HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Fundargerð
27. apríl 2020
1 Ársskýrsla og ársreikningur HHK 2019
Lögð fram árskýrsla HHK fyrir árið 2019 og ársreikningur fyrir 2019. Í ársskýrslunni kemur fram
að heildarfjöldi fyrirtækja og stofnanna á skrá hjá eftirlitinu voru 1641 á árinu 2019 var farið í
1.557 eftirlitsheimsóknir. Fjallað er um helstu verkefni heilbrigðiseftirlitsins og er ársskýrslunni
skipt upp í kafla þar sem fjallað er um; matvælaeftirlit, hollustuhætti, umhverfiseftirlit og
fjármál.
Í ársreikningi fyrir 2019 kemur fram að niðurstaða reksturs er í samræmi við fjárhagsáætlun
fyrir árið og er framlag sveitarfélaganna til heilbrigðiseftirlitsins 44.8 milljónir, en samkvæmt
fjárhagsáætlun var framlag sveitarfélaga 45.3 milljónir.
Ársreikningurinn var yfirfarinn og staðfestur af stjórn með undirritun.
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Starfsleyfi
Garðabær

Litlatún 3, Garðabæ - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Berglindar Heiðu Andrésdóttur, f.h. Hagkaup, kt. 430698-3549, dags.
01.04.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir matvöruverslun að Litlatúni 3, Garðabæ. Fasteignanr.:
2305334.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Miðhraun 4, Garðabæ - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Gylfa Rútssonar, f.h. Distica hf., kt. 680604-4010, dags. 06.04.2020 þar sem
sótt er um leyfi til dreifingu matvæla frá Miðhrauni 4, Garðabæ. Fasteignanr.: 225 5363.
Ný starfsemi /Breyting á starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 04.04.2020. Jákvætt svar byggingafulltrúa frá 27.04.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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Miðhraun 14, Garðabæ - húðflúrstofa
Lögð fram umsókn Jóhanns Fannars Ólafssonar, f.h. Hönnun og list ehf., kt. 591118-0560, dags.
01.04.2020 þar sem sótt er um leyfi til reksturs húðflúrstofu að Miðhrauni 14, Garðabæ.
Fasteignanr.: 2255639.
Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 06.04.2020. Jákvætt svar byggingafulltrúa 27.04.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Vesturhraun 3, Garðabæ - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Guðmundar Svavarssonar, f.h. Reykjagarðs hf., kt. 650903-2180, dags.
31.03.2020 þar sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Vesturhrauni 3, Garðabæ.
Fasteignanr.: 2236760, 2236761.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
Dalshraun 20, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Valdimars Sigurjónssonar, f.h. Dekkjasalan ehf., kt. 650406-2490, dags.
14.04.2020 þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis og bílapartasölu að
Dalshrauni 20, Hafnarfirði. Fasteignanr.: 2074357.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Flatahraun 25, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigurðar Jóelssonar, f.h. Bílaraf ehf., kt. 440102-4920, dags. 21.04.2020 þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Flatahrauni 25, Hafnarfirði. Fasteignanr.:
2074788.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Lækjarberg 23, Hafnarfjörður - meindýravarnir
Lögð fram umsókn Ólafs Sigurðssonar, f.h. Forvarnir og Eftirlit ehf., kt. 570903-3650, dags.
17.04.2020 þar sem sótt er um leyfi til reksturs meindýraeyðingu að Lækjarbergi 23, bílskúr.
Hafnarfirði. Fastanúmer: 207 7569. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Suðurgata 73, Hafnarfjörður - kennslustaður
Lögð fram að nýju umsókn Ásmundar Kristjánssonar, f.h. Annríki þjóðbúningar/skart ehf., kt.
700693-2799, dags. 15.04.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir kennslustað að Suðurgata 73,
Hafnarfirði. Fastanúmer: 207-9491. Endurnýjun.
Fyrir liggur breyting á deiliskipulagi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 17.04.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Trönuhraun 1, Hafnarfjörður - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar, f.h. Myndform ehf., kt. 671289-1889, dags.
08.04.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla að Trönuhrauni 1, Hafnarfirði.
Fastanúmer:226 9145, 221 4962 og 221 4966. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 17.04.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
Vesturgata 10, Hafnarfjörður - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Elíasar Guðmundssonar, f.h. Healty Dóttir ehf., kt. 441219-0750, dags.
20.04.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir dreifingu matvæla frá vöruhóteli. Lögheimili að
Vesturgötu 10, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 27.04.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Ölduslóð 30, Hafnarfjörður - daggæsla
Lögð fram að nýju umsókn Huldu Kristjánsdóttur, kt. 010969-5069, dags. 21.04.2020 þar sem
sótt er um leyfi fyrir daggæslu, 10 börn, að Ölduslóð 30, Hafnarfirði. Fastanúmer: 2080882.
Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 07.10.2019.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Kópavogur
Dalvegur 32b, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Þórarins Ævarssonar, f.h. Spaðinn ehf., kt. 491019-0930, dags. 14.04.2020,
þar sem sótt er um leyfi til veitingasölu að Dalvegi 32b, Kópavogi. Ný starfsemi.
Fasteignanr.: 2506130.
Eftirlitsskýrsla dags. 27.4.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 21.04.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
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Engihjalli 8, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Jóhanns Sigurðssonar, f.h. Matarhjallinn (50 kall ehf)., kt. 440320-0820,
dags. 31.03.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Eigendaskipti. Fasteignanr.: 224-7005.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Fagrabrekka 25, Kópavogur – matarvagn
Lögð fram umsókn Lýðs Vignissonar, f.h. Just Wingin it 12 ehf., kt. 520220-3480, dags.
07.04.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matarvagns / dreifingu matvæla.
Lögheimili að Fögrubrekku 25, Kópavogi.
Eftirlitsskýrsla dags. 22.4.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.

Skógarlind 2, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Þórðar Bragasonar, f.h. IMF ehf., kt. 411117-0650, dags. 03.04.2020, þar
sem sótt er um leyfi til veitingasölu ( kjúklingur og meðlæti) í verslun Krónunnar, Skógarlind 2,
Kópavogi. Ný starfsemi/eigendaskipti. Fasteignanr.: 2308035.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Skógarlind 2, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Grétu Maríu Grétarsdóttur, f.h. Krónan ehf., kt. 711298-2239, dags.
22.04.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Skógarlind 2, Kópavogi.
Endurnýjun. Fasteignanr.: 2308035.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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Umsagnir
Garðabær
Garðatorg 6, Garðabær - veitingastaður, rekstrarleyfi

Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 18.03.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Reykjavík Napólí ehf., kt. 530317-0990, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í fl. ll, fyrir Flatey Pizza að Garðatorgi 6, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest að lokinni úttekt og staðfestingu heilbrigðisfulltrúa.
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Hagasmári 1, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu móttekið dags. 14.04.2020, þar sem óskað
er umsagnar á umsókn Við sjálf ehf., kt. 521205-0160, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í fl. ll, fyrir Energia að Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest, með vísun til starfsleyfis dags. 26.03.2018.

4 Annað
4.1
Umhverfisvöktun Hvaleyrarholti
Lagðar fram mælingar á lofti á Hvaleyrarholti fyrir árið 2019 sem eru hluti af
umhverfisrannsóknum fyrir Rio Tinto á Íslandi. Samkvæmt starfsleyfi álversins í Straumsvík skal
rekstraraðili framkvæma reglubundnar mælingar á styrk brennisteinstvíoxíðs (SO2) og flúoríðs
(FJ og F í ryki) í andrúmslofti og gangast fyrir árlegum mælingum í flúoríði í vatni og gróðri (grasi,
laufi og barri). Jafnframt er lögð fram skýrsla um flúormælingar í gróðri í umhverfi Rio Tinto á
Íslandi.
Helstu niðurstöður eru að mælingar eru í meðallagi fyrir árið 2019 miðað við gildi frá 1992.
4.2. Suðurnesjalína 2, álit um mat á umhverfisáhrifum
Lagt fram mat Skipulagsstofnunar á matsskýrslu Landsnets um Suðurnesjalínu 2 á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Landsnet lagði fram frummatsskýrslu um Suðurnesjalínu
2 til athugunar hjá Skiplagsstofnun sbr. 10 gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis lagði inn umsögn þann 9. júlí 2019.
Í skýrslunni kemur fram að Landsnet hafi skoðað marga valkosti til að ná markmiði
framkvæmdarinnar og að til skoðunar hafi verið valkostir um jarðstrengi, loftlínu og blöndun
loftlínu og jarðstrengs. Aðalvalkostur Landsnets var loftlína meðfram Suðurnesjalínu 1, en víkur
frá henni og sveigir til suðurs innan sveitarfélagsmarka Hafnarfjarðar.
Það er mat Skipulagsstofnunnar að umhverfismat Suðurnesjalínu 2 sé að lagningu línunnar sem
jarðstrengs sé best til þess fallin að draga eins og kostur er úr neikvæðum áhrifum
framkvæmdarinnar sbr. markmiðsákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum og þá sé æskilegasti
kosturinn valkostur B, sem er jarðstrengur meðfram Reykjanesbraut.
4.2. Heilbrigðiseftirlitsgjöld
Bæjarráð Hafnarfjarðar óskar eftir umsögn Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis
á tillögu fulltrúa Viðreisnar um að heilbrigðiseftirlitsgjald verði lækkað á þá starfsemi sem gert
hefur verið að loka vegna samkomubanns.
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga er fjármagnað með eftirlitsgjöldum í samræmi við lög um
matvæli nr.93/1995 og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir samkvæmt lögum
nr.7/1998 og ákvæðum annarra laga um gjaldtöku s.s. lög um tóbaksvarnir og lög um
meðhöndlun úrgangs. Samkvæmt lögum um heilbrigðiseftirlit greiða sveitarfélögin annan
kostnað við eftirlitið.
Reglubundið eftirlit með fyrirtækjum og stofnunum er áhættuflokkað og er tíðni eftirlits
mismunandi eftir starfsemi þeirra. Þannig fá sum fyrirtæki eftirlit annað hvert ár á meðan önnur
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fyrirtæki fá eftirlit árlega. Ef ákveðið er að lækka heilbrigðiseftirlitsgjald í hlutfalli við fjölda daga
sem starfseminni hefur verið gert að loka, þarf að taka tillit til þessa.
Heilbrigðisnefnd telur þessa leið að lækka heilbrigðiseftirlitsgjald til að styðja við atvinnurekstur
sem gert var að loka starfsemi tímabundið, ekki skilvirka. Framkvæmdastjóra falið að svara
fyrirspurninni í samræmi við umræður á fundinum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30.
(samþykkt með rafrænum hætti)
Jón Haukur Ingvason

Linda Hrönn Þórisdóttir

Sigurður Grétarsson

Gnýr Guðmundsson

Ingibjörg Hauksdóttir

Elínbjörg Ingólfsdóttir
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