Heilbrigðisnefnd 30. ágúst 2010

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
152. fundur – 30. ágúst 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30.
ágúst 2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Páls Stefánssonar heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð. Gísla Gíslason boðaði forföll.
Fundargerð 151. fundar heilbrigðisnefndar frá 28. júní 2010 lögð fram.

1

Fundargerð 132. starfsmannafundar frá 25. ágúst 2010

1.1

Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1 Garðatorg 7, Garðabær - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Gunnars Erlings Vagnssonar f.h. Tannlæknastofu Gunnars ehf., kt. 7012932909, dags. 08.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7,
Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára með að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Kauptún 3-7, Garðabær - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Bónusar, kt. 450199-3389, dags. 14.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs matvöruverslunar án vinnslu að Kauptúni 3-7, Garðabæ. Húshluti: J. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.3 Lyngás 18, Garðabær – kleinugerð
Lögð fram umsókn Sverris Jóhannessonar f.h. H.S. Kleinur ehf., kt. 470308-1330, dags. 24.08.
2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kleinugerðar, að Lyngási 18, Garðabæ.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12. ára með skilyrðum um
að handlaug veriði komið fyrir nú þegar í vinnslurými, loftræsting sett við djúpsteikingu innan 3
mánaða og fyrirvari er gerður um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
og úttekt heilbrigðisfulltrúa á húsnæði og innra eftirliti verði fullnægjandi.
1.1.4 Lyngás 20, Garðabær – kælitækjaþjónusta, viðgerðir og nýsmíði kælikerfa
Lögð fram umsókn Gunnars Larsen f.h. Kælismiðjunar Frost ehf., kt. 430801-2360, dags.
30.06.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstri kælitækjaþjónustu, viðgerða og nýsmíði
kælikerfa að Lyngási 20, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12. ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.5 Miðhraun 14, Garðabær - sala og dreifing á fegrunar- og snyrtivörum
Lögð fram umsókn Stefáns Geirs Þorvaldssonar f.h. Lúka ehf, kt. 461296-3199, dags.
19.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til sölu og dreifingar á fegrunar- og snyrtivörum að
Miðhrauni 14, Garðabæ. Húshluti: 01 014. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.6 Miðhraun 16, Garðabær - pökkun og dreifing frosinna fiskafurðum
Lögð fram umsókn F.S. Export f.h. Ferskt sjávarfang, kt. 550507-2770, dags. 27.07.2010, þar
sem sótt er um leyfi til umpökkunar og dreifingar frosinna fiskafurða að Miðhrauni 16, Garðabæ.
Húshluti: 010105 – 010106. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.7 Vesturhraun 5, Garðabæ – matsölustaður
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar f.h. Í-mats ehf., kt. 661009-1870, dags. 26.08.2010,
þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur matsölustaðar að Vesturhrauni 5, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Hafnarfjörður
1.1.8 Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Kjartans Guðjónssonar tannlæknis kt. 120644-2629, dags. 10.07.2010, þar
sem sótt er um leyfi fyrir tannlæknastofu að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára.
1.1.9 Cuxhavengata 1, Hafnarfjörður – bílaleiga og bónstöð
Lögð fram umsókn Sigurðar Gunnarssonar f.h. Route1 Car Rental, kt. 520110-0540, dags.
09.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu og bónstöðvar að Cuxhavengötu 1,
Hafnarfirði. Húshluti.: 01 0105. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.10 Dalshraun 9, Hafnarfjörður – bifreiða- og vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Kr. Guðmundssonar f.h. Bílaverkstæði Guðmundar Kr., kt.
181177-5009, dags. 06.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis
að Dalshrauni 9, Hafnarfirði. Húshluti.: 01 0103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.11 Dalshraun 13, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Þórólfs Ólafssonar f.h. Tannlæknastofu Þórólfs Ólafssonar, kt. 1507494769, dags. 30.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Dalshrauni 13,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Eyrartröð 8, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Birgis Guðmundssonar f.h. Bílaverkstæði Birgis Guðmundssonar, kt.
540494-2079, dags. 09.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að
Eyrartröð 8, Hafnarfirði. Húshluti. 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.13 Hjallahraun 4, Hafnarfjörður – dekkja- og smurstöð
Lögð fram umsókn Napoleon F. Joensen f.h. NDL ehf., kt. 521202-3510, dags. 18.08.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs dekkja- og smurstöðvar að Hjallahrauni 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
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 lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.14 Hjallahraun 9, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Zlatko Novak f.h. Falcon- traffic ehf., kt. 710506-1240, dags. 17.08.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Hjallahrauni 9, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15 Hólshraun 2, Hafnarfjörður – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Elínborgar Benediktsdóttur f.h. Hár-Ellý, kt. 040269-4609, dags. 20.07.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hólshrauni 2, Hafnarfirði.

2

Heilbrigðisnefnd 30. ágúst 2010

Húshluti: Hluti af jarðhæð. 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.
1.1.16 Lónsbraut 6, Hafnarfjörður – bílaleiga og bónstöð
Lögð fram umsókn Arnars Björnssonar f.h. Nordic Bílaleiga ehf., kt. 651109-0860, dags.
13.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til bílaleigu og bónstöðvar að Lónsbraut 6, Hafnarfirði.
Húshluti.: 01 01 01. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.17 Melabraut 22, Hafnarfjörður – vélsmiðja- og vélaviðgerðaverkstæði KG
Lögð fram umsókn Hrafns Sveinbjarnarsonar, f.h. Álstáls ehf., kt. 660402-2250, dags.
09.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélsmiðju- og vélaviðgerðaverkstæðis að
Melabraut 22, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.18 Óseyrarbraut 17, Hafnarfjörður – fiskverkun – almenn
Lögð fram umsókn Aðalsteins Þorsteinssonar f.h. Rekstrarfélagsins Eskju ehf., kt. 7006100980, dags. 12.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskverkunar að Óseyrarbraut 17,
Hafnarfirði. Allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.19 Rauðhella 11, Hafnarfjörður – dekkja- og smurþjónusta
Lögð fram umsókn Napoleon F. Joensen f.h. NDL ehf., kt. 521202-3510, dags. 18.08.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs dekkja- og smurstöðvar að Rauðhellu 11, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.20 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Jón Más Björgvinssonar f.h. Tannlæknastofu Jóns Más ehf. kt. 6706081740, dags. 24.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Reykjavíkurvegi
62, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður – rafbylgju meðferð
Lögð fram umsókn Margrétar Einarsdóttur f.h. Ultraform kt. 470909-0640, dags. 16.08.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs stofu með rafbylgju meðferð til vaxtarmótunar að
Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.22 Reykjavíkurvegi 66, Hafnarfjörður – tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Ágústs Gunnarssonar f.h. Tannlæknastofu Ágústs Gunnarssonar kt.
690692-2529, dags. 30.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að
Reykjavíkurvegi 66, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.23 Stapahraun 7, Hafnarfjörður – gistiheimili
Lögð fram umsókn Lenu Valgeirsdóttur f.h. Fjórhjólalagersins kt. 510406-1117, dags.
20.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Stapahrauni 7, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
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1.1.24 Búðakór 1, Kópavogur - veitingastofa
Lögð fram umsókn Hinriks Inga Guðbjargarsonar f.h. Lystauka veisluþjónustu ehf., kt. 6212080470, dags. 28.06.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss og veisluþjónustu að
Búðakór 1, Kópavogi. Húshluti: 010102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.25 Dalvegur 24 Kópavogur - bónstöð
Lögð fram umsókn Daríusz Jachím f.h. Auto spa bónstöðvar ehf., kt. 700710-0760 dags.
24.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Dalsvegi 24, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 2 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og fullnægjandi upplýsingar
hafa borist um frágang fráveitu.
1.1.26 Dalvegur 28 Kópavogur - bifreiða- og vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Gísla Rúnars Kristinssonar f.h. Bifreiðaþjónustu Gísla ehf kt. 160683-4659
dags. 27.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Dalsvegi
28, Kópavogi. Húshluti: 010101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára þar sem
olíugildrum hefur ekki verið komið fyrir á fráveitulögn.
1.1.27 Elliðahvammur, Kópavogur - eggja- og kjúklingaframleiðsla
Lögð fram að nýju umsókn Þorsteins Sigmundssonar f.h. Hvamms ehf., kt.560986-2039, dags.
8.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs eggja- og kjúklingaframleiðslu við Elliðahvamm,
Kópavogi. Endurnýjun.
Bréf sent byggingafulltrúa varðandi samþykkta notkun húsnæðis dags. 23.03.2010.
Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 9.04.2010.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2000-2012, er starfsemin á landbúnaðarsvæði.
Umsögn bæjarskipulags Kópavogs dags. 9.7.2010 (samþykkt Skipulagsnefndar Kópavogs frá
6.7.2010 og sem var samþykkt á fundi bæjarráðs 8.7.2010) liggur fyrir um stöðu skipulags.
með vísun til nálægðar íbúðarsvæðis og ákvæða 24. gr. reglugerðar um hollustuhætti nr.
941/2002.
Afgreiðslu frestað og ákveðið að nefndin fari í vettvangsskoðun um svæðið.
1.1.28 Fjallalind 20 Kópavogur - vefverslun með snyrtivörur
Lögð fram umsókn Steinars Egilssonar, f.h. MV-heildverslun ehf., kt. 470709-0400, dags.
11.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vefverslunar með snyrtivörur að Fjallalind 20,
Kópavogi. Húshluti: hluti af kjallara. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.29 Hagasmári 1, Kópavogur - pylsusala
Lögð fram umsókn Guðrúnar Kristmundsdóttur f.h. Bæjarins Bestu sf., kt. 600794-2569, dags.
01.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til pylsusölu að Hagasmára 1, Kópavogi. Eigandaskipti..
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.30 Kópavogshöfn, Hrafnreyður KÓ-100, Kópavogur - skemmtibáts
Lögð fram umsókn Gunnars Bergmanns Jónssonar f.h. Hrefnuveiðimanna ehf., kt. 6405061800, dags. 13.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skemmtibáts með veitingasölu sem
gerður verður út frá Kópavogshöfn í Hrafnreyði KÓ-100, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.31 Kársnesbraut 112 Kópavogur - framleiðsla á tilbúnum mat
Lögð fram umsókn Sturlu Birgissonar f.h. H og K veitingar ehf., kt. 430877-0119, dags.
21.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu og dreifingar á tilbúnum mat til mötuneyta að
Kársnesbraut 112, Kópavogi. Húshluti: 01 0001, 01 0002 og 01 0005. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 28.07.2010.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.32 Nýbýlavegur 18, Kópavogur - ísbúð og veitingastofa
Lögð fram umsókn Einars Ásgeirssonar f.h. E. Ásgeirssonar ehf. kt. 530391-1329 dags.
24.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar og veitingastofu með sjálfsafgreiðslu að
Nýbýlavegi 18, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.33 Skemmuvegur 20, Kópavogur – bifreiðasprautun
Lögð fram umsókn Böðvars Guðmundssonar f.h. ALP-GÁK Bílaverkstæðis ehf., kt. 6703022610, dags. 23.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautuverkstæðis að
Skemmuvegi 20, Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.34 Skemmuvegur 22, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Matthíasar Sverrissonar kt. 090454-0059, dags. 11.08.2010, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 22, Kópavogi. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.35 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - heilsuræktarstöð
Lögð fram umsókn Jaqueline Cardoso da Silva f.h. Heilsusmiðjunnar ehf., kt. 420609-0510
dags. 14.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Húshluti: 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.36 Smiðjuvegur 40d, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Garðars Bragasonar f.h. Biðreiðastillingar ehf. kt. 551295-2229, dags.
19.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 40d,
Kópavogi. Húshluti: 01 0202. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.37 Suðurlandsvegur, Gunnarshólmi, Kópavogur - gististaður með veitingasölu
Lögð fram umsókn Jónu Margrétar Kristinsdóttur f.h. Gunnarshólma - guesthouse ehf. kt.
550610-0430 dags. 21.07.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis (heimagisting)
með veitingasölu að Gunnarshólma, Kópavogi.
Húshluti: Gamla íbúðahúsið á Gunnarshólma. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.38 Víkurhvarf 3, Kópavogur - efnavinnsla og rannsóknastofa
Lögð fram umsókn Björns Örvars f.h. ORF líftækni kt. 420201-3540, dags. 14.07.2010, þar sem
sótt er um leyfi fyrir efnavinnslu til framleiðslu hráefna í fegrunar- og snyrtivörur að Víkurhvarfi
3, Kópavogi. Húshluti: ½ jarðhæð (0102, 0103, (0107)) og ½ I hæð. (0202,0205. (0203)) og II
hæð (0302)). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.2

Umsagnir

Kópavogur
1.2.1 Kópavogshöfn, Kópavogur - Hrefnuveiðimenn ehf. skemmtibátur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 28.06.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrefnuveiðimanna ehf kt. 640506-1800 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastað í flokki ll í skemmtibátnum Hrafnreyði KÓ-100 sem gerður verður út frá
Kópavogshöfn, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.

5

Heilbrigðisnefnd 30. ágúst 2010

1.2.2 Gunnarshólmi, Kópavogur - gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 03.08.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gunnarshólma guesthouse kt. 550610-0430 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
heimagistingu í flokki l fyrir Gunnarshólma guesthouse að Gunnarshólma í Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Falcon-traffic ehf, Hjallahraun 9, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Falcon-traffic ehf, kt. 710506-1240, dags. 17.08.2010, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu í matvöruverslun að Hjallahrauni 9.
Leyfisveiting samþykkt.
1.3.2 Bara ehf, Dalvegur 16c spilasalur
Lögð fram umsókn Bara ehf, kt. 690304-3170, dags. 25.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í söluturni að Dalvegi 16c.
Leyfisveiting samþykkt.

2

Fjárhagsáætlun og starfsáætlanir 2011

Umræða fyrir gerð fjárhagsáætlunar og starfsáætlana ársins 2011.

3

Geymslusvæðið ehf. Hraungörðum við Reykjanesbraut í Hafnarfirði

Lagt fram afrit af tilkynningu Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins til Geymslusvæðisins ehf.,
Hraungörðum, pósthólf 490, 222 Hafnarfirði, frá 18. ágúst 2010, varðandi bruna á
geymslusvæðinu þann 16. ágúst 2010.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 20. ágúst 2010 til Geymslusvæðisins ehf.
varðandi meint brot á starfsleyfi fyrirtækisins frá 11. desember 2006. Það erindi var sent
fyrirtækinu eftir að upplýsingar varðandi brunann og eldsmat bárust frá slökkviliði.
Forsvarsmann Geymslusvæðisins hafa ekki svarað erindi heilbrigðiseftirlitsins frá 20. ágúst
2010.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur liggja fyrir að við rekstur fyrirtækisins þann 16. ágúst 2010 hafi ekki verið
fylgt eðlilegum vinnubrögðum varðandi mengunarvarnir og skyldu aðila til að tryggja og vernda
þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. Með því að brenna úrgangi á
athafnasvæði fyrirtækisins og hindra slökkvilið í að komast að til að slökkva þann eld, hafi
ákvæði starfsleyfis verið brotin.
Heilbrigðisnefnd áminnir því hér með fyrirtækið og forsvarsmenn þess fyrir brennslu á úrgangi á
athafnasvæðinu þann 16. ágúst 2010. Áminningin er veitt samkvæmt ákvæðum 26. gr. laga nr.
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum til að knýja á um að
rekstrinum verði hagað þannig að fylgt verði ákvæðum laga og reglugerða um hollustuhætti og
mengunarvarnir og laga um meðhöndlun úrgangs. Jafnframt telur heilbrigðisnefnd sér skylt að
vekja athygli lögregluyfirvalda á að hér hafi verið um að ræða alvarlegt brot á lögum um
meðhöndlun úrgangs og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Heilbrigðisnefnd samþykkir jafnframt að taka til endurskoðunar starfsleyfi fyrirtækisins með
vísun til IX. kafla reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för
með sér mengun m.t.t. umhverfisáhrifa við reksturinn.”

4

Önnur mál

4.1

Strandgata 82-84, Hafnarfjörður - Hreinsunar- og málningarslippur

Von á umsókn Gunnars Stefáns Richter f.h. Danielsslipps ehf., kt. 590104 2560, dags.
24.08.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málningarslipps að Strandgötu 82-84,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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Lagt fram minnisblað úr eftirlitsferð um lóðina Strandgötu 82-84, Hafnarfirði þann 24. ágúst
2010 þar sem kom í ljós að í undirbúningi væri að opna þar hreinsunar- og málningarlipp.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er óskað verði eftir afstöðu skipulags- og
byggingasviðs Hafnarfjarðar um hvort sú starfsemi samrýmist gildandi skipulagi og sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteingar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:35

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gísli Ó. Valdimarsson

Steingrímur Steingrímsson
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