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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
171. fundur – 21. maí 2012
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 21. maí
2012. Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ. Fundurinn
hófst kl. 17. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og
Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmd astjóra, sem ritaði fundargerð. Sunna Björg

Helgadóttir og Guðmundur Sigurðsson boðuðu forföll.
Fundargerð 170. fundar heilbrigðisnefndar frá 3. apríl 2012 lögð fram.
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Fundargerð 149. starfsmannafundar frá 16. maí 2012

1.1 Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1
Haukanes 14, Garðabær – dreifing á sjávarafurðum (lögheimili)
Lögð fram umsókn Gabríels Gíslasonar f.h. G. Gíslason ehf., kt. 571209-1440, móttekin 21.
maí 2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar og dreifingar á fiski með lögheimili
fyrirtækis að Haukanesi 14, Garðabæ. Dreifing vöru verður frá fiskvinnslum. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2
Kauptún 6, Garðabær - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Haraldar Þórs Stefánssonar, f.h. TK bíla ehf., kt. 580406-0680, dags.
8.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kauptúni 6, Garðabæ.
Húshluti, allt húsið. 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 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3
Þrastarlundur 6, Garðabær - innflutningur á fæðubótaefnum, lögheimili
Lögð fram umsókn Ingibjargar Þorvaldsdóttur, f.h. Extent ehf., kt. 591208-1520, dags.
25.04.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs innflutningsverslunar með lögheimili að
Þrastalundi 6, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
1.1.4
Arnarhraun 40, Hafnarfjörður – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Sigrid Foss, f.h. Skjöldu ehf., kt. 560197-2849, dags. 2.05.2012, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Arnarhrauni 40, Hafnarfirði. Húshluti: neðri 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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5
Álhella 3, Hafnarfjörður - verkstæði fyrirtækis
Lögð fram umsókn Skarphéðins Ómarssonar f.h. Háfells ehf. kt. 690186-1609, dags.
7.05.2012, þar sem sótt er um leyfi fyrir verkstæði fyrirtækisins að Álhellu 3, Hafnarfirði
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.

1

Heilbrigðisnefnd 21. maí 2012

1.1.6
Fornubúðir 12, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Pálma Jónssonar f.h. Matargaldurs ehf., kt. 420512-0740, dags. 3.05.2012,
þar sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu (sósugerðar) að Fornubúðum 12, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0109. 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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.7
Melabraut 17, Hafnarfjörður – íþróttasalur
Lögð fram umsókn Helgu Guðmundsdóttur, f.h. HG design ehf. (Crossfit Hafnarfjarðar), kt.
691105-1050, dags. 25.04.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttasalar að Melabraut
17, Hafnarfirði. Húshluti: efri hæð. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8
Melabraut 22, Hafnarfjörður – fiskvinnslu
Lögð fram umsókn Mikaels Simonarsonar f.h. Golden Seafood Company ehf., kt. 481208-0250,
dags. 18.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Melabraut 22, Hafnarfirði.
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.
1.1.9
Norðurbakki 1, Hafnarfjörður - kaffihús
Lögð fram umsókn Pálmars Þórs Hlöðverssonar f.h. Pallett Kaffikompanís slf., kt. 6604120690, dags. 14.05.2012, þar sem sótt er um leyfi fyrir kaffihús að Norðurbakka 1, Hafnarfirði.
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.
1.1.10 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður – ísbúð og sælgætisverslun
Lögð fram umsókn Péturs Inga Arnarssonar, f.h. Nammibarsins ehf., kt. 630212-0630, dags
27.04.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með ís og sælgæti að
Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði. 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.
1.1.11 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður – veitingastofa og veisluþjónusta
Lögð fram umsókn Oddsteins Gíslasonar f.h. Matbæjar ehf., kt. 691009-0250, dags.
26.04.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu og veisluþjónustu að
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. Breyting á húsnæði, stækkun og fjölbreyttari rekstur.
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 Strandgata 9, Hafnarfjörður - kaffihús
Lögð fram umsókn Hjördísar Birgisdóttur f.h. S.L.kaffi ehf., kt. 650909-0460, dags. 27.04.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Strandgötu 9, Hafnarfirði. 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 og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13 Strandgata 34, Hafnarfjörður - veitingahús
Lögð fram umsókn Elíasar Guðmundssonar f.h. Nærandi Hafnarfjarðar ehf., kt. 560412-0880
dags 16.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Strandgötu 34,
Hafnarfirði. 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.
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1.1.14 Strandgötu 50 íþróttahús, Hafnarfjörður - gisting fyrir 80-100 manns í vikutíma.
Lögð fram umsókn Hafnafjarðarbæjar, f.h. Hafnafjarðarbæjar., kt. 590169-7579, dags.
30.04.2012, þar sem sótt er um leyfi til fyrir gistiaðstöðu fyrir 80-100 manns frá 8. – 20. júní
2012 að Strandgötu 50, Hafnarfirði. Húshluti, Íþróttasalur og búningsherbergi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt leyfi til gistingar frá 8.06.2012 til
20.06.2012.
1.1.15 Vesturgata 8, Hafnarfjörður - gistiheimili
Lögð fram umsókn Orra Björnssonar, f.h. Harbourfront ehf., kt. 540212-2440, dags. 3.05.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Vesturgötu 8, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
1.1.16 Bakkabraut 6, Kópavogur - matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Eyþórs Þórarinssonar f.h. Bjargar ehf. kt. 460645-0189 dags. 30.04.2012,
þar sem sótt er um leyfi til auknar matvælavinnslu að Bakkabraut 6, Kópavogi.
Viðbót við starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt til 19.06.2023.
1.1.17 Dalvegur 2, Kópavogur - veitingastofa
Lögð fram umsókn Dardan Zogaj, f.h. Ada ehf. kt. 430407-1550, dags.17.04.2012, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingastofu, í framhaldi af breytingu á húsnæði, að Dalvegi 2, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01 0101. Endurnýjun vegna breytinga á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Dalvegur 28, Kópavogur - endurvinnsla
Lögð fram umsókn Helga Lárussonar, f.h. Endurvinnslunnar hf kt. 610789-1299, dags.3.4.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs endurvinnslu að Dalvegi 28, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102 og hluti af 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.19 Grænatún 2, Kópavogur - daggæsla
Lögð fram umsókn Ernu Héðinsdóttur, kt. 1001763009, dags.11.04.2012, þar sem sótt er um
leyfi fyrir daggæslu fyrir allt að 10 börn að Grænatúni 2, Kópavogi. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20 Hólmaþing 16, Kópavogur - grillvagn, lögheimili
Lögð fram umsókn Andra Ómarssonar f.h. Exist Travel ehf. kt. 701006-1940 dags. 8.05.2012,
þar sem sótt er um leyfi fyrir færanlegan matsöluvagn (grillvagn). Aðsetur Hólmaþing 16,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Kársnesbraut 106, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Birkis Más Benediktssonar f.h. Fix ehf., kt.441111-0610, dags. 27.04.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kársnesbraut 106, Kópavogi.
Húshluti: 01. 0202 . Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.22 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Auðuns Ásbergs Gunnarssonar f.h. Bifreiðaverkstæði Auðuns Ásb. ehf.
(Bifreiðaverkstæði Kópavogs) kt. 660107-1690, dags. 4.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Húshluti: 01 0106. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23 Smiðjuvegur 38, Kópavogur - réttinga- og sprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Torfa Þórðarsonar f.h. Bílastoðar ehf. kt. 660606-3510, dags. 8.05.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautuverkstæði að Smiðjuvegi 38, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24 Smiðjuvegur 40, Kópavogur - réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Ara Ólafssonar f.h. Réttingaþjónustunnar ehf. kt. 530575-0479, dags.
8.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæði að Smiðjuvegi 40, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101 og 01 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.25 Smiðjuvegur 50, Kópavogur - verkstæði fyrirtækis
Lögð fram umsókn Jóns Hermanns Sigurjónssonar f.h. Datek-Ísland ehf. kt. 671296-2229,
dags. 4.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Smiðjuvegi 50 Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um bætta umgengni um lóð og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.26 Smiðjuvegur 68, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Dags Garðarssonar f.h. Bifreiðaverkstæði Dags Garðars ehf. kt. 5004013110, dags.8.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 68,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

1.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
1.2.1 Ásvellir Hafnarfjörður - íþróttamiðstöð, - tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 27.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
dansleik og tónleika í íþróttamiðstöðinni Ásvöllum, þann 12.05.2012 frá kl. 23:00-04:00 fyrir 800
manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.2 Brekkugata 13, - Hafnarfjörður, heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 27.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Eyglóar Gunnarsdóttur kt. 200252-3229, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
heimagistingu í flokki l að Brekkugötu 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn verður veitt þegar starfsleyfi liggur fyrir.
1.2.3 Norðurbakki 1, - Hafnarfjörður, kaffihús rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 10.05.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pallett Kaffikompaní kt. 660412-0690, þar sem sótt er um rekstarleyfi fyrir kaffihús í
flokki l að Norðurbakka 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðinefnd samþykkti 21.05.2012 starfsleyfi fyrir Pallett Kaffikompaníið slf., kt. 6604120690 til reksturs kaffihúss að Norðurbakka 1, Hafnarfirði samkvæmt ákvæðum laga um matvæli
og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um 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.” Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir kaffihús þegar úttekt heilbrigðisfulltrúa liggur fyrir.”
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1.2.4 Reykjavíkurvegur 74 – Matbær ehf., Hafnarfjörður, samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 13.03.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Matbæjar ehf. kt. 691009-0250, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í
flokki Ill að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði. Óskað er eftir að framlengja leyfið um 1 ár.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.5 Smyrlahraun 2, - Hafnarfjörður, gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, móttekið 11.05.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stefáns Þorra Stefánssonar kt. 060467-8389, þar sem sótt er um endurnýjun á
gistileyfi í flokki l að Smyrlahrauni 2, Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun samþykkt:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 10.12.2007 starfsleyfi til reksturs gististaðar, kt. 060467-8389 að
Smyrlahrauni 2, Hafnarfirði samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í
fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til rekstur gistingar samkvæmt 1. 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 til reksturs gististaðar”
1.2.6 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.
Eftirfarandi bókun samþykkt:
,,Heilbrigðinefnd samþykkti 21.05.2012 starfsleyfi fyrir S.L. kaffi ehf., kt. 650909-0460,
til reksturs kaffihúss að Strandgötu 9, Hafnarfirði samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og
laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um 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. Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir kaffihús.”
1.2.7 Strandgata 34 – Gló veitingahús, Hafnarfjörður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 8.05.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nærandi Hafnarfjarðar ehf. kt. 560412-0880, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingahús í flokki Il að Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun samþykkt:
,,Heilbrigðinefnd samþykkti 21.05.2012 starfsleyfi fyrir Nærandi Hafnarfjarðar ehf. kt. 5604120880, til reksturs veitingahúss að Strandgötu 34, Hafnarfirði samkvæmt ákvæðum laga um
matvæli og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs 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 veitingahús.”
1.2.8 Strandgata 55- Fjörukráin ehf., Hafnarfjörður, veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 24.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fjörukránnar ehf., kt. 630490-1119, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús í
flokki Ill og hótels í flokki V að Strandgötu 55, Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun samþykkt:
,,Heilbrigðinefnd samþykkti 13.11.2000 að veita Fjörukránni ehf., kt. 630490-1119
starfsleyfi til reksturs veitingahúss og þann 22. apríl 2008 starfsleyfi til reksturs hótels að
Strandgötu 55, Hafnarfirði samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingahúss
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. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir veitingahús og hótel.”

Kópavogur
1.2.9 Dalvegur 4 – FoodCo hf, veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 13.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn FoodCo hf kt. 660302-2630, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki Il
að Dalvegi 4, Kópavogi.
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Eftirfarandi bókun samþykkt:
,,Heilbrigðinefnd samþykkti 3.4.2012 að veita FoodCo hf, kt. 660302-2630
starfsleyfi fyrir veitingastað samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar
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.”
1.2.10 Smiðjuvegur 68-72 – Blesugróf ehf., gistiskáli, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 25.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Blesugrófar ehf., kt. 560605-1100, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiskála í
flokki Il að Smiðjuvegi 68-72, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Komið hefur í ljós að rekstur gistiskála var ekki í húsnæðinu við tilfallandi eftirlit og ekki hefur
verið sótt um starfsleyfi fyrir slíkri starfsemi í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í ljósi fyrrgreindra ástæðna og komið hefur í ljós að umgengni varðandi
úrgang var ábótavant gerir heilbrigðisnefnd með vísun til 21. gr. laga nr. 85/2007, alvarlegar
athugasemdir við veitingu rekstrarleyfis fyrir gistiskála í húsnæðinu að óbreyttum aðstæðum”.
1.2.11 Smáratorg 3, Kópavogur – BS Turn ehf., tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 10.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn BS Turn ehf., kt. 620207-1360 þar sem sótt er um leyfi vegna árshátíðar þann
19.04.2012 að Smáratorgi 3, 2. hæð, Kópavogi.
Óskað er eftir leyfi fyrir 500 manns frá kl. 18.00 – 02.00
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.12 Smáratorg 3, Kópavogur – BS Turn ehf., tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 11.04.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn BS Turn ehf., kt. 620207-1360 þar sem sótt er um leyfi vegna árshátíðar þann
28.04.2012 að Smáratorgi 3, 2. hæð, Kópavogi. Óskað er eftir leyfi fyrir 450 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2
Fráveita á Álftanes
Lagt fram erindi bæjarstóra Álftaness frá 15. maí 2012 þar sem kynnt er samþykkt
bæjarstjórnar Álftaness frá 14. maí 2012 um stefnu í málefnum fráveitu á Álftanesi.
Unnið er að framkvæmdaráætlun vegna nauðsynlegra úrbóta.
3
Stjórnsýslukæra vegna matvæleftirlits.
Lagt fram afrit af erindi Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins frá 30. apríl 2012 til
Dalsnestis ehf., Dalshrauni 13, Hafnarfirði, þar sem er kynntur úrskurður vegna stjórnsýslukæru
í framhaldi af innheimtu eftirlitsgjalds fyrir matvælaeftirlit 2011.
Í úrskurðarorðum kemur fram að ákvörðun um álagningu á eftirlitsgjaldi vegna matvælaeftirlits
hjá Dalsnesti ehf., sbr. 25. gr. laga um matvæli nr. 93/1995 er staðfest. Þeim hluta kæru er
varðar útreikning á fjárhæð gjalds og túlkun á ákvæðum gjaldskrár nr. 1105/2010 fyrir matvælaheilbrigðis-, og mengunareftirlit í sveitarfélaginu Álftanesi, Garðabæ, Hafnarfjarðarkaupstað og
Kópavogsbæ er vísað frá.
4
Kæra vegna eftirlits 2012 í matvöru- og tóbakssöluverslun.
Lagt fram afrit af erindi Umhverfisráðuneytis frá 24. apríl 2012 til Sigurðar Lárussonar vegna
Dalsnestis ehf. Dalshrauni 13, Hafnarfirðir, vegnar óskar hans um að óvilhallur aðili verði
fenginn til að framkvæma úttektir í fyrirtækin þar sem kvartandi telur heilbrigðiseftirlitið vanhæft
til verksins.
Mat ráðuneytisins er að það sé ekki bær aðili til að fjalla um hugsanlegt vanhæfi fulltrúa í
heilbrigðiseftirliti vegna framkvæmd máls. Þá kemur ekki fram að um sé að ræða kæru á
tiltekinni ákvörðun stjórnvalds en í slíkum tilvikum ber að beina kærunni að lögboðnum
úrskurðaraðila. Bent er jafnframt á að athugasemdum við störf einstakra heilbrigðisfulltrúa eigi
að beina til heilbrigðisnefndar og mögulegum athugasemdum hvað varðar heilbrigðisnefndina til
Hafnarfjarðarbæjar.
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5
Flugbraut fyrir módel flug.
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogs, dags. 10. apríl 2012, þar sem óskað er umsagnar
um erindi flugmódeldeildar Þyts til að koma fyrir nýrri flugbraut fyrir módelflug vestan
Bláfjallavegar í Kópavogi.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Óskað er álits framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu”
6
Meint sala á tóbaki til unglinga
Lagðar fram kvartanir forvarnafulltrúa Hafnarfjarðar um meinta tóbakssölu til unglinga. Kvartað
er yfir meintri sölu á sígarettum og/eða neftóbaki til unglinga á fjórum útsölustöðum.
Fram kom að unnið er að breytingum á tóbaksvarnarlögum í Velferðaráðuneytinu og eru tillögur
heilbrigðisnefndar um að herða þurfi kröfur til umbúnaðar við geymslu og sölu tóbaks í
verslunum m.a. til skoðunar.
7
Umhverfisvöktun í nágrenni álversins
Lagt fram erindi Fannars Jónssonar frá 30. apríl 2012 um loftgæðamælingar og
gróðurmælingar í nágrenni álversins í Straumsvík árið 2011.
8
Önnur mál
8.1 Leyfisveitingar og eftirlit
Lagt fram til kynningar afrit af erindi Umhverfisráðuneytis til Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
um starfshóp til að ræða mögulegar útfærslur á framkvæmd við leyfisveitingar og eftirlit
samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir
8.2 Samþykkt um kattahald í Garðabæ.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 30. apríl 2012 um samþykkt um kattahald í Garðabæ
sem staðfest hefur verið.

http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7383910e-5f26-4b01-9ebf-2dec738103e0
8.3
Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2011
Lögð fram til kynningar starfsskýrsla Matvælastofnunar fyrir árið 2011
8.4
Ársskýrsla Umhverfisstofnunar 2011
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Umhverfisstofnunar fyrir árið
2011.http://www.ust.is/library/Skrar/utgefid-efni/arsskyrslur/Arsskyrsla2011_vef.pdf
8.5
Metanól og aukin notkun
Lagðar fram upplýsingar um aukin áhuga á að kaupa metanól og geyma það í miklu magni í
húsnæði í íbúðarhverfum.
Efnið er mjög eldfimt eiturefni og ekki er hægt að fallast geymslu þess nema í tengslum við
atvinnurekstur sem hefur til þess ætlaða aðstöðu.
8.6
Orkufyrirtæki og brennisteinsvetni
Lagt fram erindi Orkuveitu Reykjavíkur frá 21. maí 2012 þar sem boðað er til fundar um
útblástur frá jarðvarmavirkjunum.
8.7
Vorfundur 2012
Rædd nokkur helstu atriði sem fram komu á vorfundi Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar
með framkvæmdastjórum heilbrigðiseftirlits sem haldinn var á Siglufirði 8. og 9. maí 2012

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45
Gísli Grétar Gunnarsson

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Ó. Valdimarsson

Gísli Gíslason
Steingrímur Steingrímsson
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