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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
211. fundur – 25. apríl 2016
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25. apríl 2016.
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 210. fundar frá 30. mars 2016 lögð fram.
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Fundargerð 186. starfsmannafundar frá 19. apríl 2016
Starfsleyfi
Garðabær

1.1.1 Blikastígur 19, Garðabær – heimagisting
Lögð fram umsókn Maríu Harðardóttur, kt. 151170-4209, dags. 18.04.2016, þar sem sótt er um leyfi
fyrir gistingu í séríbúð að Blikastíg 19, Garðabæ. Húshluti: hluti af 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2 Bæjarbraut, Garðabær – leikskóli
Lögð fram umsókn Kristínar Sigurbergsdóttur, f.h. Leikskólinn Bæjarból kt. 570169-6109, dags.
15.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla við Bæjarbraut, Garðabæ.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3 Garðatorg 7, Garðabær – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Áslaugar Óskarsdóttur, f.h. Læknatorgs sf., kt. 531278-0389, dags. 5.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Húshluti: 01 0213. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.4 Iðnbúð 5, Garðabær – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Hrefnu Haraldsdóttur, f.h. Deephouse ehf., kt. 660116-3700, dags. 13.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Iðnbúð 5, Garðabæ.
Húshluti: hluti af 2. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.5 Kirkjulundur 19, Garðabær – heilsurækt
Lögð fram umsókn Guðbjargar Finnsdóttur, kt. 200867-4089, dags. 5.04.2016, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs heilsuræktar að Kirkjulundi 19, Garðabæ. Húshluti: hluti af 0101. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis til 29.11.2021 samþykkt.
1.1.6 Vífilsstaðir, Garðabær – leikskóli
Lögð fram umsókn Helgu Kristjánsdóttur, f.h. Leikskólinn Sunnuhvoll kt. 570169-6109, dags.
15.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla á Vífilsstöðum, Garðabæ.
Húshluti: allt húsið 21 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Hafnarfjörður
1.1.7 Brattakinn 8, Hafnarfjörður – heimagisting
Lögð fram umsókn Benedikts Svavarssonar, kt. 090549-4569, dags. 5.04.2016, þar sem sótt er um leyfi
fyrir gistingu í íbúð að Bröttukinn 8, Hafnarfirði.
Húshluti: einbýlishús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.8 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Júlíusar Þórs Júlíussonar, f.h. JJ. Vöruhús ehf., kt. 530405-0360, dags. 31.03.2016,
þar sem sótt er um leyfi til sölu á matvöru að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem eftirlit hefur ekki getað farið
fram.
1.1.9 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður – veitingasala
Lögð fram umsókn Jóns Arilíussonar, f.h. Kökulistar ehf., kt. 650308-0420, dags. 1.04.2016, þar sem
sótt er um leyfi til sölu á brauði og kökum í Firði, Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis 26.2.2011 samþykkt.
1.1.10 Hafnarfjarðarhöfn, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Úlfars Haraldssonar f.h. Furu ehf, kt. 621281-1009, dags. 31.03.2016, þar sem sótt er
um leyfi til niðurrifs dýpkunarskipsins Perlu í fyllingunni utan Olíukers í Hafnarfjarðarhöfn.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1.08.2016.
1.1.11 Hvaleyrarbraut 20, Hafnarfjörður – sorphirða
Lögð fram umsókn Sigríðar L. Sigurðardóttur , f.h. Kubbs ehf., kt. 660606-1650, dags. 20.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til sorphirðu með starfsstöð að Hvaleyrarbraut 20, Hafnarfirði. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Lónsbraut 1, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Fannars Ö. Hákonarsonar, f.h. Erik the red seafood ehf., kt. 540313-1720, dags.
18.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Lónsbraut 1, Hafnarfirði. Húshluti: allt
húsið. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt til 26.02.2024.
1.1.13 Lækjarberg 23, Hafnarfjörður – meindýraeyðing
Lögð fram umsókn Ólafs Sigurðssonar, f.h. Forvarnir og eftirlit ehf., kt. 570903-3650, dags. 6.04.2016,
þar sem sótt er um leyfi fyrir aðstöðu meindýraeyðis að Lækjarbergi 23, Hafnarfirði. Húshluti: Skápur í
bílskúr. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.14 Staðarhvammur 7, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Silvíu S. Birgisd. Johnsen, kt. 261089-2629, dags. 4.04.2016, þar sem sótt er um
leyfi til daggæslu fyrir allt að tíu börn að Staðarhvammi 7, Hafnarfirði. Húshluti: Raðhús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára.
1.1.15 Strandgata 34, Hafnarfjörður – kaffihús
Lögð fram umsókn Baldurs Jónssonar, f.h. Píróla ehf., kt. 410238-0209, dags. 14.04.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs kaffihúss að Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti jarðhæðar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem eftirlit hefur
ekki farið fram.
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1.1.16 Suðurhella 8, Hafnarfjörður – þörungaræktun
Lögð fram umsókn Sjafnar Sigurgísladóttur, f.h. Keynatura ehf., kt. 580914-1280, dags. 22.03.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs þörungaræktunar að Suðurhellu 8, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101 og 010102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.17 Trönuhraun 1, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Margrétar Helgadóttur, f.h. M.H. Tannálfur ehf., kt. 440515-0960, dags. 30.03.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Trönuhrauni 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0301. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Trönuhraun 10, Hafnarfjörður – gistiheimili
Lögð fram umsókn Bárðar Halldórssonar, f.h. Lindabergs ehf., kt. 440515-0960, dags. 30.03.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Trönuhrauni 10, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Breyting á húsnæði. Fyrir liggja teikningar dags. 16.02.2016.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt til 26. ágúst 2024
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.19 Vörðuberg 24, Hafnarfjörður – heimagisting
Lögð fram umsókn Sigurðar Ketilssonar, kt. 280544-7019, dags. 18.04.2016, þar sem sótt er um leyfi
fyrir gistingu á einkaheimili að Vörðubergi 24, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 raðhús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Kópavogur
1.1.20 Askalind 4, Kópavogur – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Báru G. Sigurgeirsdóttur, f.h. Vetrarsólar ehf., kt. 551191-1689, dags. 4.04.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrir þjónustu við sláttuvélar og golfbíla að Askalind 4,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Dalvegur 4, Kópavogur – bakarí
Lögð fram umsókn Reynis Þorleifssonar, f.h. Reynis bakara ehf., kt. 701195-3029, dags. 29.03.2016,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Dalvegi 4, Kópavogi.
Húshluti: 01-0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára og að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.22 Hafraþing 9-11, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Tryggva Leóssonar f.h. Arnþrúðar Soffíu Ólafsdóttur, kt. 060853-2159, dags.
6.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Hafraþingi 9-11, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er útgáfa starfsleyfis til 1.07.2016 staðfest.
1.1.23 Hagasmári 1, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Gísla Ó. Valdimarssonar f.h. Eignarhaldsfélags Smáralindar ehf., kt. 550496-2329,
dags. 18.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs hluta húss að Hagasmára 1, vegna breytinga á
húsnæði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er útgáfa starfsleyfis til 18.06.2016 staðfest.
1.1.24 Hamraborg 5, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Tinnu K. Snæland, f.h. TKS ehf., kt. 580105-1570, dags. 23.03.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 5, Kópavogi. Húshluti: 01 0202. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.25 Hamraborg 7, Kópavogur – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Önnu Lindu Aðalgeirsdóttur, f.h. ZsaZsa hárgreiðslustofu slf., kt. 710113-0840,
dags. 4.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hamraborg 7, Kópavogi.
Húshluti: 01 002. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað og óskað eftir úrbótaáætlun.
1.1.26 Hamraborg 10, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Inga Kr. Stefánssonar, f.h. Ingitann slf., kt. 640113-0300, dags. 6.04.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 10, Kópavogi. Húshluti: 5. hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.27 Hamraborg 20A, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Moniku D. Eyland, f.h. Snyrtistofunnar Fiðrildið ehf., kt. 500316-1280, dags.
30.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hamraborg 20A, Kópavogi. Húshluti: 01
05. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára.
1.1.28 Hamraborg 20A, Kópavogur – veitingastofa
Lögð fram umsókn Skúla Andréssonar, f.h. BTTF ehf., kt. 570811-0100, dags. 18.04.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs veitingastofu að Hamraborg 20A, Kópavogi. Húshluti: 202. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.29 Hlíðasmára 14, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Elfu Guðmundsdóttur, f.h. Tannlæknastofu EG ehf., kt. 620399-2809, dags.
30.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 14, Kópavogi. Húshluti:
2. hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.30 Hlíðasmára 14, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Helgu Þórdísar Gunnarsdóttur, f.h. Tannlæknastofunnar Betra bros ehf., kt. 4605983899, dags. 29.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 14,
Kópavogi. Húshluti: 2. hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.31 Hlíðasmára 14, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Margrétar Hjartardóttur, f.h. Tannlæknastofunnar Tannir ehf., kt. 681201-3510, dags.
29.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 14, Kópavogi. Húshluti:
2. hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.32 Hlíðasmára 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Ingigerðar Á. Guðmundsdóttur, f.h. Alba ehf., kt. 570599-2409, dags. 1.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi.
Húshluti: 02 0401. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.33 Hlíðasmára 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Guðnýar E. Gunnarsdóttur, f.h. Sondu ehf., kt. 601290-2199, dags. 7.04.2016, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi.
Húshluti: 02 0401 Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.34 Hlíðasmára 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Önnu M. Thoroddsen, f.h. AMT ehf., kt. 680606-0720, dags. 7.04.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 02 0401. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.35 Hlíðasmára 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Önnu Daníelsdóttur, f.h. Ískon ehf., kt. 480498-3139, dags. 30.03.2016, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi. Húshluti: hluti af 02 0401
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12
ára og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.36 Hlíðasmára 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Guðrúnar Gunnarsdóttur, f.h. Tannlæknastofu Guðrúnar Gunnarsdóttur ehf., kt.
581200-4980, dags. 7.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17,
Kópavogi. Húshluti: hluti af 02 0401 Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.37 Nýbýlavegur 78, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn Marinós Þórissonar f.h. Sóltúns ehf., kt. 610808-0690, dags. 13.04.2016, þar sem sótt
er um leyfi til niðurrifs á Nýbýlavegi 78, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Afgreiðslu frestað þar til úttekt hefur farið fram.
1.1.38 Núpalind 1, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Önnu S. Stefánsdóttur, f.h. Apex ehf., kt. 471094-2509, dags. 22.03.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Núpalind 1, Kópavogi.
Húshluti: 01-0203 Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12
ára með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.39 Marbakkabraut 3a, Kópavogur – gisting
Lögð fram umsókn Gunnars Harðarsonar, f.h. Premier eignarhaldsfélags ehf., kt. 540201-2770, dags.
1.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til útleigu íbúðarhúss að Marbakkabraut 3a, Kópavogi.
Húshluti: Parhús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.40 Selbrekka 20, Kópavogur – heimagisting
Lögð fram umsókn Sigurðar Finnssonar, f.h. SJF ehf., kt. 481215-0990, dags. 19.04.2016, þar sem sótt
er um leyfi fyrir gistingu á einkaheimili að Selbrekku 20, Kópavogi.
Húshluti: einbýli. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
1.1.41 Smáratorg 1, Kópavogur – læknastofa
Lögð fram umsókn Þórðar G. Ólafssonar, f.h. Læknavaktarinnar ehf., kt. 631298-2069, dags.
11.04.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að Smáratorgi 1, Kópavogi. Húshluti: 2.
Hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.42 Smáratorg 3, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Jóhönnu Bryndísar Bjarnadóttur, f.h. JLH Tannlækningar ehf., kt. 620915-1730,
dags. 30.03.2016, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Húshluti: 14. Hæð. Nýr rekstraraðili.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til allt að 12
ára og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.43 Smiðjuvegur 2, Kópavogur – krá
Lögð fram umsókn Unnars Davíðssonar, f.h. Proximal ehf., kt. 431114-0700, dags. 8.04.2016, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bars án matsölu að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem beðið er upplýsinga og úttektar
á húsnæði.
1.2

Umsagnir
Garðabær

1.2.1 Blikastígur 19, Garðabær – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Maríu Harðardóttur, kt. 151170-4209, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l við Blikastíg 19, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.04.2016 starfsleyfi fyrir gistingu í séríbúð við Blikastíg 19,
Garðabæ, 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. Jákvæði umsögn veitt fyrir gistingu í íbúð.
1.2.2 Spilda A. Hlaða, Álftanesi – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 13.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Solstice Production ehf., kt. 440299-2969, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu,
tónleika, sem halda á Spildu A, Hlöðu Álftanesi, þann 16.- 19. júní 2016 frá kl. 11.00 – 04.00. Fyrir allt
að 200 manns.
Frestað þar sem ekki hefur náðst samband við umsækjanda.
1.2.3 Vífilsstaðavegur, Garðabær – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 8.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Golfklúbbs GKG, kt. 650394-2089, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu,
greiðasölu og samkomusal samkvæmt flokki lll hjá Golfklúbbi GKG, við Vífilstaðaveg, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
1.2.4 Flatahraun 5b, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Norður og Niður ehf., kt. 560708-0840, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu
(útitónleika) sem halda á við Flatahraun 5b, þann 5. ágúst 2016 frá kl. 18.00 – 23.45. Fyrir allt að 800
manns.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt.
1.2.5 Hólshraun 3, Hafnarfjörður – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.8.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Veislulist-skútan ehf., kt. 680296-2359, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingastað samkvæmt flokki lll við Hólshraun 3, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 12.02.1997 starfsleyfi fyrir veitingastað við Hólshraun 3, Hafnarfirði,
skv. ákvæðum matvæla- og hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í
flokki lll, 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 veitt fyrir samkomusal.
1.2.6 Kaplakriki, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 6.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélags Hafnarfjarðar ehf., kt 540169-2769, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
samkomu sem halda á í Íþróttahúsi Kaplakrika, þann 9. júní 2016 frá kl. 18.00 – 00.00. Fyrir allt að 4000
manns.
Jákvæð umsögn verður veitt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2.7 Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 13.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
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samkomu sem halda á í Bæjarbíói, þann 20. apríl 2016 og 26.04.2016 frá kl. 20.00 – 24.00. Fyrir allt að
250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.8 Strandgata 6, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 13.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Menningar og listafélags Hafnarfjarðar, kt. 510507-3550, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
samkomu sem halda á í Bæjarbíói, þann 27. apríl 2016 og 1.05.2016 frá kl. 20.00 – 24.00. Fyrir allt að
250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.9 Strandgata 34, Hafnarfjörður – kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.13.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Píróla ehf., kt. 410238-0209, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús samkvæmt flokki ll
við Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Frestað þar sem eftirlit hefur ekki farið fram.
1.2.10 Strandgata 90, Hafnarfjörður – samkoma, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 15.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Íshúss Hafnarfjarðar, kt. 420414-0130, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir samkomu sem
halda á í Íshúsi Hafnarfjarðar, Strandgötu 90, Hafnarfirði þann 20. apríl 2016 frá kl. 20.00 – 23.00. Fyrir
allt að 500 manns.
Endursent þar sem hætt var við samkomuhaldið.
1.2.11 Víkingastræti 2, Hafnarfjörður – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 7.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fjörukránnar ehf., kt. 630490-1119, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingastað samkvæmt flokki lll við Víkingastræti 2, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.12 Vörðuberg 24, Hafnarfjörður – gististaður, rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.19.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Ketilssonar, kt. 280544-2016, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki l að Vörðubergi 24, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.04.2016 starfsleyfi fyrir gistingu á einkaheimili að Vörðubergi 24,
Hafnarfirði 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. Jákvæði umsögn veitt fyrir gistingu í íbúð
Kópavogur
1.2.13 Dalsmári 9-11, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 29.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sporthallarinnar ehf., kt. 500108-1690, þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu samkvæmt flokki ll við Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27.02.2012 starfsleyfi fyrir veitingastofu við Dalsmára 9-11, Kópavogi,
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 veitingastarfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn veitt fyrir rekstur
veitingastofu.
1.2.14 Engihjalli 8, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31.03.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Brynju ehf., kt. 440196-2769, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt
flokki l við Engihjalla 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7.03.2016 starfsleyfi fyrir veitingastofu við Engihjalla 8, Kópavogi,
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 veitt fyrir rekstur veitingastofu.
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1.2.15 Marbakkabraut 3a, Kópavogur – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 4.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Premier eignarhaldsfélags ehf., kt. 540201-2770, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
gististarfsemi í íbúð samkvæmt flokki ll við Marbakkabraut 3a, Kópavogi.
Mælt er með eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.04.2016 starfsleyfi fyrir gistingu í parhúsi við Marbakkabraut 3a,
Kópavogi, 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.“ Mælt er með jákvæðri umsögn fyrir
gistileyfi í parhúsi.“
1.2.16 Selbrekka 20, Kópavogur – gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.18.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sjf ehf., kt. 481215-0990, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu flokki l við
Selbrekku 20, Kópavogi.
Mælt er með eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.04.2016 starfsleyfi fyrir gistingu á einkaheimili að Selbrekku 20,
Kópavogi, 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 veitt fyrir heimagistingu.“
1.2.17 Smiðjuvegur 2, Kópavogur – krá, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 6.04.2016, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Proximal ehf., kt. 431114-0700, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir krá samkvæmt flokki lll
við Smiðjuveg 2, Kópavogi.
Afgreiðslu frestað þar sem úttekt hefur ekki getað farið fram.
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Flatahraun 5a, - matvöruverslun
Lögð fram umsókn JJ Vöruhúss ehf, kt.530405-0360, dags. 31.03.2016 þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í JJ Vöruhúsi Flatahraun 5a, Hafnarfirði.
Frestað þar sem eftirlit hefur ekki farið fram.
1.3.2 Fjarðargata 13-15, - tóbaksverslun
Lögð fram umsókn Jubi ehf., kt.651108-1010, dags. 1.04.2016 þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í
Jubi tóbaksverslun í Firðinum, Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Samþykkt.
1.4

Annað

1.4.1 Thorsplan – markaðssala matvæla
Lögð fram erindi Rögnu Rutar Magnúsdóttur f.h.Skátafélagsins Hraunbúa um sölu á pylsum og candy
floss á Thorsplani, Hafnarfirði í tilefni sumardeginum fyrsta.
Samykki staðfest.

2

Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála varðandi ákvörðun um að ráðstafa
hundinum Neró til nýs eiganda, dags. 14.04.16
Lagt fram erindi úrskurðarnefndar Umhverfis og auðlindamála og úrskurð í máli nr. 106/2015, kæra á
ákvörðun heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 9. október 2015 um að ráðstafa
hundinum Neró til nýs eiganda.
Ákveðið að fara í nákvæma skoðun á starfseminni í ljósi forsenda í úrskurðinum.

3

Dómur Félagsdóms í máli nr. 29/2015
Lagður fram dómur Félagsdóms í málinu nr. 29/2015; Félag íslenskra náttúrufræðinga f.h. Berglindar
Óskar Alfreðsdóttur gegn Garðabæ, Kópavogi og Hafnarfirði vegna Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og
Kópavogssvæðis.
Stefndu Garðabær, Kópavogur og Hafnarfjarðarkaupstaður vegna Heilbrigðiseftirlitits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis eru sýknaðir af kröfum stefnda, Félags íslenskra náttúrfræðinga.
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4

Hugsanlegar breytingar á skipulagi heilbrigðiseftirlits

4.1
Efni til umræðu í sveitarstjórnum, heilbrigðisnefndum og stjórnum landshlutasamtaka
Lagt fram bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 31. mars 2016 um hugsanlegar breytingar á
skipulagi og framkvæmd heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Heilbrigðisnefnd telur ástæðu til skoðunar á fækkun eftirlitssvæða.
4.2
Ný skýrsla – Ríkisendurskoðun skýrsla til Alþingis, apríl 2016
Lögð fram til skýrsla Ríkisendurskoðunar sem hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til að
endurskoða lagaramma Matvælastofnunar og kanna hvort sameina eigi allt matvælaeftirlit á eina hendi.
http://rikisendurskodun.is/endurskoda-tharf-lagaumhverfi-matvaelaeftirlits/
Heilbrigðisnefnd vekur athygli sveitarstjórnamanna á mikilvægi matvælaeftirlits sem nærþjónustu.

5

Skipulagsmál

5.1
Vatnsvernd, til samræmis við svæðiskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogs frá 5. apríl 2016 þar sem óskað er umsagnar um
skipulagslýsingur ,, Aðalskipulag Kópavogs. Endurskoðun. vatnsvernd. Lýsing á skipulagsverkefni“
dags. 3. janúar 2016.
http://www.kopavogur.is/media/grenndarkynningar-2016/Breyting-nr.-3----Vatnsvernd,-lysing.pdf
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd.

6

Verkferlar
Farið yfir verklag fyrir eftirfylgni eftirlits og beitingu þvingunarúrræða.

7

Nýr kjarasamningur
Lagður fram til kynningar tölvupóstur Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 8. apríl 2016 um
kjarasamningur nokkura aðildarfélaga Bandalags háskólamanna hafi verið samþykktir og koma nú til
framkvæmda. Þar á meðal er samningur við Félag íslenskra náttúrfræðinga sem fjórir starfsmenn
heilbrigðiseftiritsins vinna eftir.

8

Önnur mál

8.1
Matvælstofnun 2015
Lögð fram til kynningar gögn frá ársfundi Matvælastofnunar þann 5. apríl 2016 ásamt starfsskýrslu
stofnunarinnar fyrir árið 2015.
http://www.mast.is/frettaflokkar/frett/2016/04/11/Starfsskyrsla-MAST-2015/
http://www.mast.is/matvaelastofnun/utgafa/fraedslufundir/
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