HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
261. fundur heilbrigðisnefndar 30. nóvember 2020
Fundargerð
Fundurinn var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis mánudaginn 30.
nóvember á skrifstofu heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5 í Garðabæ. Fundurinn hófst kl.16:30
og fór fundurinn fram með rafrænum hætti í samræmi við fyrri samþykktir nefndarinnar.
Mættir voru nefndarmenn auk starfsmanna, Páls Stefánssonar og Harðar Þorsteinssonar sem
jafnframt ritaði fundargerð.
Skipulagsmál
1.1 Umsögn vegna skipulagslýsingar fyrir tillögu að breytingu Aðalskipulags Garðabæjar
2016-2036.
Lagt fram erindi frá skipulagsstjóra Garðabæjar, þar sem óskað er umsagnar um tillögu að
breytingu aðalskipulags Garðabæjar 2016-2036. Í skipulagslýsingunni kemur fram að unnið er
að breytingu á aðalskipulagi sem nær til alls upplands sveitarfélagsins, þ.e. landsvæðis innan
sveitarfélagsins utan þéttbýlismarka. Unnið er að endurskoðun stíga og reiðvega í upplandinu
auk þess sem fyrirhuguð er friðlýsing á Urriðakotshrauni og deiliskipulagsgerð fyrir golfvöll og
útivistarsvæði í Urriðavatnsdölum. Einnig kallar tillagan að breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar
vegna rammahluta Vífilstaðalands sem er í kynningarferli, á endurskoðun vegna stígatenginga
við upplandið.
Heilbrigðisnefnd tekur undir þau markmið sem fram koma í tillögum að breytingum á
aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2036 er varðar uppland bæjarins, að lögð verði áhersla á
verndun sérstæðrar náttúru, menningar og sögu og að „Græni stígurinn“ göngu-, hjóla- og
útivistarstígur sem ætlaður er að tengja öll sveitarfélögin saman, verði betur skilgreindur. Þá er
jafnframt mikilvægt að friðlýsingar sem gerðar hafa verið frá því aðalskipulagið var samþykkt,
verði færðar inn á skipulagið og kynntar sem hluti skipulagsins.

1.2. Umsögn vegna skipulagslýsingar fyrir tillögu að breytingu Aðalskipulags Garðabæjar 20162036, Garðaholti og Garðahverfi, og breyting á deiliskipulagi Garðahverfis.
Lagt fram erindi dags. 9. nóvember frá Sólveigu Helgu Jóhannsdóttur skipulagsfræðings hjá
Garðabæ, þar sem óskað er eftir áliti Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis á
skipulagslýsingu fyrir tillögu að breytingu Aðalskipulags Garðabæjar 2016-2036, Garðaholti og
Garðahverfi, og breyting á deiliskipulagi Garðahverfis. Með erindinu fylgir skipulagslýsing gerð
af Alta sem dagsett er 29. október 2020.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við ofangreinda skipulagslýsingu. Nefndin beinir því til
Garðabæjar að við þróun byggðar á svæðinu verði viðunandi fráveitulausnir tryggðar.
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1.3. Umsögn vegna skipulagslýsingar fyrir tillögu að breytingu aðalskipulags Garðabæjar 20162036, Brekkuás búsetukjarni.
Lagt fram erindi dags. 9. nóvember frá Sólveigu Helgu Jóhannsdóttur skipulagsfræðings hjá
Garðabæ, þar sem óskað er eftir umsögn Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
á skipulagslýsingu fyrir tillögu að breytingu Aðalskipulags Garðabæjar 2016-2036, Brekkuás,
búsetukjarni. Með erindinu fylgir skipulagslýsing gerð af Teiknistofu arkitekta, Gylfa
Guðjónssyni og félögum ehf. dagsett nóvember 2020.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við ofangreinda skipulagslýsingu.
1.4. Umsögn vegna skipulagslýsingar fyrir tillögu að breytingu deiliskipulags fyrir útivistarsvæði
í Urriðavatnsdölum.
Lagt fram erindi frá skipulagsstjóra Garðabæjar, þar sem óskað er umsagnar um breytingu á
deiliskipulagi fyrir útivistarsvæði í Urriðavatnsdölum. Breytingarnar ganga útá að þróa svæðið
sem fjölbreytt útivistarsvæði samhliða vernd einstakra menningar- og náttúruminja.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi fyrir
útivistarsvæði í Urriðavatnsdölum. Unnið er að friðlýsingu hluta af Urriðakotshrauni sem
fólkvang og er það mikilvægur þáttur í að friðlýsa Búrfellshraun frá gíg til strandar innan
bæjarmarka Garðabæjar. Þá fagnar heilbrigðisnefnd þeirri fyrirætlun að gert er ráð fyrir að
stækkun golfvallarins skuli vera skráð sem viðurkennt verkefni hjá GEO, sjálfbærnivottunar- og
handleiðslukerfi GEO (Golf Environment Organization) sem hefur það að markmiði að gera
golfvelli sjálfbærari og þannig tryggja minni vistspor starfseminnar.
1.5. Umsögn vegna: Lyklafellslína 1 og Ísallína 3.
Gnýr víkur af fundi undir þessum lið.
Lagt fram erindi frá Skipulagsstofnun dags.12.11.2020 þar sem óskað er eftir umsögn
Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis á tillögu að matsáætlun um framkvæmdir
við Lyklafellslínu 1 og Ísallínu 3.
Heilbrigðiseftirlitið gerði umsögn um tillögu að drögum að matsáætlun vegna Lyklafellslínu 1
með bréfi dags.10.08.2020 þar sem farið var yfir þau atriði sem eftirlitið vill helst vekja athygli
á, sem er að við framkvæmdina verði neysluvatnsöryggi höfuðborgarsvæðisins tryggt og
viðeigandi mótvægisaðgerðir verði skoðaðar og kynntar. Athugasemdum sem komið var á
framfæri í fyrrgreindri umsögn um að skoðið verði öll þau gögn og skýrslur sem nú liggja til
grundvallar vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins hefur verið mætt og jafnframt er vakin
athygli á því að hafnar eru frekari rannsóknir á vegum Sambands sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu á vatnsverndarsvæðinu til að tryggja meiri þekkingu á vatnsstraumum og
vistkerfi svæðisins. Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við matsáætlunina að öðru leyti en
það sem þegur hefur komið fram í umsögn frá 10.08.2020.
1.6. Umsögn vegna: vegamót Arnarnesvegur, við Breiðholtsbraut.
Lagt fram erindi dags. 16. nóvember frá Skipulagsstofnun, þar sem óskað er eftir áliti
Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis á því hvort áformuð breyting á áður
samþykktri útfærslu vegamóta Arnarnesvegar við Breiðholtsbraut sé þess eðlis að hún sé líkleg
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til að hafa umtalsverð áhrif á umhverfið í skilningi laga um nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.
Með erindinu fylgdi greinagerð VSÓ ráðgjafar; ,,Arnarnesvegur – vegamót við Breiðholtsbraut‘‘
dagsett október 2020, unnin fyrir Vegagerðina. Breytt tillaga felur í sér brú yfir Breiðholtsbraut
og ljósastýrð vegamót. Í greinagerðinni kemur fram að þessi útfærsla sé sameignleg niðurstaða
Reykjavíkurborgar, Kópavogs og Vegagerðarinnar.
Nefndin telur að í greinargerð sé gerð nægjanleg grein fyrir áformaðri breytingu á
framkvæmdinni og þeim áhrifum sem hún kann að hafa á sitt umhverfi umfram fyrri áform.
Nefndin telur að ekki séu forsendur fyrir því að vísa henni í umhverfismat.
1.7. Umsögn um tillögu að matsáætlun, Reykjanesbraut – Krísuvíkurvegur – Hvassahraun.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dagsett 23. nóvember 2020 þar sem óskað er umsagnar
um tillögu að matsáætlun vegna áformaðrar tvöföldunar á Reykjanesbraut frá Krýsuvíkurvegi
að Hvassahrauni. Frestur til að veita umsögn er til 10. desember.
Heilbrigðisnefnd hefur veitt umsögn á fyrri stigum undirbúnings framkvæmdar. Fram kemur í
tillögunni, að matsáætlun verður tekið á málum er tengjast umferðaröryggi bæði akandi,
hjólandi og gangandi fólks, hljóðvist, loftgæðum, vatnafari og vatnalífi.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu að matsáætlun. Nefndin
fagnar áformuðum vegabótum sem stuðla mun að mun meira umferðaröryggi og betra
umferðarflæði.

1.8. Umsögn um tillögu að matsáætlun fyrir fyrirhugaða Borgarlínu, Ártúnshöfði, Hamraborg.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dagsett 26. nóvember 2020 þar sem óskað er umsagnar
Heilbrigðisnefndar um tillögu að matsáætlun vegna áformaðrar Borgarlínu.
Með erindinu fylgdi greinagerð Verkefnastofu Borgarlínu; ,,Borgarlínan, Ártúnshöfði –
Hamraborg. Tillaga að matsáætlun‘‘, dagsett júlí 2020. Matsáætlunin nær til fyrsta áfanga
Borgarlínu. Leið milli Hamraborgar í Kópavog um brú yfir Fossvog í gegnum miðbæ Reykjavíkur
og þaðan upp á Ártúnsholt.
Í matsáætluninni er gerð grein fyrir helstu áhrifaþáttum. Fjallað verður annars vegar um
áhrifaþætti á framkvæmdatíma og hins vegar eftir að rekstur línunnar er kominn á skrið.
Heilbrigðisnefnd telur að fyrirliggjandi tillaga að matsáætlun nái til þeirra þátta sem þurfa að
koma til skoðunar í matsskýrslu. Nefndin gerir ekki athugasemdir á þessu stigi máls en minnir á
mikilvægi þess að hljóðvistar- og öryggismál fái ítarlega umfjöllun í matsskýrslu.
2

Starfsleyfi
Garðabær
Iðnbúð 2, Garðabær – veitingastaður

Lögð fram umsókn Einars Ágústssonar, f.h. Megn ehf., kt. 660520-0150, dags. 29.07.2020, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir pizzustað að Iðnbúð 2, Garðabæ.
Fasteignanr. 207 0951, 02 0101. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 07.08.2020. Jákvætt svar byggingafulltrúa.
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Eftirlitsskýrsla dags.30.11.20.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kauptún 4, Garðabær– matsöluvagn
Lögð fram umsókn Jóns Einarssonar, f.h. Miklatorg hf. (IKEA), kt. 541293-2809, dags.
12.11.2020, þar sem sótt er um tímabundið leyfi fyrir matsöluvagn að Kauptúni 4, Garðabær.
Fasteignanr. 2286809. Ný starfsemi, viðbót við starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er tímabundið starfsleyfi samþykkt
til 15.01.2021.
Litlatún 1, Garðabær – sjálfsafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Loga L. Hilmarssonar, f.h. Skeljungur hf., kt. 590269-1749, dags. 27.10.2020,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir bensínafgreiðslustöð að Litlatúni 1, Garðabæ.
Fasteignanr. 2314233. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags.10.09.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Urriðaholtsstræti 20, Garðabær– snyrtistofa
Lögð fram umsókn Lauren Nhat Vu Duong, f.h. Beautybylauren ehf., kt. 6809200600, dags.
29.10.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Urriðaholtsstræti 20, Garðabær.
Fasteignanr. 2501431. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags.29.10.2020. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 24.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Vífilsbúð, Garðabær– vatnsveita við Grunnvötn
Lögð fram umsókn Eysteins Haraldssonar, f.h. Vatnsveitu Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
30.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi til reksturs vatnsveitu við Grunnuvötn, Garðabæ.
Fasteignanúmer : 2506922. L2290998.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu
starfsleyfis frá 25.06.2020, til 4 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður

Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður - ísgerð /ísbúð
Lögð fram umsókn Jóhanns Friðriks Haraldssonar, f.h. Skúbb ehf., kt. 640317-0940, dags.
26.11.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2224302. Ný starfsemi.
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Bréf sent byggingafulltrúa dags. 27.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Dalshraun 13, Hafnarfjörður - matsölustaður
Lögð fram umsókn Wenli Wang, f.h. Fönix., kt. 531211-0300, dags. 26.11.2020, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs matsölustaðar að Dalshrauni 13, Hafnarfirði. Fasteignanr. 2359962. Ný
starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 26.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Gjáhella 5, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Mirel Jaupllari, f.h. NL Workshop ehf., kt. 620620-1060, dags. 28.10.2020,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Gjáhellu 5, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2312677. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.10.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 29.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
Hrauntunga 5, Hafnarfjörður - Niðurrif
Lögð fram umsókn Halldórs Svanssonar, f.h. GS Hús ehf., kt. 641007-0990, dags. 20.11.2020,
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs fasteignar við Hrauntungu 5, Hafnarfirði. Fasteignarnr.
2075922.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til
niðurrifs 15.01.2021.
Klukkuberg 6, Hafnarfirði– dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Huga Jens Halldórssonar, f.h. AH Import ehf., kt. 480115-0900, dags.
16.11.2020, þar sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að
Klukkubergi 6, Hafnarfirði. Fasteignanr. 2077052. Ný starfsemi.
Vörugeymsla og vörudreifing er frá vöruhúsi Eimskipa.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Melabraut 17, Hafnarfjörður - prentsmiðja
Lögð fram umsókn Eyþórs Páls Haukssonar, f.h. Prentmiðlun ehf., kt. 440208-0290, dags.
26.11.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Melabraut 17, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2077816. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 27.11.2020.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Suðurhella 10, Hafnarfjörður – gisting
Lögð fram umsókn Konráðs Magnússonar, f.h. Firring fasteign ehf., kt. 470109-0920 dags.
26.08.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir gististað að Suðurhellu 10, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 25.09.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 09.09.2020. Neikvætt svar byggingafulltrúa 28.10.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða og afstöðu byggingafulltrúa er lagt til að
umsókninni sé hafnað á þeirri forsendu að starfsemin sé ekki í samræmi við skipulag.
Skipalón 23, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Hildar Gylfadóttur, kt. 220567-5329 dags. 03.11.2020, þar sem sótt er um
starfsleyfi fyrir daggæslu barna 6-10 börn að Skipalóni 23 íbúð 401, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2297458.
Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 06.11.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 10.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára
með fyrirvara um samþykki byggingafulltrúa.

Kópavogur
Bláfjallavegur, Kópavogur – vegagerð
Lögð fram umsókn Ara Sigurðssonar, f.h. Loftorku Reykjavíkur, kt. 571285-0549, dags.
03.11.2020, þar sem sótt er um leyfi til lagfæringar á Bláfjallavegi, Kópavogi.
Tímabundið leyfi.
Minnisblað dags. 18.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest frá
06.11.2020 til 30.06.2021.

Bláfjallavegur, Kópavogur – vegagerð
Lögð fram umsókn Svans Bjarnasonar f.h. Vegagerðin, kt. 680269-2899, dags. 03.11.2020, þar
sem sótt er um leyfi til lagfæringar á Bláfjallavegi, Kópavogi. Tímabundið leyfi.
Minnisblað dags. 10.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest frá
06.11.2020 til 30.06.2021.
Fossahvarf 16, Kópavogur - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Hlyns Ívars Ragnarssonar, f.h. Vendita ehf., kt. 481020-1230, dags.
30.11.2020 þar sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að
Fossahvarfi 16, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
úttekt heilbrigðisfulltrúa og tilskilin rekstrarleyfi frá sýslumanni.
Hagasmári 2, Kópavogur - Niðurrif
Lögð fram umsókn Úlfars Haraldssonar, f.h. Furu ehf., kt. 621281-1009, dags. 16.11.2020, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs fasteignar við Hagasmára 2, Landnúmer 114363. (Silfursmári 2
fasteignanr. 2060550).
Eftirlitsskýrsla dags. 17.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt frá
18.11.2020 til 20.12.2020.
Hagasmári 3, Kópavogur – kaffihús
Lögð fram umsókn Evu Maríu Hallgrímsdóttur, f.h. Sætar Syndir ehf., kt. 430517-0820 dags.
03.11.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir kaffihús að Hagasmára 3, Kópavogi. Fasteignanr.
2307807. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.11.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 24.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar.
Hagasmári 3, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Ágústs Freys Hallssonar, f.h. Mækæ ehf., kt. 640818-0340 dags. 24.11.2020,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir veitingastað að Hagasmára 3, Kópavogi. Fasteignanr.
2307807. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 24.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar og úttekt heilbrigðiseftirlits..

Holtasmári 1, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Kolbeins Viðars Jónssonar, f.h. Tannlæknar Reykjavík slf., kt. 491110-0310
dags. 16.11.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu að Holtasmára 1,
Kópavogi. Fasteignanr. 2241742. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 18.11.2020. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 23.11.2020.
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.

Jörfalind 25, Kópavogur - dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Gunnars Þorvarðarsonar, f.h. Miðsalir ehf., kt. 430516-1910, dags.
06.11.2020 þar sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að
Jörfalind 25, Kópavogi, Fasteignanr.: 2225441. Ný starfsemi.
Vörugeymsla og vörudreifing er frá vöruhóteli, Gorilla vöruhús Vatnagörðum.
Eftirlitsskýrsla 27.11.2020.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Kársnesbraut 112, Kópavogur – framleiðsla og dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Sigvalda Jóhannessonar, f.h. Villibráð Silla slf., kt. 420315-0900, dags.
27.10.2020, þar sem sótt er um breytingu á starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Kársnesbraut
112, Kópavogi.
Fasteignanr. 2063144. Breyting á starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.10.2030.

Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Höskuldar Gunnlaugssonar, f.h. Gamli Bakstur, kt. 530315-0100, dags.
21.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 03.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.

Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Hörpu Atladóttur, kt. 270984-2669 f.h. Bökum saman, dags. 21.10.2020,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.10.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Hlyns Guðmundssonar, f.h. Hlynur kokkur ehf., kt. 670319-1050, dags.
05.11.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 18.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Jakobs Robertsonar, f.h. Artic Pies ehf., kt. 521020-1050, dags. 06.11.2020,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Kristjáns Thors, f.h. Koala ehf., kt. 590515-1750, dags. 19.11.2020, þar sem
sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032.
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Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla ABB
Lögð fram umsókn Lea Jade Kuliczkowski, kt. 170292-4569 f.h. Bao Bao, dags. 26.11.2020, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Skólagerði 6a, Kópavogur – niðurrif
Lögð fram umsókn ABLtak ehf., f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags. 29.10.2020, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs fasteignar við Skólagerði 6a, Kópavogi. Fasteignanr. 2065031.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.10.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er staðfest starfsleyfi frá
9.11.2020 til 31.12.2020.
Smiðjuvegur 2, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Piotr Jakubek, f.h. Mini Market ehf., kt. 470214-1040 dags. 27.10.2020, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvöruverslun að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Fasteignarnr. 2263524. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 24.11.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 10.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun húsnæðis.

Smiðjuvegur 11, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Chariat Youbanphot, f.h. Thai food BKG ehf (Bangkok)., kt. 630920-0780
dags. 27.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir veitingastað að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
Fasteignarnr. 2065298. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 03.11.2020. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 09.11.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Urðarhvarf 2, Kópavogur – hótel
Lögð fram umsókn Alberts Sveinssonar, f.h. SAB ehf., kt. 510496-2489, dags. 11.11.2020, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hótels að Urðarhvarfi 2, Kópavogi.
Fasteignanr. 2301051. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Vatnsendablettur 237, Kópavogur - Niðurrif
Lögð fram umsókn dags.19.11.2020, f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags. 16.11.2020,
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs fasteignar við Vatnsendablett 237, fyrir hönd dánarbús
Þorsteins Hjaltested, fasteignanr. 116767. Landnúmer 2066674.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.11.2020.
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Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er staðfest starfsleyfi til
20.12.2020.
Vesturvör 24, Kópavogur – verkstæði fyrirtækis
Lögð fram umsókn Hjartar Jóhannssonar, f.h. Borgargarðar ehf., kt. 600603-2640, dags.
12.11.2020, þar sem sótt er um leyfi fyrir verkstæði fyrirtækis að Vesturvör 24, Kópavogi.
Fasteignanr. 2065904. Endurnýjun.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 12.11.2020. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 13.11.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Víkurhvarf 7, Kópavogur – snyrtivöruframsleiðsla
Lögð fram umsókn Auðar Árnadóttur, f.h. Bioeffect ehf., kt. 630309-0180, dags. 21.10.2020,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu og sölu á snyrtivörum að Víkurhvarfi 7, Kópavogi.
Fasteignanr. 2293151. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3

Umsagnir
Hafnarfjörður

Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.11.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Norður og niður ehf., kt.560708-0840, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki ll að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags. 27.11.2020.
Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 29.08.2011.
Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 17.08.2020, móttekið 12.11.2020,
þar sem óskað er umsagnar á umsókn Viv ehf., kt. 700616-0450, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í flokki ll að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags. 25.09.2020.
Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 30.09.2020.
Kópavogur
Hagasmári 3, Kópavogur - kaffihús rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 10.11.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sætar Syndir ehf., kt. 430517-0820, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki ll að Hagasmára 3, Kópavogi. Eftirlitsskýrsla dags. 30.11.2020.
Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 30.11.2020.
Urðarhvarf 2, Kópavogur - gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 12.11.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn SAB ehf., kt. 510496-2489, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað í
flokki ll að Urðarhvarfi 2, Kópavogi. Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
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Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 30.11.2020.
4

Tóbaksleyfi

Strandgata 49, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn fyrir Álfagull ehf., kt. 441116-0470, dags. 11.11.2020 þar sem sótt er um
tóbaksleyfi fyrir Álfagull ehf., Strandgötu 49, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
Leyfisveiting staðfest.
Smiðjuvegur 2, Kópavogur – matvöruverslun
Lögð fram umsókn fyrir Mini Market ehf., kt. 470214-1040, dags. 03.11.2020 þar sem sótt er
um tóbaksleyfi fyrir Mini Market ehf., Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Eftirlitsskýrsla dags. 25.11.2020.
Leyfisveiting staðfest.
5

Annað

Frá nefndarsviði Alþingis – 275. mál til umsagnar
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingar
á skipulagslögum nr.123/2010 sem kemur að uppbyggingu innviða.
Heilbrigðisnefnd var kynnt umsögn framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
sem send var í samráðsgátt stjórnvalda þegar áform um frumvarpið var lagt fram frá 3.
september, þar sem vakin var athygli á að hagsmunir vatnsverndar verði tryggðir. Þá voru
samhljóða athugasemdir við frumvarpið sendar inn þegar drög að frumvarpinu voru kynnt í
samráðsgátt stjórnvalda m.a. frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkur.
Thorsplan, Hafnarfjörður – Jólaþorpið
Lögð fram umsókn Rósu Guðbjartsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar., kt. 590169-7579, dags.
21.10.2020, þar sem sótt er um leyfi fyrir útimarkað í sölubásum í tengslum við jólaþorpið á
Thorsplani í Hafnarfirði, frá 27. nóvember – 23. desember.
Heilbrigðisnefnd veitir jákvæða umsögn um tímabundið leyfi.
5.3. Áramótabrennur og þrettándabrennur
Fyrir liggja eftirtalin erindi vegna áramótabrenna og þrettándabrenna.
I. Ásvellir, Hafnarfjörður, áramótabrenna
Lögð fram umsókn Bjarna H. Geirssonar f.h. Knattspyrnufélagsins Haukar., kt. 6001690419, dags. 15.11.2019, þar sem sótt er um leyfi fyrir áramótabrennu á Ásvöllum (sama
staðsetning og undanfarin ár), kl. 20.00 þann 31.12.2019.
Jákvæð umsögn staðfest með fyrirvara um að fylgt sé reglugerðum heilbrigðisráðuneytis
er varðar sóttvarnir og samkomutakmarkanir.
II.

Ofan Gulaþings, áramótabrenna
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Lögð fram umsókn Árna Þórs Árnasonar, kt. 240366-5179, dags. 23.11.2020, þar sem
sótt er um leyfi fyrir áramótabrennu fyrir ofan Gulaþing (sama staðsetning og undanfarin
ár), kl. 20.30 þann 31.12 2020.
Jákvæð umsögn staðfest með fyrirvara um að fylgt sé reglugerðum heilbrigðisráðuneytis
er varðar sóttvarnir og samkomutakmarkanir.
III.
Smárahvammur, Kópavogur, áramótabrenna
Lögð fram umsókn Eysteins P. Lárussonar f.h. Breiðabliks, kt. 480169-0699, dags.
25.11.2019, þar sem sótt er um leyfi fyrir áramótabrennu við Smárahvamm (sama
staðsetning og undanfarin ár), kl. 20.30 þann 31.12.2019.
Jákvæð umsögn staðfest með fyrirvara um að fylgt sé reglugerðum heilbrigðisráðuneytis
er varðar sóttvarnir og samkomutakmarkanir.
IV.
Ásgarður, Garðabær, áramótabrenna
Lögð fram umsókn Einars Arnar Ævarssonar, f.h. Stjarnan – knattspyrnudeild kt.
611175-0199, dags. 23.11.2020, þar sem sótt er um leyfi fyrir áramótabrennu við
Sjávargrund, Garðabæ kl. 21.00 þann 31.12 2020.
Jákvæð umsögn staðfest með fyrirvara um að fylgt sé reglugerðum heilbrigðisráðuneytis
er varðar sóttvarnir og samkomutakmarkanir.
V.
Álftanes, Garðabær, áramótabrenna
Lögð fram umsókn Stefáns Arinbjarnasonar, f.h. Ungmennafélags Álftaness kt. 6301901939, dags. 24.11.2020, þar sem sótt er um leyfi fyrir áramótabrennu við
Íþróttamiðstöð Álftaness, Garðabæ kl. 20.30 þann 31.12 2020.
Jákvæð umsögn staðfest með fyrirvara um að fylgt sé reglugerðum heilbrigðisráðuneytis
er varðar sóttvarnir og samkomutakmarkanir.
5.4. Krafa um hreinsun lóðar að Tinhellu 8, Hafnarfirði
Við umhverfiseftirlit s.l. vetur og í vor sem leið kom í ljós að allnokkuð hafði safnast af
úrgangsefnum á lóðinni Tinhellu 8 í Hafnarfirði og var m.a. bílhræ á lóðarmörkum og ónýtir
skúrar. Umráðaraðili lóðar var fyrirtækið Brotajárn og málmar ehf. Heilbrigðiseftirlitið gerði
kröfu dags. 10.06.2020 um að lóðin yrði hreinsuð og að úrgangi yrði komið í viðurkennda
förgun. Hvorki var brugðist við né gerðar athugasemdir við kröfu heilbrigðiseftirlitsins.
Við endurtekið eftirlit nú á haustdögum er ljóst að ásýnd lóðarinnar er enn verri en áður. Svo
virðist sem lóðin sé nýtt til að safna brotajárni og öðrum úrgangi. Slík starfsemi er háð leyfi
byggingaryfirvalda og starfsleyfi og starfsskilyrðum sem heilbrigðisnefnd setur. Hvorugt er til
staðar. Nú er þinglýstur eigandi, Vaka hf., björgunarfélag kt.670269-5589. Ljóst er að umgengni
um lóð Tinhellu 8 er ekki í samræmi við reglur um úrgang eða lóðarskilmála og ásýnd lóðar er
til verulegra lýta auk þess sem hætta er á olíumengun og fokhættu. Þá hafa borist kvartanir m.a.
frá Hafnarfjarðarbæ með kröfu um aðgerðir.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að lóðarhafa, Vöku hf. björgunarfélagi verði gert að hreinsa lóðina
án tafar, að öðrum kosti verði lagðar á dagsektir í samræmi við reglugerð nr.941/2002 eða að
hreinsun verði unnin á kostnað lóðarhafa ef heilbrigðiseftirlit telur að bregðast þurfi við nú
þegar vegna mengunarhættu. Vakin er athygli á að kostnaður sem af slíku hlýst er tryggður með
lögveðsrétti í viðkomandi lóð.
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Fundurinn var haldinn með fjarfundarbúnaði og staðfesta nefndarmenn fundargerðina síðar
með undirritun sinni.

Jón Haukur Ingvason

Linda Hrönn Þórisdóttir

Sigurður Grétarsson

Gnýr Guðmundsson

Ingibjörg Hauksdóttir

Elínbjörg Ingólfsdóttir
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