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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
201. fundur – 18. maí 2015
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 18. maí 2015.
Fundarstaður, skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ.
Fundurinn hófst kl. 16.30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna, Páls Stefánssonar
og Guðmundar H. Einarssonar, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 199. fundar frá 30. mars 2015 og 200. fundar frá 27. apríl 2015 lagðar fram.

1. Fundargerð 176. starfsmannafundar frá 13. maí 2015
1.1. Starfsleyfi
Garðabær
1.1.1. Miðhraun 22, Garðabær – stálsmiðja
Lögð fram umsókn Þorgeirs Gunnlaugssonar f.h. Vélsmiðju Þorgeirs ehf., kt. 511004-2760, dags.
25.03.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir stálsmiðju að Miðhrauni 22, Garðabæ. Húshluti: 01 0104,.
Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2. Vífilsstaðavegur, Garðabæ – veitingarekstur
Lögð fram umsókn Sigurðar E. Ingasonar, kt. 241261-3799, frá 15. maí 2015, þar sem sótt er um leyfi
til veitingareksturs í skála og tjaldi á golfvellinum við Vífilsstaðaveg, Garðabæ. Tímabundið leyfi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 6 mánaða.

Hafnarfjörður
1.1.3. Fífuvellir 28, Hafnarfjörður – veitingavagn
Lögð fram umsókn Arnars Þórs Ragnarssonar, f.h. F&C ehf., kt. 600215-1160, dags. 4.05.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingavagns, lögheimili að Fífuvöllum 28, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.4. Hellisgata 26, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Þórdísar M. Böðvarsdóttur, kt. 211159-2009, dags. 13.04.2015, þar sem sótt er
um leyfi fyrir daggæslu í heimahúsi að Hellisgötu 26, Hafnarfirði. Húshluti: einbýlishús. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.5. Hjallahraun 13, Hafnarfjörður – veitingasala
Lögð fram umsókn Jóns Arnars Guðbrandssonar, f.h. Djús ehf, kt. 611112-1140, dags. 29.04.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu að Hjallahrauni 13, Hafnarfirði. 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.
1.1.6. Krísuvíkurvegur, Hafnarfjörður – akstursbraut
Lögð fram umsókn Gunnars Bjarnasonar, f.h. Akstursíþróttafélags Hafnarfjarðar., kt. 611002-2030,
dags. 8.04.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs akstursbrauta við Krísuvíkurveg, Hafnarfirði.
Tímabundið starfsleyfi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu á tímabundnu starfsleyfi til
31.12.2015.
1.1.7. Krísuvíkurvegur, Hafnarfjörður – eftirvinnsla moltu
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Lögð fram umsókn Elíasar Ólafssonar, f.h. Gámaþjónustunnar hf., kt. 410283-0349, dags. 7.04.2015,
þar sem sótt er um leyfi til eftirvinnslu moltu við Krísuvíkurveg, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsingu starfsleyfis til 12 ára
1.1.8. Linnnetstígur 3, Hafnarfjörður – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Hörpu Þórsdóttur f.h 220 hárstofu ehf., kt. 510315-0650, dags. 7.05.2015, þar sem
sótt er um leyfi fyrir hárgreiðslustofu að Linnetstíg 3, Hafnarfirði.
Húshluti: rými á jarðhæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.9. Óseyrarbraut 7, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jórunnar J. Þórðardóttur kt. 160847-3289, (Fiat-Chrysler verkstæði) dags.
25.3.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Óseyrarbraut 7, Hafnarfirði.
Húshluti: 0106. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og með fyrirvara um að komi verði fyrir
olíugildru á fráveitu á gildistíma.
1.1.10. Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Xiaomei Liu f.h. DH veitingar ehf., kt. 570315-1290, dags. 7.04.2015, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði. Húshluti: 02 0101.
Ný rekstaraðili.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.11. Skólabraut, Hafnarfjörðru – kennslustaður
Lögð fram umsókn Malínar Hrafnsdóttur f.h. Hafnarfjarðarbæjar kt. 590169 – 7579, dags. 11. maí
2015, þar sem sótt er um leyfi til tímabundinnar gistingar í skólahúsnæði við Skólabraut í Hafnarfirði.
Tímabundið leyfi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er umbeðið starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12. Sævangur 37, Hafnarfjörður – heimagisting
Lögð fram umsókn Ólafs Einarssonar f.h. Gleraugnaverslunarinnar Sjónarhóls ehf., kt. 611197-2259,
dags. 4.05.2015, þar sem sótt er um leyfi fyrir heimagistingu að Sævangi 37, Hafnarfirði.
Húshluti: eimbýlishús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.13. Vesturholt 1, Hafnarfjörður – gisting
Lögð fram umsókn Óskars G. Karlssonar, f.h. Dísu ehf., kt. 430179-0399, dags. 30.04.2015, þar sem
sótt er um leyfi til útleigu á gistirými í orlofsíbúð að Vesturholti 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi. Einbýlishús.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.

Kópavogur
1.1.14. Auðbrekka 21, Kópavogur – sælgætisgerð
Lögð fram umsókn Þórhildar Kristjánsdóttur, kt. 110972-5399, dags. 13. Maí 2015, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs sælgætisgerðar að Auðbrekku 21,
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
1.1.15. Grundarhvarf 2b, Kópavogur – gisting
Lögð fram umsókn Trausta Traustasonar, f.h.Traustir flutningar ehf., kt. 591202-3910, dags.
10.04.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heimagistingar að Grundarhvarfi 2b. Ný starfsemi.
Sérbygging.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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1.1.16. Hamraborg 18, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Gísla Jóns Magnússonar, f.h. Kaupás ehf., kt. 711298-2239, dags. 13.04.2015, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Hamraborg 18, 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 útekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.17. Kársnesbraut 96a, Kópavogur – matvöruframleiðsla
Lögð fram umsókn Þórðar Bragasonar f.h. Natura food taste ehf. kt. 580315-1270, dags. 28.04.2015,
þar sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Kársnesbraut 96a, Kópavogi.
Ný starfsemi, Húshluti: 01 0101 neðri hæð
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18. Kópavogsbraut 115, Kópavogur – bensín sjálfsafgreiðslustöð
Lögð fram að nýju umsókn Guðrúnar R. Garðarsdóttur, f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
23.03.2015, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti að
Kópavogsbraut 115, Kópavogi. Endurnýjun og endurbygging.
Umsókn fylgja gögn frá Mannviti verkfræðistofu (PDF útgáfa af minnisblaði/áhættumati sem gert var
18.10. 2013 vegna aksturs olíuflutningabíla að stöðinni, PDF útgáfa af áhættumati sem gert var 3. feb.
2011, PDF af teikningum arkitekts).
Fyrir liggur álit skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags 22.04.2015 þar sem upplýst er að starfsemi
Atlantsolíu ehf., að Kópavogsbraut 115, Kópavogi, samrýmist aðalskipulagi Kópavog hvað varðar
landnotkun og byggðaþróun og er í samræmi við samþykkta notkun fasteingnar, sbr. 3. mgr. 14. gr.
reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér megnun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.19. Skemmuvegur 4, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Péturssonar f.h. Knastás ehf., kt. 631181-0589, dags. 25.03.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 01. 0101. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.20. Skjólbraut 6, Kópavogur heimagisting
Lögð fram umsókn Þórunnar R. Jensdóttur, kt. 07561-4419, dags. 11.05.2015 þar sem sótt er um leyfi
til reksturs heimagistingar að Skjólbraut 6 í Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21. Smiðjuvegur 4a, Kópavogur – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Valdísar Fjölnisdóttur f.h. Blámars ehf., kt. 640511-0600, dags. 8.04.2015, þar
sem sótt er um leyfi til pökkunar og sölu á sjávarafurðum að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
Húshluti: 01 0105 og 01 0106 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.
1.1.22. Smiðjuvegur 16, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Gunnlaugs Stefánssonar f.h. Sagarinnar ehf., kt. 500299-2829, dags. 25.04.2015,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 16, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23. Smiðjuvegur 30-32, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Stefáns K. Péturssonar f.h. MB8 ehf., kt. 480415-0780, dags. 9.04.2015, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 30-32, Kópavogi.
Húshluti: nr. 30. 01 0101, nr. 32. 01 0101 Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.24. Vallakór 12, Kópavogur – samkomuhald
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Lögð fram umsókn Ármanns Kr. Ólafsson f.h. Kópavogsbæjar., kt. 700169-3759, dags. 28.04.2015,
þar sem sótt er um tímabundið leyfi vegna tónleika sem haldnir voru þann 10.05.2015 að Vallakór 12,
Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er mælt með staðfestingu á tímabundnu leyfi.
1.1.25. Vallakór 12, Kópavogur – veitingasala
Lögð fram umsókn Birgis Birgissonar, f.h. Handknattleiksfélags Kópavogs ehf., kt. 630981-0269,
dags. 27.04.2015, þar sem sótt er um tímabundið leyfi fyrir veitingasölu þann 10.05.2015 að Vallakór
12, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með staðfestingu á tímabundnu leyfi.
1.1.26. Vesturvör 30a, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Birgis Birgissonar, f.h. Pizza-pizza ehf., kt. 480293-2669, dags. 26.03.2015, þar
sem sótt er um leyfi fyrir sölu og dreifingu matvæla að Vesturvör 30a, Kópavogi. Húshluti: 01 0102.
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.
1.1.27. Ögurhvarf 4, Kópavogur – gististaður
Lögð fram umsókn Selmu Skúladóttur f.h. Hótels Heiðmörk ehf., kt. 520264-0199, dags. 7.05.2015 þar
sem sótt er um leyfi fyrir rekstur hótels að Ögurhavarfi 4, Kópavogi.
Fyrir liggja teikningar Kristins Ragnarssonar arkitekts sem kynntar voru heilbrigðiseftirliti 28.01.2015.
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.
1.2. Umsagnir

Garðabær
1.2.1. Vífilsstaðavegur, Garðabæ, - veitingastofa, rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.11.05.2015, þar sem óskað er umsagnar
um umsókn Ö 33 slf, kt. 540410 0460, þar sem sótt er um rekstarleyfi fyrir veitingastað í flokki II á
golfvelli GGK við Vífilsstaðaveg í Garðabæ.
Með vísun til liðar 1.1.2 verður jákvæð umsögn veitt þegar umsagnarbeiðni fyrir rekstaraðila berst.

Hafnarfjörður
1.2.2. Helluhraun 16-18, Hafnarfjörður – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 14.04.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ísgerðar Hafnarfjarðar ehf., kt. 671112-0240, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu samkvæmt flokki l að Helluhrauni 16-18, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3. Kaplakriki, Hafnarfjörður – íþróttahúsið, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 24.04.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Fimleikafélags Hafnarfjarðar kt. 54016-2769, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
skemmtun sem halda á í íþróttahúsinu Kaplakrika, Hafnarfirði þann 11.06.2015 frá kl. 18.00 – 24.00.
Fyrir allt að 3500 manns.
Mælt er með jákvæðri umsögn.
1.2.4. Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 9.04.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn DH veitinga ehf, kt. 570315-1290, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús
samkvæmt flokki ll að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði. Sjá lið 1.9
Eftirfarandi umsögn var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 18.05.2015 starfsleyfi fyrir veitingastofu skv. ákvæðum matvæla- og
hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki l, samkvæmt reglugerð
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 veitingahús.”
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1.2.5. Strandgata 29, Hafnarfjörður – kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 5.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Café Deluxe ehf, kt. 670314-0300, þar sem sótt er um breytingu á rekstrarleyfi fyrir kaffihús
samkvæmt flokki ll að Strandgötu, Hafnarfirði. Óskað er heimildar fyrir veitingar á útisvæði.
Jákvæð umsögn er veitt að uppfylltum skilyrðum sveitarfélagsins.
1.2.6. Sævangur 37, Hafnarfjörður, heimagisting, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 13.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gleraugnaverslunarinnar Sjónarhóls ehf, kt. 611197-2259, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir gististað samkvæmt flokki l að Sævangi 37, Hafnarfirði. Sjá lið 1.1.12
Eftirfarandi umsögn var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 18.05.2015 starfsleyfi fyrir heimagistingu að Sævangi 37, Hafnarfirði
skv. ákvæðum hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki l,
samkvæmt reglugerð 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 heimagistingu.”

Kópavogur
1.2.7. Bæjarling 6, Kópavogi – samkoma, tækifærisleyti
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 11.05.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Nemendafélags Flensborgarskóla vegna dansleikjar þann 20.05.2015 frá kl. 18.00 – 24.00
í veitingahúsinu að Bæjarlind 6 í Kópavogi. Fyrir allt að 400 manns.
Jákvæð umsögn er staðfest.
1.2.8. Hagasmári 1, Kópavogur – veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 20.03.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Phut ehf, kt. 651114-1520, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús samkvæmt flokki
ll að Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 23.03.2015 starfsleyfi fyrir veitingahús skv. ákvæðum matvæla- og
hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki ll, samkvæmt reglugerð
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 veitingahús.”
1.2.1. Kópavogsbraut 115, sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti
Lagt fram að nýju erindi bygggingarfulltrúa Kópavogsbæjar frá 10. mars 2015 þar sem óskað er
umsagnar um teikningar dags. 04.03.2015 af sjálfsafgreiðslustöð Atlantsolíu að Kópavogsbraut 115.
Ekki eru gerðar athugasemdir við framlagðar teikningar.
1.2.2. Skjólbraut 6, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu 01.04.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þórunnar R. Jónsdóttur, kt. 070561-4419, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað
samkvæmt flokki l að Skjólbraut 6, Kópavogi. Sjá lið 1.1.20
Eftirfarandi umsögn var gerð:
,,Jákvæð umsögn verður veitt þegar fullnægjandi úttekt hefur farið fram.“
1.2.3. Vallakór 12, Kópavogur – íþróttahúsið Kórinn, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 14.04.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem
haldin var í íþróttahúsinu Kórnum, Kópavogi þann 9.05.2015 frá kl. 19.00 – 02.00. Fyrir allt að 1700
manns.
Mælt er með staðfestingu jákvæðrar umsagnar.
1.2.4. Vallakór 12, Kópavogur – íþróttahúsið Kórinn, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 21.04.2015, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir skemmtun sem
haldin var í íþróttahúsinu Kórnum, Kópavogi þann 10.05.2015 frá kl. 14.00 – 19.00. Fyrir allt að
10000 manns.
Mælt er með staðfestingu jákvæðrar umsagnar.
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1.2.5. Ögurhavarf 4, Kópavogur – gististaður, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu 08.05.2015, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hótel Heiðmörk ehf. kt. 520264 0199, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað
samkvæmt flokki V að Ögurhvarfi 4, Kópavogi. Sjá lið 1.1.27
Eftirfarandi umsögn var gerð:
Jákvæð umsögn verður veitt þegar fullnægjandi úttekt hefur farið fram.“
1.3. Tóbaksleyfi
1.3.1. Hamraborg 18 – verslun
Lögð fram umsókn Kaupás ehf., kt. 711298-2239 dags. 13.04.2015, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í verslun Krónunnar að Hamraborg 18, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt.

2. Skipulagsmál
Lagt fram erindi skipulags- og byggingasviðs Hafnarfjarðar frá 21. apríl 2015, þar sem óskað er
umsagnar um hljóðskýrslu og deiliskipulag AÍH við Krýsuvíkurveg.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við niðurstöður hljóðvistarskýrslu.“

3. Umhverfisvöktun
3.1. Áhrif flæðigryfja á lífríki við álverið í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Rio Tinto Alcan á Íslandi hf., ISAL, frá 14. janúar 2015 ásamt skýrslu Nýsköpunarmiðstöðvar um niðurstöður á áhrifum flæðigryfja á lífríkið sbr. rannsókn sem fór fram 2013. . Þetta er
fjórða sinn sem slík rannsókn er gerð frá því álverið hóf rekstur. Skýrslan sýnir að áhrifa
verksmiðjurekstursins gætir á nærsvæði álversins en mengunarstigið er lágt. Gildir það bæði fyrir
PAH-efni sem og tiltekin snefilefni.
Eftirfarandi ályktun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd telur að sú vöktun sem fram fer með þeim hætti sem skýrslan greinir frá sé mjög
mikilvæg og hvetur nefndin til þess að slíkum rannsóknum verði reglubundið haldið áfram.‘‘
3.2. Umhverfisvöktun á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Rio Tinto Alcan á Íslandi hf., ISAL, frá 12. maí 2015 ásamt skýrslu Nýsköpunarmiðstöðvar ,,umhverfisvöktun Hvaleyrarholti“ mæligögn 2014. Unnið er úr gögnum sem safnað er í
stöð ISAL og Umhverfisstofnunar á Hvaleyrarholti. Í heild er brennisteinsvetni nálægt meðallagi,
brennisteinstvíoxíð er mun hærra en undanfarin ár sem að hluta má rekja til eldgoss í Holuhrauni,
Flúor mælist áfram lágt eins og fyrri ár, en nokkur aukning mælist á nituroxíðum sem tengja verður
umferð. Svifryk árið 2014 er heldur hærra en 2013, þrátt fyrir nokkuð úrkomusamt veður.
Eftirfarandi ályktun var gerð:
,,Veðurfarsupplýsingar eru hluti af upplýsingagjöf um loftgæði á hverjum tíma fyrir almenning. Í
mælistöðinni á Hvaleyrarholti fara ekki fram slíkar mælingar. Þar sem landslag, byggingar og aðrar
staðbundnar aðstæður hafa áhrif á dreifingu loftmassa telur heilbrigðisnefnd að koma eigi þar fyrir
veðurstöð til að auka trúverðuleika og aðgengileika gagna í rauntíma“.
Skýrsluna er að finna á vefsvæði Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. http://www.riotintoalcan.is/?PageID=292
Rauntímamælingar á Hvaleyrarholti eru birtar á vef Umhverfisstofnunar
http://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/linurit/?station=hvaleyrarh
3.3. Flúormælingar í gróðri í umhverfi vegna álframleiðslu í Straumsvík
Lagt fram erindi Rio Tinto Alcan á Íslandi hf., ISAL, frá 28. apríl 2015 ásamt ,,skýrslu
Nýsköpunarmiðstöðvar flúormælingar í gróðri í umhverfi fyrirtækisins 2014.
Samkvæmt lið 5.1 í starfsleyfi fyrirtækisins skal rekstraraðili gangast fyrir árlegum mælingum á flúoríði
í vatni og gróðri (grasi, laufi og barri). Mælistaðir skulu annars vegar vera við íbúðabyggð næst
álverinu og hins vegar þar sem dreifireikningar sýna að styrkur mengunarefna verði mestur. Mælingar
skulu gerðar samkvæmt áætlun sem Umhverfisstofnun hefur samþykkt.
Niðurstöður svipar til undanfarina ára. Niðurstöður á laufsýnum eru hærri en eðlilegur breytileiki
mæligilda á tímabilinu 1992-2013 gerir ráð fyrir. Gildin eru þó öll undir 30 ppm og undir þolmörkum
gróðurs og grasbíta.
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Eftirfarandi ályktun var gerð:
,,Mælingar þessar eiga sér orðið langa sögu og nokkrar breytingar hafa orðið á sýnatökustöðum í
gegnum árin, vegna breytinga á landnotkun og/eða gróðurfari. Úr niðurstöðum og þá sérstaklega
vindrósum sést að mengunar á landi ætti helst að gæta sunnan og suðaustan megin álversins. Einnig
að má búast má við mengun yfir fjörðinn til norðurs. Mengun til austurs í átt að Hafnarfjarðarbæ ætti
að vera áberandi minnst. Heilbrigðisnefnd telur tímabært í ljósi þessa að hefja reglubundnar
flúormælingar í lofti á Garðaholti“.
Skýrsluna er að finna á vefsvæði Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. http://www.riotintoalcan.is/?PageID=292
Gnýr Guðmundsson vék af fundi við afgreiðslu liða nr. 3.1, 3.2 og 3.3.
3.4. Græntbókhald hjá Rio Tinto Alcan
Lagt fram til kynningar erindi Rio Tinto Alcan á Íslandi hf., ISAL, frá 4. maí 2015 ásamt
,,grænubókhaldi fyrirtækisins fyrir 2014. Skýrslan inniheldur upplýsingar um frammistöðu Rio Tinto
Alcan á Íslandi í umhverfismálum fyrir árið 2014 og er í samræmi við reglugerð 851/2002 um grænt
bókhald.
3.5. Umhverfisvöktun við Norðurhellu í Hafnarfirði
Lögð fram skýrsla Nýsköpunarmiðstöðvar ,,Umhverfisvöktun, Norðurhella, nóvember 2013 til
desember 2014 fyrir umhverfisvöktun Hafnarfjarðarbæjar við Norðurhellu. Samkvæmt þeim
upplýsingum, sem liggja nú fyrir úr mælingum á ólífrænum snefilefnum við Norðurhellu, benda
niðurstöður til að styrkur sé almennt mjög lágur og vel undir viðmiðunarmörkum um andrúmsloft á
Íslandi þegar slík mörk eru fyrir hendi (As, Cd, Ni, Pb). Leita þarf til lítt mengaðra svæða í Evrópu til að
finna jafnlága styrki málma og finna má við söfnun á PM10 við Norðurhellu.
Eftirfarandi ályktun var gerð:
,, Vegna rekstur álversins í Straumsvík hefur um árabil ýmiss konar umhverfisvöktun farið fram á
svæðinu. Heilbrigðisnefnd hefur yfirfarið niðurstöður þeirra mælinga. Nefndin telur að þegar allt er
dregið saman þá sýni þær fram á að þynningarsvæði álversins sé undir álagi eins og vænta við slíka
stóriðju. Niðurstöður loftgæðamælinga á Norðurhellu utan iðnaðarsvæðisins benda til þess að álagið
sé staðbundið við þynningarsvæðið og nái ekki inn í íbúahverfi í Hafnarfriði. Nauðsynlegt er að halda
áfram slíkum mælingum og efla loftgæðavöktunina til að tryggja öryggi almennings og að nægjanlega
upplýsingagjöf sé ávallt fyrir hendi um gæði andrúmsloftsins.‘‘
3.6. Umhverfisvöktun við Dalsmára í Kópavogi
Lagt fram minnisblað heilbrigðiseftirlits dags. 18. maí um mælingar í loftgæðmælingar við Dalsmára í
Kópavogi. Mælistöðin hefur verið þar frá maímánuði 2014. Þar fara fram mælingar á styrk
brennisteinsvetnis, brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisoxíðum og á svifryki í andrúmslofti og eru
rauntímamælingar birtar á vef heilbrigðiseftirlitsins. Þar sem mælistöðin er nú við Dalssmára er hún
nær umferðargötu en oftast áður og gætir þess í mælingum. Það kemur fram í dægursveiflum í
mælingum á köfnunarefni (NOx) og í mælingum á ryki. Verið er að vinna að skýrslu um niðurstöður
mælinga á þessum stað.
3.7. Loftgæðamælingar í Lækjarbotnum
Lagt fram minnisblað heilbrigðiseftirlits dags. 18. maí 2015 um mælingar Orkuveitu Reykjavíkur á
brennisteinsvetni í Lækjabotnum í Kópavogi. Mælingar Orkuveitunnar frá 22. febrúar s.l. til 15. maí s.l.
sem birtar eru á vef Umhverfisstofnunar eru en of takmarkaðar til að leggja mat á bindingu
brennisteins-gass í jarðlögum. Ljóst er þó af þeim mælingum sem komnar eru að mikilvægt er að
loftgæðavöktun fari áfram fram í Lækjarbotnum.
http://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/linurit/?station=cronlaekjarbotnar

4. Reykjavíkurflugvöllur
Greint frá samráðsfundi hjá Heilbrigðiseftirlitinu í Reykjavík þann 6. maí 2015 með Isavia ohf. vegna
eftirlits samkvæmt starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar og lögð fram skýrsla fyrirtækisins og
verkfræðistofunnar Mannvits frá ágúst 2014 um kortlagningu um kortlagningu hávaða frá
Reykjvíkurflugvelli árið 2013.
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5. Úrskurðir
Lagðir fram til kynningar eftirfarandi úrskurðir úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála á
ákvörðunum heilbrigðisnefndar um að:
 Nr. 77/2013 frá 27. mars 2015 um afturköllun á leyfi fyrir hund í fjöleignahúsinu að
Sautjándajúnítorgi 3 í Garðabæ.Hafnað er kröfu um ógildingu á ákvörðun heilbrigðisnefndar.
 Nr. 83/2013 frá 27. mars 2015 bráðabirgðaskráningu á hundi í fjöleignahúsinu að
Sautjándajúnítorgi 3 í Garðabæ. Kærunni var vísað frá úrskurðarnefndinni.
 Nr. 119/2014 frá 29. apríl 2015 um að takmarka ekki hundahald að Furuvöllum 17 í
Hafnarfirði. Hafnað var kröfu kæranda um ógildingu á ákvörðun heilbrigðisnefndar.
 Nr. 5/2014 frá 29. apríl 2015 um synjun heilbrigðisnefndar á veitingu leyfis fyrir hund í
fjöleignahúsinu Björtusölum 6 í Kópavogi. Hafnað var kröfu kærenda um ógildingu ákvörðunar
heilbrigðisnefndar.

6. Vorfundur
Lögð fram til kynningar dagsskrá vorfundar Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar með Umhverfisog auðlindaráðuneyfi, Atvinnu- og nýsköpunarraáðuneyti og heilbrigðiseftirlitssvæðunum og
tölvupóstur Umhverfisstofnunar frá 4. maí 2015 um frestun á fundarins vegna yfirstandandi verkfalla.

7. Samtöku heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi
Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar SHÍ frá 29. mars 2015

8. Önnur mál
Engin

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30

Gnýr Guðmundsson

Fjölnir Sæmundsson

Hörður Svavarsson

Jón Haukur Ingvason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Svava H. Guðmundsdóttir
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