HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
260. fundur 19. október 2020.
Fundargerð
Fundurinn var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis mánudaginn 28.
september 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.
1. Skipulagsmál
1.1. Áform um friðlýsingu Urriðakotshrauns
Lagðar fram tillögur Umhverfisstofnunnar í samstarfi við Garðabæ og Styrktar- og líknarsjóð
Oddfellowa sem eru landeigendur um friðlýsingu Urriðakothrauns í Garðabæ, í samræmi við
52. gr. laga nr. 60/2013 um náttúrvernd.
Heilbrigðisnefnd fagnar þeim áformum sem kynnt eru um friðlýsingu Urriðakotshrauns enda býr
svæðið yfir fjölbreyttum náttúruminjum og í því felast miklir möguleikar til útivistar og
náttúruskoðunar. Heilbrigðisnefnd vill þó benda á mikilvægi þess að samráð sé haft samband
við nágrannasveitarfélög þegar kemur að breyttu skipulagi þar sem um sameiginlega hagsmuni
er að ræða þegar kemur að framtíðar möguleikum á ofanbyggðarvegi sem er mikil
samgöngubót fyrir allt höfuðborgarsvæðið.
1.2. Reykjanesbraut tvöföldun frá Krísuvíkurvegi til Hvassahraun. Drög að matsskýrsla.
Lagt fram erindi Bergrósar Örnu Sævarsdóttur umhverfisverkfræðings frá Mannviti þar sem
óskað er eftir að heilbrigðiseftirlitið kynni sér verkefnið og leggi fram ábendingar eða
athugasemdir við tillögu að matsáætlun fyrir breikkun Reykjanesbrautar frá Krýsuvíkurvegi að
Hvassahrauni.
Í drögunum er listaðir upp þættir sem fá munu frekari skoðun og mat í matsáætlun, þar með
talið mikilvægir umhverfisþættir eins og hljóðvist, loftgæði, vatnafar og vatnalíf.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi drög að tillögu að matsáætlun.
Nefndin fagnar áformuðum vegabótum sem stuðla mun að mun meira umferðaröryggi og betra
umferðarflæði.
1.3. Skógræktaráætlun Lakheiði og Lækjabotna.
Lagt fram erindi Berglindar Óskar Kjartansdóttur hjá Skipulagi Kópavogs, þar sem óskað er eftir
umsögn um drög að skógræktaráætlun vegna áforma um skógrækt á Lakheiði í
Lækjarbotnalandi.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi drög að skógræktaráætlun 2020,
Lakaheiði/Lækjarbotnaland. Nefndin minnir á að áformuð ræktun er á grann- og fjarsvæði
vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmdin verður leyfisskyld hjá heilbrigðisnefnd,
samkv. ákvæðum heilbrigðissamþykktar 555/2015.
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Starfsleyfi
Garðabær

Lyngás 17, Garðabær – þvottahús
Lögð fram umsókn Pálmars Óla Magnússonar, f.h. Dagar hf., kt. 460999-2439, dags. 15.10.2020,
þar sem sótt er um leyfi fyrir þvottahús að Lyngási 17, Garðabæ.
Fasteignanr: 2071459. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 14.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Skeiðarás 3, Garðabær – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Hinriks Laxdal, f.h. Íspartar-Vélavit ehf., kt. 430908-0810, dags. 29.09.2020,
þar sem sótt er um leyfi fyrir vélaverkstæði að Skeiðarási 3, Garðabæ.
Fasteignanr: 2072120. Endurnýjun.
Minnisblað dags.15.10.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 07.10.2020. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 07.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Hafnarfjörður
Bæjarhraun 10, Hafnarfjörður framleiðsla matvæla.
Lögð fram umsókn Jóns Arnar Stefánssonar, f.h. Matarbúrið ehf., kt. 540809-0110, dags.
07.10.2020 þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu matvæla að Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði.
Fasteignanr.: 2074264. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.10.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Hjallabraut 33, Hafnarfjörður – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Kristjönu Kjartans Arnardóttur, kt. 120262-2629, dags. 13.10.2020, þar sem
sótt er um starfsleyfi fyrir fótaaðgerðastofu að Hjallabraut 33, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2075542.
Breyting á starfsemi, var snyrtistofa.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfjörður – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Hrafns Helgasonar, f.h. Cyltech ehf., kt. 671217-0550, dags. 30.09.2020,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir vélaverkstæði að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 01 0206.
Ný starfsemi.
Minnisblað dags. 15.10.2020
Bréf sent byggingafulltrúa dags.13.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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Melabraut 29, Hafnarfjörður dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Katrínar Helgu Kristinsdóttur, f.h. Lífsins Vatn ehf., kt. 560920-0590, dags.
29.09.2020 þar sem sótt er um leyfi til dreifingu matvæla. Lögheimili starfseminnar er að
Dalsbyggð 7, Garðabæ, starfstöð Melabraut 29, Hafnarfirði. Fasteignanr.: 223-935. Ný
starfsemi.
Vörugeymsla og vörudreifing er frá vöruhóteli. Icetransport ehf, Selhellu 9, Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Reykjavíkurvegur 66, Hafnarfjörður veitingastaður
Lögð fram umsókn Quang Lé, f.h. Wok On Mathöll ehf., kt. 580118-0620, dags. 06.10.2020 þar
sem sótt er um leyfi til til reksturs veitingastaðar að Reykjavíkurvegi 66, Hafnarfirði.
Fasteignanr.: 2078661. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 16.10.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.10.2020.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um samþykkta notkun fasteignar.
Skútahraun 3, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jörundar Jökulssonar, f.h. Bílastöðin ehf., kt. 441116-0630, dags.
15.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir bifreiðaverkstæði að Skútahrauni 3, Hafnarfirði.
Fasteignanr: 2291048.
Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 15.10.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 15.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar.
Stapahraun 1, Hafnarfjörður – sprautu- og réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Alberts Einarssonar, f.h. Bílamálun Alberts ehf., kt. 430804-2510, dags.
06.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir bifreiðasprautu- og réttingaverkstæði að
Stapahrauni 1, Hafnarfirði.
Fasteignanr: 2079279
Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 13.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Sólvangsvegur 2, Hafnarfjörður – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Söndru Hrannar Hafþórsdóttur, kt. 060385-2469, dags. 05.10.2020, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Sólvangsvegi 2, Hafnarfirði. Fasteignanr.:
2076501 eða 2076502. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.10.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Tjarnarbraut 30, Hafnarfjörður – leikskóli
Lögð fram umsókn Sigþrúðar Sigþórsdóttur f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
29.09.2020, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með móttökueldhúsi að Tjarnarbraut
30, Hafnarfirði. Fasteignanr.: 2076499. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 28.09.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Kópavogur
Holtasmári 1, Kópavogur – læknastofa
Lögð fram umsókn Axels Sigurðssonar, f.h. Hjartamiðstöðin ehf., kt. 431008-0330, dags.
16.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir læknastofu að Holtasmára 1, Kópavogi.
Fasteignanr. 3.hæð. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 28.05.2020.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Magnúsar Reyr Agnarssonar, f.h. Veganmatur ehf., kt. 5905170460, dags.
29.09.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 30.09.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Kristínar Clausen, kt. 140578-4369 f.h. KAKÓA., dags. 30.09.2020, 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 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Smiðjuvegur 4, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Wojciech Wróblewski, kt. f.h. Yerbe.is., kt. 160490-3229, dags. 12.10.2020,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir dreifingu matvæla að Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
Fasteignanr. F27. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 15.10.2020.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og samþykktri notkun fasteignar.
Vesturvör 22, Kópavogur – dreifing matvæla / veitingavagn
Lögð fram umsókn Petrínu Sigrúnar Helgadóttur, f.h. Bílaforritun, kt. 510820-0530, dags.
05.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælavagn með aðsetur að Vesturvör 22,
Kópavogi.
Fasteignanr. 2065903. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.10.2020.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er mælt með starfsleyfi til allt að 4 ára, með fyrirvara
um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Vesturvör 22, Kópavogur – rafvélaverkstæði
Lögð fram umsókn Petrínu Sigrúnar Helgadóttur, f.h. Bílaforritun, kt. 510820-0530, dags.
05.10.2020, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir rafvélaverkstæði að Vesturvör 22, Kópavogi.
Fasteignanr. 2065903. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 13.10.2020.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.10.2020. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 12.10.2020.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
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Umsagnir
Hafnarfjörður

Brekkugata 13, Hafnarfjörður - minna gistiheimili rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.28.09.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Eyglóar Gunnarsdóttur, kt. 200252-3229, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir Minni gistiheimili í fl. ll, B-13 að Brekkugötu 13, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags.
10.04.2019.
Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 29.10.2012.
Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - veitingastaður
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags.15.10.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Burger-inn ehf., kt. 650111-0360, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki ll að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði. Eftirlitsskýrsla dags. 30.07.2020.
Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 20.06.2011.
Kópavogur
Hlíðasmári 3, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 25.09.2020, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Café Atlanta ehf., kt. 700112-0390, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í fl. ll, að Hlíðasmára 3, Kópavogi. Eftirlitsskýrsla dags. 22.09.2020.
Jákvæð umsögn staðfest með vísun til starfsleyfis dags. 03.04.2012.
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Tóbaksleyfi

Smáratorg 1, Kópavogur – söluturn
Lögð fram umsókn fyrir Rakkaberg ehf., kt. 570902-3180, dags. 09.10.2020 þar sem sótt er um
tóbaksleyfi fyrir Ísel Smáratorgi 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
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Önnur mál

Fjárhagsáætlun 2021 og tillaga að gjaldskrá fyrir árið 2021
Framkvæmdastjóri kynnti forsendur fjárhagsáætlunar fyrir 2021 og lagði fram tillögu að
tímagjaldi ársins 2021. Fram kom að nokkur óvissa gætir í áætlun vegna áhrifa Covid-19 og
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hvenær viðspyrnu er að vænta og hjól atvinnulífsins fara að snúast að nýju með eðlilegum hætti.
Áætlunin byggist á því að viðsnúningur verði í byrjun árs 2021 og hagvöxtur verði á árinu í
samræmi við spá Hagstofunnar.
Heilbrigðisnefnd leggur til að tímagjald verði kr.18.000 og sýnatökugjald kr.18.500 og er það
um 2,5% hækkun frá fyrra ári. Sú hækkun nær þó ekki að dekka samningsbundnar
launahækkanir á árinu og er gert ráð fyrir auknu framlagi sveitarfélaganna til rekstursins og
hlutfall framlags sveitarfélaganna hækki um 2,5% frá fyrra ári. Árlegt eftirlitsgjald hunda verði
kr.15.000 og eru þessar gjaldskrár hækkanir í samræmi við forsendur í starfsáætlun og í takt við
áætlaðar verðlagsbreytingar á árinu 2020. Lagt er til að skráningargjald hunda falli niður og
einungis verði innheimt eftirlitsgjald.
Framlögð fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 samþykkt og send sveitarfélögunum til meðferðar
ásamt tillögum um breytingar á gjaldskrá.

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

6

