Heilbrigðisnefnd 20. júní 2011

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
162. fundur – 20. júní 2011
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 20. júní
2011. 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.
Fundargerð 161. fundar heilbrigðisnefndar frá 2. maí 2011 lögð fram.
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1.1

Fundargerð 140. starfsmannafundar frá 15. júní 2011
Starfsleyfi

Álftanes
1.1.1 Við Breiðumýri, Álftanes - kaffihús
Lögð fram umsókn Rutar Helgadóttur, f.h. Kaffi Kúmens, kt. 131052-4809, dags. 24.05.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss í sundlaug Álftaness, Breiðumýri, Álftanesi.
Viðbót við rekstur Bitakots
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Garðabær
1.1.2 Hafnarfjarðarvegur 1, Garðabær - bensínstöð og veitingaverslun
Lögð fram umsókn Arnar Franssonar f.h. Olíuverslunar Íslands kt. 500269-3249, dags.
27.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til að reksturs bensínstöðvar og verslunar við
Hafnarfjarðarvegi í Garðabæ. Húshluti: allt húsið. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt leyfi fyrir þennan þátt
starfseminnar sem verður viðbótarleyfi við starfsleyfi bensínstöðvarinnar, með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3 Litlatún 3, Garðabær - sala á fegrunar- og snyrtivörum og matvælum
Lögð fram umsókn Magnúsar Sigurðssonar f.h. Apóteks Garðabæjar ehf., kt. 540311-1530,
dags. 27.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til sölu fegrunar- og snyrtivörum ásamt matvælum í
að Litlatúni 3, Garðabæ. Ný starfsemi. Húshluti: 01 0102.
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.
1.1.4 Ránargrund, Garðabær - veitingasala í tjaldi
Lögð fram umsókn Sigríðar Guðlaugsdóttur, kt. 290866-4569, dags. 14.06.2011, þar sem sótt
er um leyfi til veitingasölu í tjaldi við Ránargrund, Garðabæ. Tímabundin starfsemi í hálfan
mánuð. Fyrir liggur staðfesting Garðabæjar dags. 14.06.2011 þar sem staðsetning á sölutjaldi
er heimiluð.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er leyfisveiting staðfest..
1.1.5 Smiðsbúð 2, Garðabær - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni
Lögð fram umsókn Páls Gíslasonar, f.h. Bílavara ehf., kt. 591010-0500, dags. 26.05.2011, þar
sem sótt er um leyfi til sölu á varasömum efnum að Smiðsbúð 2, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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Hafnarfjörður
1.1.6 Álhella 3, Hafnarfirði - verkstæði
Lögð fram umsókn Baldurs Gylfasonar, f.h. Jarðborana ehf., kt. 590286-1419, dags.
16.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmiðju að Álhellu 3, Hafnarfirði.
Tímabundinn rekstur.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
1.1.7 Álhella 4 og 8, Hafnarfirði - verkstæði
Lögð fram umsókn Salomons Reynissonar, f.h. VR-4 ehf., kt. 660810-0130, dags. 20.05.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis, réttinga og sprautuverkstæðis að Álhellu 4
og 8, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8 Drangahraun 6a, Hafnarfirði - réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Hafsteins Péturssonar, f.h. Plastvers ehf., kt. 710196-3389, dags.
9.06.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæðis að Drangahrauni 6a,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.9 Eyrartröð 5, Hafnarfjörður – bón og þvottastöð
Lögð fram umsókn Þorleifs Guðbergs Jónssonar, kt. 270548-3429, dags. 16.06.2011, þar sem
sótt er um leyfi til rekstur bón og bílaþvottastöðvar að Eyrartröð 5, Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar 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 Eyrartröð 9, Hafnarfjörður – vinnsla á ferskum fiski
Lögð fram umsókn Þorsteins J. Þorsteinssonar f.h. Fiskifells ehf., kt. 571208-0400, dags.
30.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til fiskvinnslu að Eyrartröð 9, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.11 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður – veitingastofa
Lögð fram umsókn Arnar Arnarssonar f.h. Burger-Inn ehf., kt. 650111-0360, dags. 17.05.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Breyting á húsnæði og starfsemi.
Heilbrigðisnefnd samþykkti 31. janúar 2011 starfsleyfi fyrir söluturn og veitingastofu. Breytingar
hafa verið framkvæmdar á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis frá
31.01.2011 samþykkt með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Flatahraun 23, Hafnarfjörður – verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni
Lögð fram umsókn Bjarnveigar Jakobsdóttur f.h. Hreinsis ehf., kt. 490608-1330, dags.
31.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til geymslu og dreifingu á hreinsiefnum að Flatahrauni 23,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
1.1.13 Helluhraun 2, Hafnarfirði – trésmiðja
Lögð fram umsókn Guðna Freys Sigurðssonar f.h. Viðhalds og Nýsmíða ehf., kt. 431194-2879,
dags. 16.06.2011 þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Helluhrauni 2,
Hafnarfirði.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar 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 Kaplahraun 1, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Inga Sigfússonar, f.h. Bílaspítalans ehf., kt. 601200-2790, dags.
17.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og sprautuverkstæðis að Kaplahrauni
1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.15 Kaplahraun 1, Hafnarfirði - bakarí
Lögð fram umsókn Matthíasar Sæmundssonar, f.h. Ekta brauðs ehf., kt. 550507-0990, dags.
3.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Kaplahrauni 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.16 Svalbarð 11, Hafnarfjörður daggæsla allt að 10 börn
Lögð fram umsókn Önnu M. Kristjánsdóttur, kt.051279-4769, dags. 9.05.2011, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Svalbarða 11, Hafnarfirði. Sérbýli.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.17 Suðurgata 88, Hafnarfjörður – meðferðarstofa
Lögð fram umsókn Margrétar Valdimarsdóttur, kt. 081169-5949, f.h.
Lífsorkumeðferð,
heilunarstofa, dags. 7.06.2011, þar sem sótt er um leyfi fyrir meðferðarstofu í íbúðarhúsnæði að
Suðurgötu 88, Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 2 ára.
+546546

Kópavogur
1.1.18 Askalind 7, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Stefáns Kristjánssonar f.h. K og S sf. kt. 701090-7999 dags. 14.05.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Askalind 7, Kópavogi.
Húshluti: 0101(03,04,05). Endurnýjun – breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.19 Bakkabraut 6, Kópavogur – matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Eyþórs Þórarinssonar f. h. Bjargar ehf., kt. 460645-0189, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs matvælavinnslu (framleiðslu á ísmolum) að Bakkabraut 6, Kópavogi.
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Furugrund 72, Kópavogur - daggæsla
Lögð fram umsókn Láru Margrétar Traustadóttur, kt.231274-4729, dags. 4.05.2011, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Furugrund 72, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára fyrir
daggæslu allt að 10 barna.
1.1.21 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Lyubomyra Petruk, kt. 311072-2429 f.h. Xata ehf, kt. 461205-1190, dags.
27.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Húshluti: 01 0106. Ný starfsemi.
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Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til
12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.22 Hagasmári 1, Kópavogur - dýrasnyrtistofa
Lögð fram umsókn Guðríðar Vestars f.h. Dýrabæ ehf. kt. 571201-3560 dags. 24.05.2011, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs dýrasnyrtistofu að Hagasmára 1, Kópavogi samkvæmt teikningu
nr. 419 A1; blað nr. A-01; verk nr. 419; dags. 23.05.2011 frá Meter verkfræðistofu ehf.
Húshluti: L135. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.23 Kópavogsbraut 115, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram að nýju umsókn Bryndísar Bjarnarsonar, kt.170664-5159, dags. 11.04.2011, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Kópavogsbraut 115, Kópavogi, þ. m. t. íssölu úr vél
og til að útbúa samlokur sem seldar eru á staðnum, . Húshluti: 01 0101. Breyting á rekstri.
Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 2. maí 2011 starfsleyfi til 12 árs fyrir rekstur söluturns en
frestaði afgreiðslu hluta umsóknar vegna aukins umfangs rekstrar. Úrbótum er lokið á aðstöðu
til að útbúa brauðsamlokur sem seldar verða á staðnum.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24 Lindasmári 20, Kópavogur - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Sigríðar G. Karlsdóttur f.h. Siggu hársnyrtistofu. kt. 150359-4069, dags.
20.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Lindasmára 20, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starsemi.
Með vísun til ákvæða 14. gr. hollustuháttareglugerðar þarf að liggja fyrir afstaða
bygginganefndar áður en heilbrigðisnefnd tekur umsóknina til afgreiðslu. Afgreiðslu frestað.
1.1.25 Nýbýlavegur 14 - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni
Lögð fram umsókn Kristínar Ottesen f.h. Art Postulín slf., 451010-0850, dags. 16.06.2011 þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni
(postulínslitir og skyld efni) að Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.26 Skemmuvegur 24, Kópavogur - vélsmiðja
Lögð fram umsókn Guðmundar S. Guðmundssonar f.h. Vélsmiðja Heiðars ehf. kt. 4204081290, dags. 5.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélsmiðju að Skemmuvegi 24,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.27 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni
Lögð fram umsókn Hafliða Sævaldssonar f.h. Íshússins ehf., kt. 650105-1920, dags.
12.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til geymslu og dreifingu á hreinsiefnum og kæliefnum að
Smiðjuvegi 4a, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.28 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ingólfs Aðalsteinssonar f.h. Bifreiðaverkstæðis Friðriks Ólafssonar, kt.
680994-2779, dags. 12.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að
Smiðjuvegi 4a, Kópavogi. Húshluti: 01 0115. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.29 Smiðjuvegur 4e, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Vignis Oddssonar f.h. Bílvíkur ehf., kt. 550306-1900, dags. 10.05.2011, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 4e, Kópavogi.
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Húshluti: 01 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.30 Smiðjuvegur 9, Kópavogur - kaffihús
Lögð fram umsókn Ragnars I. Péturssonar f.h. Smiðjukaffis ehf., kt. 530511-2270 dags.
16.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Smiðjuvegi 9, Kópavogi.
Húshluti: 01 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.
1.1.31 Smiðjuvegur 18, Kópavogur - prentsmiðja
Lögð fram umsókn Theodórs M. Sigurjónssonar f.h. Prentsmiðjunnar Viðey. kt. 620997-2349,
dags. 17.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Smiðjuvegi 18, Kópavogi.
Húshluti: 01 0001. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.32 Smiðjuvegur 68, Kópavogur - réttinga- og sprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Brynjars Smára Þorgeirssonar f.h. Bílalökkunar ehf, kt. 420173-0169, dags.
7.04.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautuverkstæðis að Smiðjuvegi 68,
Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.33 Víkurhvarf 4, Kópavogur - garðaúðun
Lögð fram umsókn Þorsteins Kr. Haraldssonar f.h. Hreina garða ehf., kt. 690909-0810, dags.
12.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs aðstöðu til garðaúðunar að Víkurhvarfi 4a,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.34 Vesturvör 21, Kópavogur - bílasprautunarverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhannesar Óskarssonar kt. 190975-3399 f.h. Tuning bílamálunar, dags.
30.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautunarverkstæðis að Vesturvör 21,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.35 Ögurhvarf 2, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni
Lögð fram umsókn Öldu Jónu Nóadóttur f.h. D-19 ehf., kt. 501007-0130 dags. 12.05.2011, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hestavöruverslunar að Ögurhvarfi 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0104. 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.
1.1.36 Ögurhvarf 3, Kópavogur - sala á fegrunar- snyrtivörum og matvælum
Lögð fram umsókn Bergljótar Þorsteinsdóttur f.h. Austurbæjarapóteks ehf., kt. 461010-0240
dags. 12.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til sölu fegrunar- og snyrtivörum ásamt matvælum í
apóteki að Ögurhvarfi 3, Kópavogi. Húshluti: 01 0102- rými B, Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.2

Umsagnir

Garðabær
1.2.1 Hafnarfjarðarvegur 1, Garðabæ, veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 14.06.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Olíuverslunar Íslands kt. 500269-3249, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki l að Hafnarfjarðarvegi 1, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti 20.06.2011 að veita Olíuverslun Íslands kt. 500269-3249
starfsleyfi til reksturs veitingastofu skv. matvæla og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastofu 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.”
1.2.2 Skólabraut 6, Garðabær, samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 16.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lionsklúbbsins í Garðabæ, kt. 491078-0229, þar sem sótt er um leyfi fyrir tónleika,
þann 19.05.2011 í Fjölbrautarskóla Garðabæjar. Óskað er eftir leyfi fyrir 300 manns frá kl.
18.00 – 23.00.
Jákvæð umsögn staðfest.

Hafnarfjörður
1.2.3 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 27.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Burger-inn ehf kt. 650111-0360, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki ll að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti dags. 31.01.2011 starfsleyfi til rekstur veitingastaðar skv. matvæla
og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Il 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 Kaplakriki, Hafnarfjörður, íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 9.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn handknattleiksdeildar F.H. , kt. 500380-0479, þar sem sótt er um leyfi fyrir lokahóf
félagsins, þann 14.05.2011 í íþróttasal Kaplakrika. Óskað er eftir leyfi fyrir 1500 manns frá kl.
18.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.5 Flensborgarskóli, Hafnarfjörður, samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 24.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélagsins Bjarkar, kt. 550110-1130, þar sem sótt er um leyfi fyrir 60 ára
afmæli félagsins, þann 28.05.2011 í Flensborgarskóla. Óskað er eftir leyfi fyrir 150 manns frá kl.
19.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
1.2.6 Heimsendi 3, Kópavogi, kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 6.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrímfaxa ehf kt. 591203-3120, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki
ll að Heimsenda 3, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 14.03.2005 að veita Hrímfaxa ehf kt. 591203-3120
starfsleyfi til reksturs samkomusalar með móttökueldhúsi skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
samkomusalar 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 Hagasmári 1, Kópavogi, Serrano Ísland ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 13.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Serrano á Íslandi ehf kt. 411002-2840, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki ll að Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti dags. 22.10.2007 starfsleyfi til rekstur veitingastaðar skv. matvæla
og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Il 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.”
1.2.8 Smiðjuvegur 9, Kópavogi, Smiðjukaffi ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 24.05.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Smiðjukaffis ehf kt. 530511-2270, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús í flokki l
að Smiðjuvegi 9, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti í dag 20.06.2011 að veita Smiðjukaffi ehf kt. 530511-2270
starfsleyfi fyrir kaffihús skv. matvæla og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er
sótt um rekstrarleyfi til reksturs kaffihúss 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 kaffihús.”
1.3

Annað

Kópavogur
1.3.1 Borgarholtsbraut, Kópavogur, kaffi og vöfflusala
Lögð fram umsókn Rannveigar Guicharnaud, f.h. sunddeildar Breiðabliks kt. 430591-1429
dags. 5.06.2011, þar sem sótt er um leyfi til vöfflusölu í anddyri Sundlaugar Kópavogs í
fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest..
1.3.2 Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Karenar Bjarnhéðinsdóttur, f.h. íþróttafélagsins Gerplu kt. 700672-0429
dags. 30.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní
n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest..
1.3.3 Borgarholtsbraut, Kópavogur pylsusala
Lögð fram umsókn Sigríðar Jónínu Helgadóttur, f.h. Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks kt.
630692-2109, dags. 6.06.2011, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni
þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest..
1.3.4 Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Aldísar Gunnarsdóttur, f.h. Dansfélagsins Hvannar kt. 541195-2549, dags.
10.06.2011, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k.
milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest..
1.3.5 Borgarholtsbraut, Kópavogur kaffi, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Ásu Clausen, f.h. Dansíþróttafélags Kópavogs kt. 410201-3130, dags.
27.05.2011, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k.
milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest..
1.3.6 Borgarholtsbraut, Kópavogur kaffi, kökur, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Hilmars Guðlaugssonar f.h. Handknattleiksfélags Kópavogs, kt. 6309810269, dags. 15.06.2011, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann
17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest..
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2

Skipulagsmál

2.1
Vesturvör 32 – 38 Kópavogur, deiliskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogs frá 26. maí 2011 þar sem athygli er vakin á kynningu
að tillögu að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á Kársnesi, Vesturvör 32 – 38.
Jákvæð afstaða er tekin til tillögunnar.

3

Tóbaksvarnir

3.1
Niðurstöður evrópskrar vímuefnarannsóknar 2011
Lögð fram fréttatilkynning frá Háskólanum á Akureyri frá 2. júní 2011 um niðurstöður evrópskrar
vímuefnarannsóknarinnar ESPAD 2011.
Dregið hefur úr tóbaksreykingum unglinga síðustu sextán árin. Haldi sú þróun áfram næstu
fjögur árin munu tóbaksreykingar nánast heyra sögunni til meðal íslenskra unglinga þegar
næsta ESPAD rannsókn fer fram vorið 2015. Aðgengi 15-16 ára unglinga að sígarettum mælist
mun minna en áður.
3.2
Meint tóbakssala til unglinga
Lagðar fram niðurstöður úr könnunum forvarnarnefndar Hafnarfjarðar á sölu tóbaks til unglinga.
Í könnun sem fram fór þann 18. maí 2011 voru 20 útsölustaðir kannaðir. Fram kom í
könnuninni að tóbakssala til unglings átti sér stað í 4 tilvikum.
Eftirlit með tóbakssölu hefur verið aukið sbr. lið 3 í fundargerð nefndarinnar frá 21. janúar 2011.

4

Framkvæmd eftirlits

4.1
Matvælaeftirlit
Lagður fram tölvupóstur Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis frá 23. maí 2011 varðandi
endurmerkingar á innfluttum matvörum.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 27. maí 2011 til Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytis varðandi framkvæmd matvælaeftirlits og aðgerðir til úrbóta þegar tíðar
eftirlitsferðir virðast ekki skila árangri að varanlegu og góðu verklagi.
Heilbrigðisnefnd vegur athygli Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis á nauðsynlegum
úrbótum á lagaumhverfi s.s. að koma á möguleikum á stjórnsýslusektum í tilvikum eins og þeim
sem til umfjöllunar eru.
4.2
Ófullnægjandi merking matvæla
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins frá 26. maí 2011 til Kosts lágvöruverslunar ehf.
vegna athugasemda um vanmerkt matvæli sem voru á boðstólum í versluninni þann 26. maí s.l.
og ítrekaðra athugasemda vegna sams konar mála.
Lagt fram erindi fyrirtækisins frá 10. júní s.l. um aðgerðir sem gerðar hafa verið til úrbóta.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur liggja fyrir að ekki hafi verið fylgt ákvæðum reglugerðar um merkingu
matvæla nr. 503/2005, með síðari breytingum, reglugerðar nr. 410/2009 um merkingu
næringargildis matvæla og 5. gr. reglugerðar nr. 285/2002 um aukefni í matvælum, með síðari
breytingum, við rekstur verslunarinnar sbr. eftirlitsskýrslu frá 26. maí 2011. Heilbrigðisnefnd
áminnir hér með fyrirtækið og forsvarsmenn þess fyrir brot á nefndum reglugerðum.
Áminningin er veitt samkvæmt ákvæðum 30. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari
breytingum, til að knýja á um að fyrirtækið komi á varanlegu góðu verklagi við merkingar
matvæla. Nefndin boðar jafnframt að komi til ítrekaðs brots mun gripið til ákvæði sömu
lagagreinar um stöðvun sölu og förgun vöru án frekri viðvörunar’’
4.3
Umgengni um lóðir á iðnaðar og athafnasvæðum
Almennt umhverfiseftirlit á fyrri hluta árs 2011 með lóðum á athafna og iðnaðarsvæðum hefur
leitt til þess að allmörgum lóðarhöfum hafa verið send bréf með ábendingum eða kröfum um
úrbætur um leið og minnt hefur verið á sameiginlega ábyrgð lóðarhafa. Stefnt er á frekari
eftirfylgni í sumar þar sem aðstæður krefja.
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4.4
Eftirlit með hundahaldi
Lagt fram minnisblað frá samráðsfundi um eftirlit með hundahaldi á höfuðborgarsvæðinu þann
10. júní s.l. og upplýsingar um fjölda skráðra hunda á eftirlitssvæðinu. Skráðir hundar eru nú
2201 og hefur þeim fjölgað um 25 frá áramótum.

5

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

5.1
Fundargerð 90. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð 90. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 2. júní
2011
5.2
Þríhnúkagígur – tillaga að matsáætlun
Lagður fram tölvupóstur frá VSÓ Ráðgjöf dags. 7. júní 2011 varðandi drög að tillögu að
matsáætlun vegna uppbyggingar aðstöðu fyrir ferðamenn við Þríhnúkagíg.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Það er mat nefndarinnar að hagsmunir íbúa höfuðborgarsvæðisins vegna neysluvatns fái
ítarlega umfjöllun í matsskýrslunni og matsáætlunin taki mið af því.”

6

Önnur mál

6.1
Kærur vegna brota á lögum og reglum um meðhöndlun úrgangs.
Lögð fram bréf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu frá 27. apríl 2011 og 25. maí 2011 þar
sem tilkynnt er um að rannsóknum mála hafa verið hætt.
6.2
Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram fundargerð stjórnarfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 10. júní 2011.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gísli Ó. Valdimarsson

Sunna Björg Helgadóttir

Gísli Gíslason

Steingrímur Steingrímsson
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