 í
Kópavogi. Við eftirlit þann 2. ágúst 2013 komu í ljós alvarleg brot á reglugerðum nr. 503/2005,
um merkingu matvæla, nr. 410/2009 um merkingu næringargildis matvæla og reglugerð nr.
1117/2011 um aukefni í matvælum varðandi viðbótarupplýsingar um litarefni í matvælum.
Heilbrigðisnefnd mun því án frekari viðvarana beita ákvæðum 30. gr. laga um matvæli nr.
93/1995, með síðari breytingum varðandi áminningar og stöðvun starfsemi við ítrekuð brot.”
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8.3

Beiðni um rökstuðning og upplýsingar vegna eftirlits

8.3.1 Erindi Málflutningsstofu Reykjavíkur dags. 7. ágúst 2013
Lagt fram erindi Málflutningsstofu Reykvíkur frá 7. ágúst 2013 ,, Beiðni um rökstuðning og
upplýsingar vegna eftirlits Heilbrigðiseftirlitins”. Fram kemur í erindinu að Kostur lágvöruverslun
ehf. hafi falið Páli Rúnar M. Kristjánssyni hdl. að gæta hagsmuna sinna gagnvart
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjaðar- og Kópavogssvæðis vegna eftirlits sem fór fram í verslun félagins
að Dalvegi 10-14 þann 2. ágúst 2013.
8.3.2 Erindi heilbrigðiseftirlits frá 21. ágúst 2013 til Málflutningsstofu Reykjavíkur
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Málflutningsstofu Reykjavíkur dags. 21. ágúst
2013 ásamt eftirfarandi gögnum sem send hafa verið málflutningsstofunni:
 Erindi heilbrigðiseftirlitsins dags. 7. ágúst 2013
 Erindi heilbrigðiseftirlitsins dags. 25. júní 2013 um merkingar og ólöglegt innihald
matvæla.
 Eftirlitsskýrsla dags. 20. mars 2013
 Erindi Forum lögmanna til heilbrigðiseftirlitsins dags. 24. janúar 2013.
 Erindi heilbrigðiseftirlitsins dags. 5. febrúar 2013 varðandi merkingar og ólöglegt
innihald matvæla.
 Eftirlitsskýrsla dags. 4. febrúar 2013.
 Fundargerð frá fundi hjá Matvælastofnun 3. janúar 2013.
 Erindi heilbrigðiseftirlitsins til Kosts lágvöruverslunar ehf. dags.18. janúar 2013, þar sem
gerð er grein fyrir eftirliti í verslun Kosts á árinu 2012
8.4
Eftirlit með varnarefnum í matvælum
Lagður fram tölvupóstur frá Matís dags. 15. ágúst 2013 þar sem gerð er grein fyrir mælingum á
varnarefnum í matvælum og að breytingum sem geta orðið á verkefninu ,,Öruggu matvæli.”
Verkefnið ,,Örugg matvæli” var sett af stað til að vinna að uppbyggingu nauðsynlegs
tækjabúnaðar til að greina varnarefni, aðskotaefni og önnur efni sem geta fundist í matvælum.
8.5
Þjálfun og námskeið í eftirliti með matvælum
Lagðir fram tölvupóstar frá Matvælastofnun 30. maí 2013 og verkefnisstjóra
Evrópusambandsins dags. 13. júní 2013 þar sem Tore Skjenstad er boðin þátttaka í fimm daga
alþjóðlegu þjálfunarnámskeiði í matvælaeftirliti.
8.6
Úttektarkerfi á opinberu eftirlit með framleiðslu matvæla
Lagður fram tölvupóstur Matvælastofnunar frá 25. júlí 2013 þar sem kynntar eru tillögur að
úttektarkerfi vegna innri úttekta á opinberu eftirliti.

9 Eftirlit með tóbakssölu 10. júlí til 15. ágúst 2013
Lögð fram samantekt niðurstaðna eftirlits með sölustöðum tóbaks á tímabilinu 10. júlí til 15.
ágúst 2013.
Í ljós kom að afturför er í þeirri þróun að staðsetja tóbakssöluskápa í sjónlínu viðskiptamanna og
orkar sú framkvæmd tvímælis með vísun til ákvæða tóbaksvarnalaga og að þeir væru látnir
standa opnir í lengri tíma verður mun algengara.

10 Eftirlit með gæludýrahaldi
10.1
Stjórnsýslukæra
Lagt fram erindi Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 7. ágúst 2013 þar sem óskað
var gagna og umsagnar vegna stjórnsýslukæru á ákvörðun um skráningu á hundi Ingibjargar
Viggósdóttur að Sautjándajúnítorgi 3, í Garðabæ.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 13. ágúst 2013 sem sent var ásamt umbeðnum
gögnum til úrskurðarefndarinnar.
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10.2
Kvörtun um hundahald að Engihjalla 17, Kópavogi
Lagður fram til kynningar tölvupóstur Jörundar Þórðarsonar f.h. hússtjórnar húsfélagsins að
Engihjalla 17, Kópavogi frá 15. ágúst 2013 þar sem kvartað yfir skráningu hunds Daruysz
Pierzchata í húsinu.
10.3
Kvörtun um hundahald að Norðurbakka 11-13, Hafnarfirði
Lagt fram til kynningar erindi Eignaumsjónar frá 4. júlí 2013 þar sem óskað er eftir að fjarlægður
verði hundur úr íbúð 105 að Norðurbakka 11-13.
Lagt fram afrit af erindi Heilbrigðiseftirlitsins til Þórönnu Gunnarsdóttur, dags. 5. júlí 2013.
10.4
Hundahald í ágúst 2013. Bráðabirgðatölur.
Lagðar fram til kynningar bráðabirgðatölur um fjölda skráðra hunda á eftirlitssvæðinu í ágúst
2013. Skráðir hundar þann 23. ágúst 2013 eru 2339.

11 Önnur mál
11.1
Eftirlit með tannlæknastofum 2013 - stöðuskýrsla
Lögð fram samantekt niðurstaðna eftirlits hjá tannlæknastofum á árinu 2013.
11.2
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar verða 30. september, 21. október og 25. nóvember 2013

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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