HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
264. fundur heilbrigðisnefndar 29. mars 2021
Fundargerð
Rekstrarmál
1.1. Ársskýrsla 2020
Lögð fram ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fyrir árið 2020. Í
skýrslunni er gert grein fyrir helstu verkefnum eftirlitsins á árinu og niðurstöðum úr eftirlitum
og umhverfisvöktun á árinu.
Heilbrigðisnefnd samþykkir ársskýrslu Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og
felur framkvæmdastjóra að senda hana bæjarfélögunum til kynningar.
1.2. Ársreikningur fyrir árið 2020
Lagður fram ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fyrir árið 2020.
Niðurstaða ársins var að rekstrargjöld voru 188 milljónir og voru 8 milljónum lægri en
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Rekstrartekjur voru 132 milljónir og voru þær 4 milljónir lægri en
gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Framlög bæjarfélaganna til reksturs voru 55
milljónir.
Heilbrigðisnefnd staðfestir ársreikning Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
með undirritun sinni. Reikningurinn er endurskoðaður og árritaður af KPMG ehf. og kemur fram
í áritun þeirra að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember
2020 og afkomu þess og breytingum á handbæru fé á árinu 2020 í samræmi við lög um
ársreikninga.

Skipulagsmál
2. Kolviðarhólslína 1.
Lagður fram tölvupóstur ásamt skýrslu frá Skipulagsstofnun dags. 2. mars 2021 þar sem fram
kemur umsagnarbeiðni vegna Kolviðarhólslínu 1. Skýrslan lýsir áformum Landsnets um
endurnýjun á Kolviðarhólslínu 1 milli tengivirkja sem eru á Kolviðarhól og Geithálsi. Umrædd
framkvæmd er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar um hvort hún teljist
matsskyld eða ekki. Hluti framkvæmdarsvæðis er innan vatnsverndarsvæðis
höfuðborgarsvæðisins.
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis telur ekki þörf á að áformuð framkvæmd
fari í mat á umhverfisáhrifum. Af skýrslu má ráða að óverulegt rask á landi mun fylgja
framkvæmdinni, verkefnið verði unnið á þeim tíma árs sem minnstar líkur eru á vandkvæðum
vegna veðráttu og henni verði hagað í samræmi við niðurstöður áhættumats og þeim leyfum
sem um hana muni gilda.
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Starfsleyfi
Garðabær
Ásgarður, Garðabær – veitingastofa
Lögð fram umsókn Bjarna Gunnarssonar, f.h. Aktu Taktu / Gleðiheimar ehf., kt. 681015-3610,
dags. 25.02.2021, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu við Ásgarð, Garðabæ.
Eigendaskipti. Fasteignanr. 2069253.
Eftirlitsskýrsla dags. 15.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.

3.2. Brekkugata 11, Garðabær -dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Jóns Sverrissonar, f.h. Vínerí ehf., kt. 611220-0300 dags. 11.03.2021, þar
sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að Brekkugötu 11,
Garðabæ. Fasteignanr. 2357297. Ný starfsemi. Dreifing frá vöruhóteli.
Eftirlitsskýrsla dags. 29.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis.

3.3. Gilsbúð 7, Garðabær – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Áslaugar Maríu Sigurbjargar, f.h. Dingull ehf.,(Bliss líkams- og snyrtistofa)
kt. 641017-0940, dags. 23.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir snyrtistofu að Gilsbúð
7, Garðabæ. Fasteignanr.2070185. Breyting á húsnæði.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 24.02.2021.
Eftirlitsskýrsla dags. 12.03.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um úttekt heilbrigðisfulltrúa .
3.4. Gilsbúð 7, Garðabær – þvottahús
Lögð fram umsókn Jóhanns Sigurðssonar, f.h. SGJ ehf., kt. 561118-1400, dags. 04.03.2021, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir þvottahús að Gilsbúð 7, Garðabæ. Fasteignanr.2070184. Ný
starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.03.2021.
Eftirlitsskýrsla dags. 24.03.2021.
Með vísun til ákvæða mengunar- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um notkun fasteignar.
3.5.
Skógarhæð 1, Garðabær -dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Hlyns Hreinssonar, f.h. MMV ehf., kt. 601102-2420 dags. 22.03.2021, þar
sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að Skógarhæð 1,
Garðabæ. Ný starfsemi. Dreifing frá vöruhóteli.
Eftirlitsskýrsla dags. (er í vinnslu)
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis.
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Hafnarfjörður

3.6. Álhella 1, Hafnarfjörður – flutningur spilliefna og skyldur rekstur
Lögð fram umsögn Jörgen Þórs Þráinssonar f.h. HP Gámar ehf. kt.490195-2039, þar sem sótt er
um starfsleyfi fyrir flutning spilliefna og aðstöðu fyrir starfsmenn. Starfsemin er að Álhellu 1,
Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs með fyrirvara
um lokaúttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.7. Breiðhella 12, Hafnarfjörður – járnsmiðja
Lögð fram umsókn Ásdísar Karlsdóttur, f.h. Járnlist ehf., kt. 481015-0730, dags. 01.03.2021, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir járnsmiðju að Breiðhellu 12, Hafnarfirði. Fasteignanr.2318820.
Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 18.03.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 16.03.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.8. Bæjarhraun 12, Hafnarfjörður – húðflúr
Lögð fram umsókn Egils Björgvinssonar, f.h. Vatican art studio ehf., kt. 640417-1020, dags.
11.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir húðflúrstofu að Bæjarhrauni 12, Hafnarfirði.
Fasteignanr.2074267. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 12.03.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um úttekt heilbrigðisfulltrúa og samþykkta notkun fasteignar.
3.9.
Dalshraun 13, Hafnarfjörður - veitingastaður
Lögð fram umsókn Bjarna Gunnarssonar, f.h. Gleðiheimar ehf., American Style kt. 681015-3610
dags. 25.02.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir veitingastað að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2359961. Eigendaskipti.
Eftirlitsskýrsla dags. 21.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um lokaúttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.10.
Háibakki, vélsmiðja flotkví, Hafnarfjörður
Lögð fram umsókn Eiríks Orms Víglundssonar, f.h. Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf., kt.
480998-2789, dags. 11.12.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tveggja flotkvía fyrir
málningar- og skipaviðgerðir við Háabakka í Hafnarfjarðarhöfn, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags.25.01.2021.
Kynningartími áformaðs starfsleyfis var frá 18.02.2021-19.03.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að úrbótum verði lokið fyrir 1. nóvember 2021.
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3.11.
Heiðvangur 26, Hafnarfjörður - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Sólveigar Jónsdóttur, f.h. Gnótt sf., kt. 441285-0439 dags. 23.02.2021, þar
sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að Heiðvangi 26,
Hafnarfirði. Fasteignanr. 2075244. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis með fyrirvara um
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.12.
Lækjargata 28, Hafnarfjörður - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Bjarka Georgs Ævarssonar f.h. BSF Import ehf., kt. 631220-0530 dags.
10.03.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að
Lækjargötu 28, Hafnarfirði. Dreifing frá Górilla vöruhús. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis með fyrirvara um
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.13.
Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður
Lögð fram umsókn Ásthildar Emblu Friðgeirsdóttur, f.h. N1 ehf (Ísey)., kt. 411003-3370, dags.
01.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir veitingaverslun, að Reykjavíkurvegi 54,
Hafnarfirði. Fasteignanr.2078636. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.03.2021.
Eftirlitsskýrsla dags. 22.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar.
3.14.
Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Helena Bich Anh Phang, f.h. Thai Viet / Velox ehf., kt. 530809-0560, dags.
22.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir veitingastað, að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Fasteignanr.2078673. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 23.02.2021.
Eftirlitsskýrsla dags. 29.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og samþykkta notkun fasteignar.
3.15.
Selhella 13, Hafnarfjörður – bónstöð og hjólaleiga
Lögð fram umsókn Oleksii Sytnikov, f.h. Alex Group ehf., kt. 470820-0630, dags. 22.02.2021,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir fjórhjólaleigu að Selhellu 13, Hafnarfirði.
Fasteignanr.2359128.
Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 24.02.2021
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 24.02.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
3.16.
Suðurhella 10, Hafnarfjörður
Lögð fram umsókn Magna Þórs Konráðssonar, f.h. Firring ehf., kt. 700101-2740, dags.
25.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir meindýraeyðingu að Suðurhellu 10, Hafnarfirði.
Fasteignanr.2306825.
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Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags.24.03.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

3.17.
Suðurhella 10, Hafnarfjörður
Lögð fram umsókn Magna Þórs Konráðssonar, f.h. Stífluþjónustan ehf., kt. 4711952359, dags.
25.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir stíflulosun, röramyndun og meindýraeyðingu að
Suðurhellu 10, Hafnarfirði. Fasteignanr.2306825.
Eigendaskipti.
Eftirlitsskýrsla dags.23.03.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.18.
Vesturgata 4, Hafnarfjörður
Lögð fram umsókn Silbene Dias, f.h. Food & Banquet ehf., kt. 580820-0850, dags. 08.03.2021,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir veitingastað, að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Fasteignanr.2080438. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 11.03.2021.
Eftirlitsskýrsla dags.29.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar.
3.19.
Vesturgata 4, Hafnarfjörður
Lögð fram umsókn Silbene Dias, f.h. Food & Banquet ehf., kt. 580820-0850, dags. 12.03.2021,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matsöluvagn með aðstöðu að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Fasteignanr.2080438. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með
fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
3.20.
Aðalþing 2, Kópavogur – leikskóli
Lögð fram umsókn Sigurðar Þórs Salvarssonar, f.h. Leikskólans Aðalþing (Sigalda ehf)., kt.
611108-0950 dags. 05.03.2021, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Aðalþingi 2,
Kópavogi. Fasteignanr. 2311237. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 18.03.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.21.
Akralind 8, Kópavogur
Lögð fram umsókn Antons Smára Rúnarssonar, f.h. Líftækni ehf., kt. 620915-1490 dags.
16.03.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla að Akralind 8, Kópavogi. Breyting
á starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 22.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfið samþykkt.
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3.22.
Álfhólsvegur 120, Kópavogur – grunnskóli
Lögð fram umsókn Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759 dags. 04.03.2021, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs grunnskóla að Álfhólsvegi 120, Kópavogi. Fasteignanr. 2058344. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 22.03.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.23.
Bæjarlind 1-3, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Ákos Gelsi, f.h. Akos og Elva Ró slf., kt. 580321-1080 dags. 21.03.2021, þar
sem sótt er um leyfi fyrir snyrtistofu að Bæjarlind 1-3, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
3.24.
Bæjarlind 2, Kópavogur - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Sylvíu D Briem Friðjónsdóttur, f.h. Normið miðlun ehf (Bohéme Húsið)., kt.
561120-2260 dags. 02.03.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla frá vöruhóteli.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
3.25.
Dalvegur 4, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Bjarna Gunnarssonar, f.h. Gleðiheimar ehf, Saffran, kt.681015-3610, dags.
25.02.2021, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Dalvegi 4, Kópavogi,
Eigendaskipti. Fasteignanr. 2059490.
Eftirlitsskýrsla dags. 11.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.26.
Furugrund 44, Kópavogur – matarvagn
Lögð fram umsókn Nirosh S.R. Wijesundara, f.h. Hungry Viking ehf., kt. 520619-0890 dags.
02.03.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla. Lögheimili að Furugrund 44,
Kópavogi. Fasteignanr. 2060759. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 24.03.2021
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.27.
Hamraborg 6, Kópavogur – tónlistaskóli
Lögð fram umsókn Árna Harðarsonar, f.h. Tónlistaskóla Kópavogs, kt. 660269-0299, dags.
15.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir tónlistaskóla að Hamraborg 6, Kópavogi.
Fasteignanr. 2250300. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 12.03.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.28.
Hjallabrekka 2, Kópavogur, – fiskbúð
Lögð fram umsókn Haraldar Axels Gunnarssonar, f.h. SBFV ehf., kt. 550221-1010, dags.
24.02.2021, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Hjallabrekku 2, Kópavogi,
Ný starfsemi./Eigendaskipti. Fasteignanr. 2061523.
Eftirlitsskýrsla dags. 23.03.2021.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.29.
Kastalagerði 7, Kópavogur – sambýli
Lögð fram umsókn Láru R. Sigurðardóttur, f.h. Ás Styrktarfélag, kt. 460599-2539 dags.
04.03.2021, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis fyrir fatlaða að Kastalagerði 7,
Kópavogi. Fasteignanr. 2063203. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára
með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.30.
Kársnesbraut 102a, Kópavogur - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Guðlaugs Steinarr Gíslasonar, f.h. Opus vín ehf., kt. 420120-0280, dags.
27.02.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla að Kársnesbraut 102a, Kópavogi.
Fasteignanr. 2063113. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 23.03.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 11.03.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 12.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt.
3.31.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Birnu Kristrúnar Halldórsdóttur, f.h. Krúttís ehf., kt. 630221-1450,
dags. 28.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8,
Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags.19.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.
3.32.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Magnúsar Magnússonar, f.h. Emmson sveppir ehf., kt. 700709-0430, dags.
11.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags.22.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.

3.33.
Nýbýlavegur 22, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Bjarna Gunnarssonar, f.h. Gleðiheimar ehf, American Style., kt. 6810153610, dags. 25.02.2021, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Nýbýlavegi 22,
Kópavogi,
Eigendaskipti. Fasteignanr. 2064417.
Eftirlitsskýrsla dags. 19.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni lokaúttekt heilbrigðisfulltrúa.
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3.34.
Ögurhvarf 4a, Kópavogur – tónlistaskóli
Lögð fram umsókn Ólafs Þórs Kristjánssonar, f.h. Tónsalir ehf., kt. 660297-2519 dags.
17.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir tónlistarskóla að Ögurhvarfi 4a, Kópavogi.
Fasteignarnr. 2294962 og 2294963. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 24.02.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 22.02.2021.
Þar sem ekki liggur fyrir umsögn byggingafulltrúa er afgreiðslu starfsleyfis frestað.
3.35.
Ögurhvarf 4a, Kópavogur – dansskóli IÞ
Lögð fram umsókn Tinnu Karenar Guðbjartsdóttur, f.h. Dansfélagið Hvönn, kt. 541195-2549
dags. 17.02.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir dansskóla að Ögurhvarfi 4a, Kópavogi.
Fasteignarnr. 2294960. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 24.02.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 22.02.2021.
Þar sem ekki liggur fyrir umsögn byggingafulltrúa er afgreiðslu starfsleyfis frestað.

4. Umsagnir
Hafnarfjörður

4.1. Ásvellir, Hafnarfjörður - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.05.03.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingar í fl. lll, að í Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum, Hafnarfirði.
fasteignarnr. 2258749.
Mælt er með staðfestingu jákvæðrar umsagnar með vísun til starfsleyfis dags. 27.11.2017.

4.2. Dalshraun 13, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 22.03.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Glaðheima ehf., kt. 681015-3610, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingahús fl. ll, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði. fnr. 235-9961.
Mælt er með jákvæðri umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 29.03.2021.
4.3. Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.24.02.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Thai Viet/Velox ehf., kt. 530809-0560, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingar í fl. ll, að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði. fasteignarnr. 207-8673.
Mælt er með jákvæðri umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 29.03.2021.
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4.4. Vesturgata 4, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.18.03.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn fyrir Food & Banquet ehf, kt. 580820-0850 þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í fl. ll, að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
fasteignarnr. 2080438.
Mælt er með jákvæðri umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 29.03.2021.
4.5. Víkingastræti 2, Hafnarfjörður - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.11.03.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn fyrir Gaflaraleikhúsið ehf, kt. 690910-0390 þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í fl. ll, að Víkurstræti 2, Hafnarfirði.
fnr. 2079479.
Mælt er með jákvæðri umsögn með vísun til starfsleyfis með gildistíma til dags. 24.10.2022.
Kópavogur
4.6. Vesturvör 44, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 04.03.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sky Lagoon ehf., kt. 650219-0580, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingar í fl. ll, að Vesturvör 44, Kópavogi. fnr. 234-8829.
Mælt er með jákvæðri umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 01.03.2021.
5. Tóbaksleyfi
5.1. Ásgarður, Garðabær – matvöruverslun
Lögð fram umsókn fyrir Glaðheimar ehf., kt. 681015-3610, dags. 25.02.2021 þar sem sótt er um
tóbaksleyfi fyrir Aktu Taktu, Ásgarði, Garðabæ.
Leyfisveiting staðfest.

6. Annað
6.1. Umhverfisvöktun á vegum Rio Tinto á Íslandi árið 2020
Mælingar á loftgæðum á Hvaleyrarholti
Lögð fram skýrsla Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (höf. Hermann Þórðarson) Umhverfisvöktun
Hvaleyrarholti - Mælingar í lofti (Mæligögn 2020). Skýrslan er unnin fyrir Rio Tinto á Íslandi sem
hluti af umhverfisrannsóknum sem kveðið er á um í starfsleyfi álversins í Straumsvík. Samkvæmt
starfsleyfi skal rekstraraðili framkvæma reglubundnar mælingar á styrk brennisteinstvíoxíðs
(SO2) og flúoríðs (FJ og F í ryki) í andrúmslofti. Í skýrslunni er einnig fjallað um mælingar á
brennisteins-vetni (H2S) og nituroxíðum (NOX).
Vöktunaráætlun álversins skal samþykkt af leyfisveitenda, Umhverfisstofnun.
Helstu niðurstöður voru að styrkur svifryks, brennisteinsvetnis og nituroxíða lækkaði frá fyrra
ári en styrkur flúors og brennisteinstvíoxíðs var áþekkur. Mælingar sýndu að styrkur
ofangreindra efna fór aldrei yfir umhverfismörk og var allvel undir slíkum mörkum í mörgun
tilvikum. Ástæður lækkunar er að mestu rakin til minni umferðar á árinu 2020 og til veðurfars
9

en árið 2020 var frekar illviðrasamt og suðvestan áttir voru meira einkennandi en undangengin
ár.
Mælingar á flúor í gróðri í umhverfi Rio Tinto á Íslandi
Lögð fram skýrsla Hafrannsóknastofnunar, Efnagreiningar (höf. Dr. Kristmann Gíslason)
Flúormælingar í gróðri í umhverfi Rio Tinto á Íslandi (Mæligögn 2020). Skýrslan er unnin fyrir
Rio Tinto á Íslandi sem hluti af umhverfisrannsóknum sem kveðið er á um í starfsleyfi álversins
í Straumsvík.
Vöktunaráætlun álversins skal samþykkt af leyfisveitenda, Umhverfisstofnun.
Í skýrslu er fjallað um mælingar á árinu á styrk flúors í gróðri (grasi, laufi, og barri) og á vatni úr
Kaldá. Niðurstöður sýna flúor innihald í lægra meðaltali í öllum mælihólfum ef mið er haft við
árin frá 1992. Að öll mæligildi utan svæðis takmarkaðrar ábyrgðar eru undir viðmiðunargildum
um þolmörk grasbíta.
Heilbrigðisnefnd óskar eftir því að fá tímanlega til umsagnar vöktunaráætlun álversins áður en
hún fær samþykki Umhverfisstofnunar. Nefndin telur nauðsynlegt að við þessi tímamót, þ.e. eftir
hálfrar aldar samfelldan rekstur og við endurskoðun á starfsleyfi fyrirtækisins að áætlun þess
um umhverfisvöktun fái rýni óháðra sérfræðinga. Það á við staðsetningu og fjölda mælistöðva
fyrir loftmengandi efni en ekki síður með vísan til nýlegrar rannsóknar um framkvæmd
rannsókna á flúor magni í gróðri. Óskin er ekki síst sett fram með vísan til einhliða ákvörðunar
umhverfis- og auðlindaráðuneytis um að breyta skilgreiningum í skipulagi.
6.2. Ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.
Lögð fram ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið
2020. Framkvæmdastjórnin sem kemur fram sem fulltrúi heilbrigðisnefnda eftir því sem við á
vegna vatnsverndar og vatnsnýtingar yfir lögsögumörk heilbrigðisnefnda. Í skýrslunni er farið
yfir helstu verkefni ársins.
6.3. Breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Nefndarsvið Alþingis f.h. Umhverfis- og samgöngunefndar óskaði eftir umsögn
heilbrigðisnefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir nr.7/1998.
Heilbrigðisnefnd telur að flest ákvæði lagafrumvarpsins séu þess eðlis að þau styrki lögin og séu
þarfar breytingar. Þó gerir nefndin athugasemdir við 8. gr. frumvarpsins og leggur nefndin til að
hún verði felld úr frumvarpinu. Forsenda þess er að heilbrigðisnefndir hafa haft eftirlit með
meðhöndlun úrgangs um langt árabil. Í greinagerð með frumvarpinu er fullyrt að í framkvæmd
hafi komið í ljós óskýrleiki í tengslum við hvaða stjórnvaldi beri að annast starfsleyfisútgáfu og
eftirlit, þ.e. hvort Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefnd hafi það hlutverk. Að mati
heilbrigðisnefndar hefur ekki verið óskýrleiki um þetta atriði og er það að mati nefndarinnar
skynsamlegra að kveða fastara að orði um að heilbrigðisnefndir hafi það hlutverk að hafa eftirlit
með meðhöndlun úrgangs. Heilbrigðisnefnd leggur því til að gr. 8 í breytingarfrumvarpi á lögum
nr.7/1998 verði felld út úr frumvarpinu. Endurskoðun löggjafarinnar er þörf, en nefndin sér enga
þörf á að flytja eftirlitsverkefni frá heilbrigðisnefndum sveitarfélaga til ríkisstofnunar áður en sú
endurskoðun fer fram.
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