HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
254. fundur 30. mars 2020
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis mánudaginn 30. mars
2020. Fundarstaður var skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ og hófst
fundurinn kl. 16:30.
Mættir voru nefndarmennirnir Jón Haukur Ingvason, Elínbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg
Hauksdóttir, jafnframt voru nefndarmennirnir Gnýr Guðmundsson, Linda Hrönn Þórisdóttir og
Sigurður Grétarsson tengdir inná fundinn með fjarfundarbúnaði. Hörður Þorsteinsson
framkvæmdastjóri ritaði fundargerð.
1.
Fyrirkomulag funda heilbrigðisnefndar
Heilbrigðisnefnd samþykkir óháð ákvæðum samþykkta um heilbrigðisnefnd, notkun
fjarfundarbúnaðar á fundum heilbrigðisnefndar. Skulu allir fundir heilbrigðisnefndar, frá
deginum í dag til 1. júlí 2020 eða þar til önnur ákvörðun verður tekin, haldnir með
fjarfundarbúnaði þannig að allir fundarmenn taki þátt gegnum slíkan búnað, óháð því hvort
fjarlægðir séu miklar eða samgöngur erfiðar. Þá skal staðfesting fundargerða á sama tíma,
þrátt fyrir ákvæði 10. og 11. gr. leiðbeininga innanríkisráðuneytisins um ritun fundargerða nr.
22/2013, fara fram með tölvupósti. Fundargerðir verði undirritaðar með hefðbundnum hætti
að tímabilinu loknu sé þess kostur. Ákvörðun þessi er tekin með vísan í heimild í VI.
bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. 1.,2., og 5. tl. auglýsingar um
ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, skv. VI. bráðabirgðaákvæðis
sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, dags. 13. mars 2020.
2.
Skipulagsmál
2.1
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025, Hraunum vestur.
Með bréfi dagsettu 19.2.2020 óskar Skipulags- og umhverfisþjónusta Hafnarfjarðar umsagnar
um áformaðar breytingu á aðalskipulagi Hafnarjarðar 2013-2025. Breytingin nær til 10 ha. reits
í Hraunum vestur (ÍB2). Athugasemdarfrestur var til 24.03.2020 og veitti heilbrigðiseftirlitið
umsögn.
Bókun heilbrigðisnefndar:
Heilbrigðisnefnd tekur undir umsögn heilbrigðiseftirlits og gerir ekki athugasemdir við
skipulagslýsingu vegna áformaðrar breytingar á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 er
varðar Hraun – vestur reitur ÍB2.
Í greinagerðinni kemur fram að á svæðinu er nokkur fjöldi fyrirtækja sem eru með starfsleyfi
heilbrigðisnefndar vegna sinnar starfsemi. Við veitingu starfsleyfa er litið til eðli starfseminnar,
líkleg áhrif hennar í nærumhverfi og staðsetningu. Gildistími starfsleyfa á íbúðarsvæðum (IB2)
og á miðsvæðum (M4) er að hámarki til fjögra ára enda ekki flokkuð sem verulega ónæðissöm
eða umtalsvert mengandi, en leyfi er hægt að endurnýja ef starfsemin uppfyllir reglur.
Þá er vakin athygli á að þar sem skipulag gerir ráð fyrir blandaðri byggð íbúða, verslunar og
þjónustu er mikilvægt að hugað sé að því að gerðar séu ítarlegar kröfur til atvinnuhúsnæðis með
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hliðsjón af mengun, s.s. vegna lyktar- og hljóðmengunar. Einnig verði hugað að aðgreiningu
sameigna íbúða frá atvinnutengdum rýmum. Þá vekur heilbrigðiseftirlitið athygli á að
nauðsynlegt er við framkvæmdir á svæðinu sé tekið tillit til þeirrar starfsemi sem er í gangi.
2.2. Vinnslutillaga á breytingu á gildandi aðalskipulagi Kópavogs 2016- 2024.
Með erindi dagsettu 13.03.2020 óskar Bjarki Valberg f.h. skipulagsstjóra Kópavogs eftir umsögn
heilbrigðisnefndar um vinnslutillögu að breytingu á gildandi aðalskipulagi Kópavogs 2016-2024.
Í breytingartillögunni flest þróun og þétting byggðar á Fannborgarreit og Traðarreit-vestur.
Bókun heilbrigðisnefndar:
Heilbrigðisnefnd Heilbrigðiseftirlitið ítrekar fyrri bókun heilbrigðinefndar sem gerð var á fundi
nefndarinnar þann 27. janúar 2020, þar sem sett er fram umsögn um breytingar á
Fannborgarreit og Traðarreit. Jafnframt ítrekar heilbrigðisnefnd þá skoðun sína að nú þegar
verði farið í hljóðvistarmælingar á svæðinu til að styrkja grundvöll hávaðakorts á svæðinu og
hvetur til þess að í tillögunni verði gerð grein fyrir mótvægisaðgerðum sem gripið verði til, ef
hávaði reynist yfir mörkum og eins vegna þegar þekktra vandamála.
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Starfsleyfi
Garðabær

Kirkjulundur 1, Garðabær - Leikskóli
Lögð fram umsókn Ástu Kr. Valgarðsdóttur, f.h Leikskólans Kirkjubóls kt. 570169-6109, dags
9.03.20 þar sem sótt er um leyfi fyrir leikskóla að Kirkjulundi 1, Garðabæ. Fasteignanr.:
2072683.
Endurnýjun á starfsleyfi, breytingar á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Garðatorg 6, Garðabæ - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Hauks Más Gestssonar, f.h. Reykjavík Napólí ehf., kt. 530317-0990, dags.
16.03.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir veitingastað og pitsugerð að Garðatorgi 6, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 24.03.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar.
Gilsbúð 9, Garðabæ - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Arnþórs Pálssonar, f.h. Sóma ehf, kt. 630293-2279, dags. 28.02.2020 þar
sem sótt er um leyfi til matvælaframleiðslu að Gilsbúð 9, Garðabæ. Fasteignanr.: 2070190.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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Smiðsbúð 3, Garðabæ, - gistiheimili
Lögð fram umsókn Kjartans G. Björgvinssonar, f.h. Hagbyggir fasteignir ehf., kt. 650116-0700,
dags. 13.03.2020 þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Smiðsbúð 3, Garðabæ.
Fasteignanr.: 2243116. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 17.03.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
Sorphirða, Hafnarfjörður - sorphirða og sorpflutningur
Lögð fram umsókn Birgis Ásgeirs Kristjánssonar, f.h. Íslenska Gámafélagið ehf., kt. 470596-2289,
dags. 17.03.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir sorphirðu og sorpflutningum á svæði
heilbrigðisnefndar.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.

Flatahraun 31, Hafnarfjörður – Konditori
Lögð fram umsókn Gunnlaugs Arnars Ingasonar f.h. Gulla Arnar ehf. kt.490320-0240, dags.
27.03.2020, þar sem sótt er um leyfi fyrir konditori (kökugerð) að Flatahrauni 31 í Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinn úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Grandatröð 4, Hafnarfjörður- Fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Jóns Arnars Gestssonar f.h. Fisherman ehf. kt.611105-0960 dags.
27.03.2020, þar sem sótt er um leyfi fyrir vinnslu fisks og annarra sjávarafurða að Grandatröð
4, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarna- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjarðarhöfn , Óseyrarbraut 4 – niðurrif
Lögð fram umsókn Úlfars Haraldssonar, f.h. Furu ehf., kt. 621281-1009, dags. 18.02.2020, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs tveggja báta á athafnasvæði Hafnarfjarðarhafnar Óseyrarbraut
4, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til X. viðauka reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnaeftirlit er leyfið staðfest til starfseminnar til 15.04.2020.
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Hvaleyrarbraut 24, Hafnarfjörður - vélsmiðja
Lögð fram umsókn Sigurðar Kristins Lárussonar, f.h. Vélsmiðjunnar Stálvík ehf., kt. 5508191710, dags. 18.03.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir vélsmiðju að Hvaleyrarbraut 24,
Hafnarfirði. Fasteignanr.: 2076222.
Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 24.03.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kaldárselsvegur, Hafnarfjörður – sumarbúðir KFUM og KFUK
Lögð fram umsókn Jónu Þórdísar Eggertsdóttur, f.h. KFUM og KFUK á Íslandi kt.480889-0209
dags. 12.03.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir að reka sumarbúðir fyrir börn á aldrinum 6-12
ára, í Kaldárseli, við Kaldárselsveg.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarna-, hollustuhátta- og matvælareglugerða og það teknu
tilliti til samþykkta um vatnsvernd nr.555/2015 er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Reykjavíkurvegur 78-80, Hafnarfjörður mötuneyti
Lögð fram umsókn Sigríðar Ingu Guðmundsdóttur, f.h. Coripharma ehf., kt. 491002-3280, dags.
05.03.2020 þar sem sótt er um leyfi fyrir mötuneyti að Reykjavíkurvegi 78-80, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.12.2019.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kópavogur
Akralind 3, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Helga Harðarsonar, f.h. Bílaskjól ehf., kt. 610619-0880, dags. 03.03.2020,
þar sem sótt er um leyfi fyrir bifreiðasmíði að Akralind 3, Kópavogi. Fasteignanr.: 2242232.
Ný starfsemi/eigendaskipti.
Eftirlitsskýrsla dags . 03.03.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Auðbrekka 3 A, Niðurrif
Lögð fram umsókn Guðmundar, f.h. Berg Verktökum ehf., kt. 560816-1460 dags. 11.03.2020
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs spennistöðvar að Auðbrekku 3 A, Kópavogi. Fasteignanr.:
2058795.
Með vísun til X. viðauka reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnaeftirlit er leyfi til niðurrifs heimilað frá 12.03.2020 til 15.04.2020.

4

Dalsmári 1, Kópavogur - Smáraskóli
Lögð fram umsókn Barkar Vígþórssonar, f.h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759 dags 09.03.2020
þar sem sótt er um leyfi fyrir grunnskóla að Dalsmára 1, Kópavogi. Fasteignanr.: 2221711.
Endurnýjun á starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarbraut 25, Kópavogur – málmsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Óskars Péturssonar, f.h. Klaki Tech ehf., kt. 621019-1200, dags. 03.03.2020,
þar sem sótt er um leyfi fyrir meðferð og húðun málma að Hafnarbraut 25, Kópavogi.
Fasteignanr.: 2061171.
Ný starfsemi/eigendaskipti.
Eftirlitsskýrsla dags . 04.03.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hlíðasmári 8, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Tómasar Gerald, f.h. Smartco ehf., kt. 610910-0840, dags. 30.01.2020, þar
sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla frá vöruhóteli með lögheimili að Hlíðasmára 8,
Kópavogi.
Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 26.03.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
lokaúttekt heilbrigðisfulltrúa.

Nýbýlavegur 54, Kópavogur – stífluþjónusta og meindýraeyðing
Lögð fram umsókn Þorsteins Garðarssonar, f.h. Stífluþjónustan ehf., kt. 471195-2359, dags.
28.02.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs stífluþjónustu og meindýraeyðingu að
Nýbýlavegi 54, Kópavogi. Fasteignanr.: 2311470.
Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags . 28.02.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Salavegur 2, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Elfu Guðmundsdóttur, f.h. Tannlæknastofunnar EG ehf., kt. 620399-2809,
dags. 17.03.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Salavegi 2, Kópavogi.
Fasteignanr.: 2249435. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 m.s.b. og reglugerðar nr.
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Umsagnir
Hafnarfjörður

Fjarðargata 19, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.03.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn NB 88 ehf., kt. 480914-0230 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í fl. ll, fyrir veitingahús að Fjarðargötu 19, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags.
01.11.2020.
Heilbrigðisnefnd staðfestir jákvæða umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 30.03.2016.
Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - Hótel, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.03.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Lindaberg ehf., kt. 631105-0920 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
gististað í fl. lll, fyrir T10 hótel að Trönuhrauni 10, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd staðfestir jákvæða umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 25.04.2016.
Kópavogur
Víkurhvarf 1, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 21.02.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kenzo ehf., kt. 510316-1690, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í fl. ll, fyrir Kenzo, 27 mathús & bar, Víkurhvarfi 1, Kópavogi.
Eftirlitsskýrsla dags. 22.02.2020.
Heilbrigðisnefnd staðfestir jákvæða umsögn með vísun til starfsleyfis dags. 27.01.2020

5 Fundargerðir
5.1. Fundargerð umhverfisgæðahóps dags. 19.02.2020 lögð fram til kynningar.
5.2. Fundargerð hollustuháttahóps dags. 25.02.2020 lögð fram til kynningar.
6 Annað
6.1. Umsögn um bráðabirgðayfirlit fyrir fyrstu vatnaáætlun fyrir Ísland.
Á fundi Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis þann 30. mars 2020 fjallaði
nefndin um efni bráðabirgðayfirlits fyrir fyrstu vatnaáætlunina fyrir Ísland.
Bókun heilbrigðisnefndar:
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við bráðabirgðayfirlit fyrir fyrstu vatnaáætlunina fyrir
Ísland og fagnar því að von sé á samþykktri vatnaáætlun. Nefndin telur enn fremur mikilvægt
að bæði sveitarfélög og heilbrigðisnefndir hafi virka aðkomu að mótun aðgerða- og
vöktunaráætlana sem lögin gera ráð fyrir.
6.2. Bráðabirgðauppgjör Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogs
Bráðabirgðauppgjör uppgjör Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogs kynnt og helstu
lykiltölur. Endurskoðað uppgjör verður lagt fram á næsta fundi nefndarinnar til samþykktar.
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6.3. Viðbragðsáætlun heilbrigðiseftirlitsins nú þegar neyðarstig almannavarna hefur verið
lýst yfir.
Lögð fram til kynningar viðbragðsáætlun heilbrigðiseftirlitsins vegna heimsfaraldur farsótta.
Jafnframt rætt um verkefni heilbrigðiseftirlits nú þegar neyðarstigi hefur verið lýst yfir.
6.4. Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Ráðherra atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis hefur tilkynnt að starfsemi
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands verði lögð niður í núverandi mynd og starfsemi hennar fundinn
annar vettvangur.
Bókun heilbrigðisnefndar:
Efnagreiningar hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, hafa gengt afar mikilvægu hlutverki þegar
kemur að rekstri loftgæðamælistöðva, við kvarðanir á rannsóknabúnaði, og mælitækjum auk
túlkana á rannsóknagögnum og að skýrslugerðum. Einnig hefur deildin komið sterkt að ýmissi
annarri umhverfisvöktun sem heilbrigðisnefnd hefur borið ábyrgð á, eða varðað hefur lýðheilsu
íbúa. Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á að tryggja verði áframhald á starfsemi efnagreininga við
endurskipulagningu Nýsköpunarsmiðstöðvar Íslands.
6.5. Úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í kærumáli Pizza-Pizza ehf.
Lagður fram úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 30.03.2020 í
kærumáli Pizza-Pizza ehf., þar sem kærð er sú ákvörðun heilbrigðiseftirlitsins að viðskiptavinir
skuli hafa greiðan aðgang að salerni, þegar neysla matvæla fari fram á staðnum, en að öðrum
kosti skuli svo búið um hnútana að neysla matvæla á staðnum sé óheimil og borð fjarlægð af
afgreiðslustöðum. Kærandi gerði þá kröfu að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi.
Niðurstaða úrskurðanefndar er að kærumálinu er vísað frá úrskurðarnefndinni. Nefndin lítur
svo á að ákvörðun heilbrigðiseftirlitsins sem kærð er, sé túlkun eftirlitsins á gildandi lögum og
reglum en í því felist ekki sjálfstæð stjórnvaldsákvörðun sem leggur rekstraraðila á herðar
skyldur í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30.

Jón Haukur Ingvason

Linda Hrönn Þórisdóttir

Sigurður Grétarsson

Gnýr Guðmundsson

Ingibjörg Hauksdóttir

Elínbjörg Ingólfsdóttir
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