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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
170. fundur – 3. apríl 2012
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, þriðjudaginn 3. apríl
2012. Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ. Fundurinn
hófst kl. 17. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og
Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð. Gísli Ó. Valdimarsson
og Sunna Björg Helgadóttir boðuðu forföll.
Fundargerð 169 fundar heilbrigðisnefndar frá 27. febrúar 2012 lögð fram.

1
Fundargerð148. starfsmannafundar frá 28. mars 2012
1.1 Starfsleyfi
1.1.1 Blikastígur 18, Álftanes – heimagisting
Lögð fram umsókn Frances Sykes f.h. 4 All Fours ehf., kt. 580311-0240, dags. 8.03.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heimagistingar að Blikastíg 18, Álftanesi, samkvæmt
byggingarnefndarteikningum frá 28.03.2011. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Garðabær
1.1.2 Lyngási 18, Garðabær - verkstæði
Lögð fram umsókn Sigurðar Hafliðasonar f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags. 29.03.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Lyngási 18, Garðabæ.
Húshluti, 01001. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.3 Miðhraun 15, Garðabær - sala varasamra efna
Lögð fram umsókn E. Björgvins Ingvasonar, f.h. Vörukaupa ehf., kt. 421111-1460, dags.
27.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til sölu kælimiðla og tengdrar efnavöru að Miðhrauni 15,
Garðabæ. Húshluti: allt húsið. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.4 Skeiðarás 4, Garðabær - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Pálma Sigurðssonar, f.h. Dráttarbílar vélaleiga ehf., kt. 560301-3160, dags.
29.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis, að Skeiðarási 4, Garðabæ.
Húshluti, 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.5 Smiðsbúð 4, Garðabæ - málmsmiðju
Lögð fram umsókn Guðmundar Vilhjálmssonar f.h. Fagvals ehf., kt. 511280-0449, dags.
30.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til rekstur málmsmíðaverkstæðis að Smiðsbúð 4 Garðabæ.
Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.6 Smiðsbúð 8, Garðabæ - plasthúðun
Lögð fram umsókn Guðmundar Vilhjálmssonar f.h. Faglitunar ehf., kt. 490112-0490, dags.
27.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til meðhöndlunar og plasthúðunar á málma að Smiðsbúð 8
Garðabæ. Húshluti: 01 0103 og 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi.
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1.1.7 Suðurhraun 4 og 6, Garðabær - matvælaumbúðir
Lögð fram umsókn Bjarna Hrafnssonar, f.h. Samhentir kassagerð ehf., kt. 560196-2299, dags.
23.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til sölu umbúða og hráefna til matvælaframleiðslu, einnig
prentun á merkingum fyrir umbúðir, að Suðurhrauni 4 og 6, Garðabæ. Breyting á starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.8 Vífilsstaðir, Garðabær - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Hrafnhildar Hjálmarsdóttur, kt. 280865-5679, dags. 28.3.2012, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu í hjúkrunarheimilinu að Vífilsstöðum, Garðabæ.
Með vísun til á kvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hafnarfjörður
1.1.9 Dalshraun 5, Hafnarfjörður - Niðurrif á húshluta
Lögð fram umsókn Arnars Hreinssonar f.h. Frumherja ehf., kt. 470297-2719, dags. 13.03.2012,
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á hluta af Dalshrauni 5, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest.
1.1.10 Kaplahraun 22, Hafnarfjörður – bónstöð
Lögð fram umsókn Guðjóns Þorsteinssonar f.h. Verkþings ehf., kt. 581203-3570, dags.
28.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónverkstæðis með að Kaplahrauni 22,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.11 Strandgata 8-10, Hafnarfjörður - mötuneyti
Lögð fram umsókn Guðmundar Ragnars Ólafssonar, fh. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579,
dags. 5.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis að Strandgötu 8-10,
Hafnarfirði. Húshluti: hluti af 3. 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.
1.1.12 Steinhella 17a, Hafnarfjörður - sala varasamra efna
Lögð fram umsókn Michael Wallwork f.h. Brammer Ísland ehf., kt. 501110-0190, dags.
27.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til sölu og dreifingar á hreinlætis- og efnavörum að
Steinhellu 17a, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. 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.
1.1.13 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - hestaleiga og ferðaþjónusta
Lögð fram umsókn Fannars Ólafssonar, fh. Íshesta ehf., kt. 600892-2749, dags. 9.03.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hestaleigu og ferðaþjónustu að Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- matvæla og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi
samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.14 Trönuhraun 3, Hafnarfjörður - pökkun matsveppa
Lögð fram umsókn Ragnars H. Guðjónssonar, f.h. Sælkerasveppa ehf., kt. 690307-1380, dags.
20.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til geymslu og pökkunar á matsveppum að Trönuhrauni 3,
Hafnarfirði. Húshluti; 03 0101. Ný starfsemi.
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.

Kópavogur
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1.1.15 Akralind 5, Kópavogur - innflutningur og dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Jóhannesar Ævarssonar f.h. Sælkerans ehf., kt. 581102-3050, dags.
24.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til innflutnings, umpökkunar og dreifingu að Akralind 5,
Kópavogi. Húshluti: 01 0206. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.16 Dalvegur 4, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Odds Smára Rafnssonar, f.h. FoodCo hf. (Saffran), kt. 660302-2630,
dags.9.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Dalvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.17 Dalvegur 10 -14, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Europris Ísland ehf., kt. 440310-0600, dags.3.04.2012, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs matvöruverslunar og annarar smársöluverslunar að Dalvegi 10- 14, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Dalvegur 16a, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhanns Jóhannssonar, f.h. Bílaverkstæði Jóa ehf., kt. 610312-1280, dags.
23.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis með smurstöð að Dalvegi
16a, Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.19 Dalvegur 16b, Kópavogur - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Þórunnar H. Guðbjörnsdóttur, f.h. Maxý ehf. (Hársnyrtistofunnar Elítu). kt.
580898-2389, dags.7.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Dalvegi
16b, Kópavogi. Húshluti: 01 0106. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt er starfsleyfi til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Dalvegur 16c, Kópavogur - trésmiðja
Lögð fram umsókn G. Ingvarssonar f.h. Trésmíðaverkstæðis Ingvars Þ. ehf., kt. 610508-1970,
dags. 2.04.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Dalvegi 16c,
Kópavogi. Húshluti: 01 0006. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.21 Dalvegur 16c, Kópavogur - efnalaug
Lögð fram umsókn Grétu Hafsteinsdóttur f.h. GH 4 ehf., kt. 630611-0400, dags. 7.03.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs efnalaugar að Dalvegi 16c, Kópavogi. Húshluti: 01 0001 og
0002. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.22 Hamraborg 14a, Kópavogur matsölustaður
Lögð fram umsókn Faraj Shwaiki f.h. Tania ehf., kt.470909-1610, dags. 27.02.2012, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Hamraborg 14a, Kópavogi. Ný starfsemi.
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 lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.23 Hlíðasmári 2, Kópavogur – innflutningur og dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Hákons Óttarssonar f.h. Víntríós ehf., kt. 700103-36600, dags. 29.03.2012,
þar sem sótt er um leyfi vegna innflutnings og dreifingar matvæla að Hlíðasmára 2, Kópavogi..
Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar fyrir liggur að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa..
1.1.24 Hlíðasmári 3, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Stefáns Eyjólfssonar f.h. Café Atlanta ehf., kt. 700112-0390, dags.
2.3.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hlíðasmára 3, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.25 Smiðjuvegur 3, Kópavogur - plasthúðun
Lögð fram umsókn Ragnars Jóhannssonar f.h. Pólýhúðunar ehf., kt. 460409-1520, dags.
12.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs plasthúðunar verkstæðis að Smiðjuvegi 3
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Yfirtaka er starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er yfirtaka starfsleyfis til 28.02.2022 samþykkt
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.26 Víkurhvarf 2, Kópavogur - kennslustaður
Lögð fram umsókn Guðrúnar Hafberg, kt. 240155-3629, f.h. Hundaskólans Okkar,
dags.14.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hundaskóla að Víkurhvarfi 2, Kópavogi.
Húshluti: 2. hæð austanmegin. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27 Vesturvör 32b, Kópavogur - bátasmiðja
Lögð fram umsókn Björns Jónssonar, f.h. O.K. Hull ehf., kt. 581105-1690, dags.22.03.2012, þar
sem sótt er um leyfi til framleiðslu á bátum úr trefjaplasti að Vesturvör 32b, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsinga starfsleyfi til 12 ára
þegar tilheyrandi gögn liggja fyrir og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.28 Þverbrekka 8, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Sigurðar Karlssonar f.h. Rekstrarfélags Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470,
dags. 30.03.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar og að Þverbrekku 8 í
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.2

Umsagnir
Álftanes

1.2.1 Blikastígur 18, Álftanes, heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 24.02.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn 4 All Fours ehf., kt. 580311-0240, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu í
flokki l að Blikastíg 18, Álftanesi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.04.2012 starfsleyfi til rekstur heimagistingar skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. 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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir heimagistingu
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
Garðabær
1.2.2 Setbergsland, Garðabær, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 20.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristmas ehf, kt. 651002-2060, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í
flokki ll í Golfskála Setbergs í setbergslandi í Garðabær.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 28.06.2010 starfsleyfi til rekstur veitingastofu og greiðasölu skv.
matvæla og hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi,
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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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir veitingastofu að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
Hafnarfjörður
1.2.3 Helluhraun 1, Hafnarfjörður, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 26.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn ÞR ehf, kt. 620310-0770, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í flokki l
að Helluhrauni 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.05.2010 starfsleyfi til rekstur veitingastofu og greiðasölu skv.
matvæla og hollustuháttareglugerðum. 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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir veitingastofu.”
1.2.4 Strandgata 9, Hafnarfjörður, veitingahús, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 13.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn S.L. kaffi ehf., kt.650909-0460, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús í flokki ll
að Strandgötu 9, Hafnarfirði, þar sem breyting hefur orðið á rekstraraðila.
Afgreiðslu frestað þar sem umsókn um starfsleyfi liggur ekki fyrir.
1.2.5 Sörlaskeið 26, Hafnarfjörður, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 13.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Íshesta ehf., kt. 600892-2749, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í flokki
ll að Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.04.2012 starfsleyfi til rekstur veitingastofu og greiðasölu skv.
matvæla og hollustuháttarreglugerðum. 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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir veitingastofu að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
1.2.6 Vesturbraut 15, Hafnarfjörður, heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags.19.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Edda’s Farmhouse in Town, kt. 450312-0450, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
heimagistingu í flokki l að Vesturbraut 15, Hafnarfirði.
Frestað þar sem umsókn um er starfsleyfi liggur ekki fyrir.
1.2.7 Vesturgata 8, Hafnarfjörður, gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags.20.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Harbourfront ehf, kt. 540212-2440, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili í
flokki ll að Vesturgötu 8, Hafnarfirði.
Lagðar fram teikning Erlendar Á. Hjálmarssonar, dags. 12.3.2012 (byggingarlýsing,
skráningartafla, afstöðumynd, grunnmynd 1.h., grunnmynd ris). Ekki gerðar athugasemdir við
teikningu. Afgreiðslu frestað þar sem umsókn um starfsleyfi liggur ekki fyrir.
Kópavogur
1.2.8 Dalsmári 9-11, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 27.02.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sporthallarinnar ehf kt. 500188-1690, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu
í flokki ll að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27.02.2012 er starfsleyfi til rekstur veitingastofu og greiðasölu skv.
matvæla og hollustuháttarreglugerðum. 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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir veitingastofu.”
1.2.9 Hamraborg 14, Kópavogur – Tania ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 26.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Tania ehf., kt. 470909-1610, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús í flokki l
að Hamraborg 14, Kópavogi.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.04.2012 starfsleyfi til rekstur veitingahúss skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. 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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingahús að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
1.2.10 Hlíðasmári 3, Kópavogur – Cafe Atlanta ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 27.02.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Cafe Atlanta ehf kt. 700112-0390, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í
flokki ll að Hlíðasmára 3, Kópavogi.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.04.2012 er starfsleyfi til rekstur veitingastofu og greiðasölu skv.
matvæla og hollustuháttarreglugerðum. 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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir veitingastofu.”
1.3

Tóbakssöluleyfi

1.3.1 Þverbrekka 8, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsögn Sigurðar Karlssonar f.h. Rekstarfélags Tíu-ellefu ehf. dags. 30.3.2012 þar
sem sótt um leyfi til smásölu á tóbaki í verslun fyrirtækisins að Þverbrekku 8 í Kópavog.
Leyfisveiting samþykkt.
1.4

Annað

1.4.1 Öryggisatriði á dvalarheimilum aldraðra
Lögð fram skýrsla um niðurstöður í eftirlitsverkefni heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og
Umhverfisstofnunar á árinu 2011 um öryggimál á dvalarheimilum aldraðra.
2
Ársskýrsla 2011
Ársskýrsla 2011 lögð fram og samþykkt.
3
Ársreikningur 2011
Framkvæmdastjóri gerði grein rekstri á árinu 2011, efnahagsreikningi í árslok og skýringum í
ársreikningi. Heilbrigðisnefnd samþykkir reikninginn og var hann undirritaður.
4
Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfirði, bílaþvottastöð
Lagt fram erindi Helga G. Sigurðssonar f.h. Löðurs ehf., að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði,
dags. 26. mars 2012, ásamt nýrri umsókn um starfsleyfi fyrir bílaþvottastöð að Reykjavíkurvegi
54 í Hafnarfirði. Eftirfarandi gögn fylgja umsókn:
a) Greinargerð dags. 15. mars 2012
b) Teikningar samþykktar af skipulags- og byggingaráði Hafnarfjarðar frá 3. desember 2002
afstöðumynd,
grunnmynd útlit,
grunnmynd sneiðing, útlit og skráningartafla.
c) Frárennsli lóðar og þvottastöðvar afgreiddar af byggingarfulltrúa Hafnarfjarðar 6. febrúar
2003.
d) Minnisblað Mannvits dags. 9.3. 2012, ,,Hljóðmælingar við bílaþvottastöð Löðurs að
Reykjavíkurvegi 54.”
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e) Minnisblað Mannvits dags. 11.11.2011 ,,Hljóðmælingar við bílaþvottastöð Löðurs að
Reykjavíkurvegi 54.”
Lagt fram erindi Guðrúnar Ásdísar Einarsdóttur frá 28. febrúar 2012 þar sem ítrekaðar eru
kvartanir fyrir hönd íbúa yfir rekstri bílaþvottastöðvar að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Lagður fram tölvupóstur skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar frá 3. apríl 2012 ásamt
deiliskipulagi að iðnaðarhverfi austan Reykjavíkurvegar í Hafnarfirði frá 1984 og deiliskipulag
Reykjavíkurvegar 50 – 52 og Flatahrauns 1 í Hafnarfirði frá 2004.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að auglýsa tillögu að starfsleyfi sbr. ákvæði reglugerðar nr.
785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

5

Stöðuskýrsla um förgun skólps

Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 24. febrúar 2012 varðandi stöðuskýrslu um förgun
skólps vegna ársins 2011. Drög að stöðuskýrslu yfirfarin.
6
Frumvarp til breytinga á lögum um meðhöndlun úrgangs
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 24. febrúar 2012 þar sem óskað er athugasemda við
frumvarpsdrög um breytingu á lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs, vegna innleiðingar
á úrgangstilskipun 2008/98/EB. Umsögn staðfest.
7
Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum
Lagt fram erindi nefndarsviðs Alþingis frá 27. mars 2012, þar sem óskað er umsagnar um
frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda), 598 mál.
8
Vatnasvæðisnefnd
Lögð fram til kynningar drög að fundargerð frá fundi vatnasvæðisnefndar á vatnasvæði 4
(Suðvestur- og Vesturland) þann 31. janúar 2012.
9

Önnur mál

9.1
Matvælaeftirlit – merkingar matvæla og sölustöðvun á morgunkorni
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til verslunarinnir Kosts lágvöruverslunar ehf. frá 22.
mars 2012 og þar sem í ljós kom í eftirliti að pakkningu vörurnar, Trix, Coca Puffs og Lucy
Charms, (fjölpakkningu) voru óleyfileg aukefni. Umrædd vara er morgunkorn sem inniheldur
óheimil litarefni og þráavarnarefni.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd lítur mjög alvarlega á það að varan hafi ekki verið tekin strax úr sölu eins og
farið var fram á. Heilbrigðisnefnd bendir versluninni á að afturkalla megi leyfi viðkomandi
matvælafyrirtækis til reksturs sé um ítrekuð brot að ræða.”

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Gíslason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Bryndís Skúladóttir

Steingrímur Steingrímsson
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