Heilbrigðisnefnd 3. maí 2010

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
149. fundur – 3. maí 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 3. maí
2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Halla Halldórsdóttir boðaði forföll og í hennar stað mætti Margrét Halldórsdóttir. Varaformaður
stjórnaði fundi.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 148. fundar heilbrigðisnefndar frá 29. mars 2010.

Samþykkt
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Fundargerð 129. starfsmannafundar frá 28. apríl 2010

2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1 Mávanes 17, Garðabær - niðurrif
Lögð fram umsókn Pálma Sigurðssonar f.h Dráttarbíla vélaleiga ehf., kt. 560301 3160, dags.
19.04.2010, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs einbýlishúss að Mávanesi 17,
Garðabæ.
Staðfest tímabundið starfsleyfi.
Hafnarfjörður
2.1.2 Erluás 36, Hafnarfjörður – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Ásrúnar Óskar Bragadóttur kt. 171078-2969, dags. 19.04.2010, þar sem
sótt er um leyfi fyrir snyrtistofu að Erluási 36, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti af 1. hæð, aðgreint frá íbúð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.3 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - bónstöð
Lögð fram umsókn Sigvalda Gunnarssonar, f.h. Rasta ehf, kt. 6702972849, dags. 9.03.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar í bílakjallara Fjarðarins að Fjarðargötu 13-15,
Hafnarfirði. Óskar eftir að yfirtaka starfsleyfi K-bón ehf kt. 661005-2540. Eigendaskipti.
Lagður fram tölvupóstur dags. 24. mars 2010 frá Helgu Leifsdóttur hdl. skiptastjóra K-bóns sem
var með rekstur á staðnum, þar sem gerð er athugasemd við leyfisveitingu fyrir nýjan aðila.
Lagður fram tölvupóstur frá fasteignafélagi Hafnarfjarðar, eiganda húsnæðis.
Yfirtöku á starfsleyfi synjað og lagt fyrir rekstraraðila að sækja um nýtt starfsleyfi nú þegar að
viðlagðri rekstrarstöðvun.
2.1.4 Helluhraun 1, Hafnarfjörður – veitingastofa
Lögð fram umsókn Óttars Þórarinssonar f.h. ÞR ehf. kt. 620310-0770, dags. 07.04.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Helluhrauni 1, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.5 Kaplahraun 1, Hafnarfjörður – sala og dreifing fæðubótaefna
Lögð fram umsókn Bjarna Vestmars Björnssonar f.h. Fit food ehf, kt. 641108-0140, dags.
19.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til sölu á fæðubótaefnum að Kaplahrauni 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0105. Ný starfsemi
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.6 Kaplahraun 14, Hafnarfjörður – réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Ragnars Geirs Gíslasonar f.h. Réttingar og nýsmíði ehf, kt. 650110-0560,
dags. 15.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur réttingaverkstæðis að Kaplahrauni 14,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 16.04.2010.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.7 Óseyrarbraut 17, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Gunnars Torfasonar f.h. Völusteins kt. 690409-1510, dags. 15.04.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Óseyrarbraut 17, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.8 Selhella 5, Hafnarfjörður - sala og dreifing hreinlætisefna
Lögð fram umsókn Ottós Sverrissonar, f.h. Servida ehf, kt. 700502-3920 dags. 24.03.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með hreinlætisvörur að Selhellu 5, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs þar sem
lokaúttekt byggingafulltrúa hefur ekki farið fram.
2.1.9 Strandgötu 50 íþróttahús, Hafnarfjörður - gisting fyrir 80-100 manns.
Lögð fram umsókn Hafnafjarðarbæjar, f.h. Hafnafjarðarbæjar., kt. 590169-7579, dags.
14.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til fyrir gistiaðstöðu fyrir 80-100 manns frá 9. – 24. júní
2010 að Strandgötu 50, Hafnarfirði. Húshluti, Íþróttasalur og búningsherbergi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er leyfi samþykkt.
2.1.10 Sörlaskeið 33, Hafnarfjörður – reiðskóli og hestaleiga
Lögð fram umsókn Eyjólfs Þorsteinssonar kt. 020783-5169, dags. 29.04.2010, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs hestaleigu og reiðskóla með aðsetri að Sörlaskeiði 33, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.11 Trönuhraun 5, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ásgeirs Mikkaelssonar f.h. Orkuvers ehf. kt. 520203-4190, dags.
30.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Trönuhraun 5, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kópavogur
2.1.12 Boðaþing 5-7, Kópavogur - sundlaug
Lögð fram umsókn Péturs Magnúsar Birgissonar f.h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags.
21.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur sundlaugar og setlauga í þjónustumiðstöð að
Boðaþingi 5-7, Kópavogi. Húshluti: kjallari I og II. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og reglugerðar um sund- og baðstaði er
starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.13 Bæjarlind 14-16, Kópavogur - sjúkraþjálfun
Lögð fram umsókn Gísla Sigurðssonar f.h. Klinik Sjúkraþjálfunar ehf., kt. 670309-1260, dags.
10.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur sjúkraþjálfunar að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Húshluti: 01 0302. Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.14 Dalvegur 2, Kópavogur - vínbúð
Lögð fram umsókn Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins kt. 410169-4369, dags. 20.04.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs áfengisverslunar að Dalvegi 2, Kópavogi. Húshluti: 01 01021
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Dalvegur 24, Kópavogur - meðhöndlun úrgangs
Lögð fram umsókn Orra Hlöðverssonar f.h. Hreinsibíla ehf., kt. 700992-2769, dags. 28.12.2009,
þar sem sótt er um leyfi fyrir færanlega starfsemi sem þjónustar fráveitukerfi og búnað þeim
tengdum með starfstöð að Dalvegi 24, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs með fyrirvara
um að starfsemin komi fyrir fullnægjandi aðstöðu til viðhalds og umhirðu tækja og búnaðar fyrir
reksturinn. Fyrirtækið skal innan sex mánaða leggja fyrir heilbrigðiseftirlitið tímasetta
framkvæmdaáætlun þar sem gerð verði grein fyrir áætluðum úrbótum á þvottaaðstöðu og
viðunandi mengunarvörnum á fráveitu. Þá skal fyrirtækið innan sex mánaða leggja inn fullgilda
starfsleyfisumsókn fyrir starfsstöð fyrirtækisins.
2.1.16 Hafnarbraut 27, Kópavogur fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Alberts Svavarssonar f.h. Ísfisks ehf, kt.631190-1039, dags. 31.03.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Hafnarbraut 27, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinn úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.17 Hagasmári 1, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Péturs Jónssonar f.h. Fresko ehf, kt.480410-0760, dags. 28.04.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: U-335.
Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.18 Hamraborg 10, Kópavogur nuddstofa
Lögð fram umsókn Þórunnar Birnu Guðmundsdóttur, kt.180573-3219, dags. 24.03.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs nudd og ráðgjafarstofu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og að lokinn
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.19 Hlíðasmári 15, Kópavogur - veitingastaður GÓ
Lögð fram umsókn Högna Jökuls Gunnarssonar f.h. Italiano ehf, kt.441209-0960, dags.
15.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hlíðarsmára 15, Kópavogi.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.20 Kársnesbraut 114, Kópavogur - framleiðsla á lífrænu eldsneyti
Lögð fram umsókn Odds Ingólfssonar f.h. Lífdísils ehf, kt.430108-1150, dags. 19.04.2010, þar
sem sótt er um leyfi til framleiðslu á eldsneyti úr dýrafitu að Kársnesbraut 114, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.21 Kópavogsbraut 17, Kópavogur - fangelsi
Lögð fram umsókn Guðmundar Gíslasonar f.h. Fangelsismálastofnunar ríkisins, kt.4401892029, dags. 17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fangelsis að Kópavogsbraut 17,
Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
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Mælt er með frestun. Ítrekuð ósk um áætlun vegna nauðsynlegra úrbóta.
2.1.22 Nýbýlavegur 30, Kópavogur – gistiheimili
Lögð fram umsókn Lillýjar Jónssonar, f.h Gistiheimilisins Lily ehf., kt. 710310-0760, dags.
15.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Nýbýlavegi 30, Kópavogi.
Húshluti, 01 0202 og 01 0301. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.23 Smiðjuvegur 9, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ásgeirs Freys Ásgeirssonar f.h. Stendurs ehf., kt. 690109-1580, dags.
25.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 9,
Kópavogi. Húshluti: 01 0106. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.24 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Elvars Ingasonar f.h. Smiðjuborgar ehf.. kt. 531291-1319, dags.
25.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi.
Húshluti: 02 0104. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.25 Vesturvör 24, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhannesar Norðfjörð f.h. Réttra bíla ehf., kt.590799-2629, dags.
26.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Vesturvör 24, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

2.2.1 Ásvellir 2, Íþróttamiðstöðin Ásvöllum, Hafnarfjörður – Haukar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 3. maí 2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
tónleika þann frá kl 23 þann 15. maí n.k. til kl 03 þann 16. maí n.k.
Jákvæð umsögn er veitt.
2.2.2 Brekkugata 18, Flensborgarskóli, Hafnarfjörður – Knattspyrnudeild FH, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 12.04.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnudeildar FH, kt. 410687-1359, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
herrakvöld þann 30.04.2010 frá kl. 19.00 -24.00 í veislusal Flensborgarskóla, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn er staðfest.
Kópavogur
2.2.3 Hagasmári 1, Kópavogur, - Fresko ehf, Pizza Hut, rekstrarleyfi, veitingastaður
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.04.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fresko, kt. 480410-0760,( Rekstraraðili er Pizza Hut). þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í flokki ll, að Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.05.2010 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll flokki
reglugerðar 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 veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastað.
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2.2.4 Hlíðarsmári 15, Kópavogur, - Italiano ehf. rekstrarleyfi, veitingastaður
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 12.04.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Italiano ehf, kt. 441209-0960, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki
ll, að Hlíðarsmára 15, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.05.2010 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll flokki
reglugerðar 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 veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastað.
2.2.5 Nýbýlavegur 30, Kópavogur – Gistiheimilið Lily ehf, rekstrarleyfi, gistileyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 6.04.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gistiheimilisins Lily ehf, kt. 710310-0760, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
gistiheimili í flokki ll, að Nýbýlavegi 30, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 3.05.2010 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll flokki
reglugerðar 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 veitingu rekstrarleyfis fyrir gistiheimili.
2.2.6 Þinghólsbraut 30, Kópavogur – heimagisting, rekstrarleyfi, gistileyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 29.04.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristins S. Kristinssonar, kt. 140554-2438 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
heimagistingu í flokki l, að þinghólsbraut 30, Kópavogi.
Málinu vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits.
2.3

Tóbaksleyfi

2.3.1 Helluhraun 1 - Jolli söluturn - veitingastofa.
Lögð fram umsókn ÞR ehf, kt. 620310-0770, dags. 7.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í Jolli söluturni að Helluhraun 1, Hafnarfirði.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.2 Hagasmára 9, Kópavogur - Skeljungur - verslun
Lögð fram umsókn Skeljungs hf, kt. 590269-1749, dags. 6.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í þjónustustöð fyrir eldsneyti að Hagasmára 9, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað
Kópavogur

2.4.1 Boðaþing 5-7, Hrafnista, Kópavogi - hjúkrunarheimili
Lögð fram umsókn Sigurbjargar Hannesdóttur, f.h. Hrafnistu Kópavogi kt. 460490-1549, dags.
23.04.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir undanþágu að fá dýr á hjúkrunarheimili Hrafnistu í
Boðaþingi. Óskað er eftir að fá hundaheimsókn Rauða Krossins vikulega.
Jákvæð umsögn samþykkt..

3

Skipulagsmál

3.1
Ásvellir Hafnarfirði
Lagt fram erindi Skipulags- og byggingasviðs Hafnarfjarðar frá 13. apríl 2010 þar sem óskað er
umsagnar varðandi breytingu á deiliskipulagi Ásvalla vegna sjálfsafgreiðslubensínstöðvar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Verði að rekstri bensínstöðvar á þessum stað er nauðsynlegt að fullnægjandi vélræn
loftræsting verði tekin þar í notkun í búningsklefum vallarhús sem þarna er eða notkun þess
hætt.”
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3.2
Deiliskipulag í Bláfjöllum
Auglýst hefur verið tillaga að deiliskipulagi í Bláfjöllum í samræmi við 25. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997.
Lögð fram til kynningar eftirfarandi gögn:
 Skíðasvæðið í Bláfjöllum. Deiliskipulagsbreyting – tillaga, greinargerð og skilmálar, 12.
mars 2010.
 Bláfjöll, umhverfisskýrsla. Deiliskipulagsbreyting, tillaga, mars 2010.
 Skipulagsuppdráttur. Deiliskipulagsbreyting mars 2010.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar og fengin umsögn framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu.
3.3
Skotsvæði í Lækjarbotnum, Kópavogi
Lagt fram erindi Skipulags- og umhverfissviðs Kópavogs frá 27. apríl 2010 þar sem óskað er
umsagnar erindi frá Skotfélagi Kópavogs dags. 11. mars 2010 vegna endurnýjunar umsóknar
vegna útisvæðis.
Félagið hefur augastað á svæði sem er dalur á milli Lækjarbotna og Lakaheiðar. Málið var
áður til meðferðar hjá heilbrigðisnefnd á fundum 30. maí 2006 og 24. apríl 2006.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Umrætt svæði er á verndarsvæði vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins og óskar heilbrigðisnefnd
umsagnar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd og heilbrigðisnefndar Reykjavíkur um erindið
með vísunar til ákvæða 5. gr. samþykktar nr. 636/1997 um verndarsvæði vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs,
Garðabæjar, Álftaness og Hafnarfjarðar.”
3.4
Fífuhvammsland-vesturhluti, breytt deiliskipulag Lindarvegar, Kópavogur
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Kópavogi frá 8. apríl 2010 þar sem óskað er umsagnar um
fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi Lindarvegar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við fyrirhugaða breytingu. Óskað er eftir að skoðað
verði hvort hljóðvarnarvegg megi koma fyrir milli Lindarvegar og Bæjarlindar 2.

4

Stjórnsýslukæra vegna hundahalds

Lagt fram erindi úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir dags. 19. apríl 2010
vegna stjórnsýslukæru á hendur heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis vegna
kröfu um að hundur verði fjarlægður úr fjölbýlishúsinu, Kópalind 6, Kópavogi.
Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu.
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Vöktun á flúor í umhverfi

Lögð fram skýrsla Rio Tinto Alcan um vöktunarmælingar á flúor í umhverfi, aðallega
gróðursýnum, í nágrenni Straumsvíkur 2008. Skýrslan er unnin fyrir Alcan á Íslandi hf. af
Efnagreiningum Keldnaholti, Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Center of Chemical Analysis,
Innovation Center Iceland).
Niðurstöður eru áþekkar mælingum síðustu ára nema magn flúors mælist umtalsvert hærra í
laufi. Leitað verður skýringa á því.
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Önnur mál

6.1
Ársfundur og ársskýrsla Umhverfisstofnunar
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Umhverfisstofnunar 2009. Skýrsluna er hægt að nálgast á
heimasíðu stofnunarinnar ásamt upplýsingum um ársfund sem haldinn var 9. apríl s.l.
6.2
Loftgæðamælistöð og eldsumbrot
Lögð fram til kynningar ósk Umhverfisstofnunar, dags. 23/4, eftir láni á loftgæðamælistöð til að
mæla loftgæði undir Eyjafjöllum vegna eldgossins í Eyjafjallajökli.
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6.3
Vorfundur Ust, Hes og Mast
Lögð fram til kynningar dagsskrá vorfundar Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar með
heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga sem haldinn verður á Fljótsdalshéraði 5. til 6. maí n.k.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:23

Richard Hansen

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Margrét Halldórsdóttir

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
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