Heilbrigðisnefnd 25. október 2010

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
156. fundur – 25. október 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
október 2010, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 18. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 155. fundar heilbrigðisnefndar frá 21. október lögð fram.
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Fundargerð 134. starfsmannafundar frá 22. október 2010

1.1

Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1 Miðhraun 6, Garðabær - málmsteypa
Lögð fram umsókn Sigurðar T. Þorgrímssonar, f.h. Málmsteypu Þorgríms Jónssonar ehf., kt.
420707-1709, dags. 8.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsteypu að Miðhrauni 6,
Garðabæ. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi til
12 ára.

Hafnarfjörður
1.1.2 Arnarhraun 15, Hafnarfjörður – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Guðfinnu H. Björnsdóttur f.h. Snyrtistofunnar Príma ehf., kt. 421279-3579,
dags. 08.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Arnarhrauni 15, Hafnarfirði.
Húshluti: kjallari. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.3 Eyrartröð 12, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Birgis Sævars Jóhannssonar f.h. Ópal Sjávarfangs ehf., kt. 620205-0600,
dags. 11.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu og pökkunar að Eyrartröð 12
(Grandatröð 8), Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að lokaúttekt byggingafulltrúa fari fram samkvæmt reglum.
1.1.4 Eyrartröð 16, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Aðalsteins Finsens f.h. Reykhússins Reykhólar ehf., kt. 541009-0430, dags.
15.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reykingar á fiskmeti að Eyrartröð 16, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.5 Flatahraun 12, Hafnarfjörður – reksturs skólahúsnæðis
Lögð fram umsókn Guðbjargar Hönnu Gylfadóttur f.h. Tapers ehf., kt. 600509-1870, dags.
22.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skólahúsnæðis að Flatahrauni 12, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.6 Fornubúðir 1 , Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Hinriks Kristjánssonar f.h. Fiskvinnslunnar Kambs hf., kt. 431299-2919,
dags. 05.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Fornubúðum 1 ásamt
starfstöð að Cuxhavengötu 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 01(01,02 og 03). Ný starfsemi.
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.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.7 Hringhella 8, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Doinius Simkus, f.h. D&E bílaverkstæði ehf., kt. 670910-0400, dags.
12.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaverkstæðis að Hringhellu 8, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára fyrirvara með
um kröfur byggingayfirvalda.
1.1.8 Íshella 5, Hafnarfjörður - endurnýting
Lögð fram umsókn Valdimars Ó. Jónassonar f.h. Blendi ehf., kt. 441200-2850, dags.
20.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til endurvinnslu í tengslum við áliðnað að Íshellu 5,
Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi til
12 ára með fyrirvara um að fullnægjandi upplýsingar liggi fyrir.
1.1.9 Koparhella 1, Hafnarfjörður - steypustöð
Lögð fram umsókn Bjarka Júlíussonar, f.h. Steypustöðvarinnar Borg ehf., kt. 501286-2069,
dags. 14.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steypustöðvar að Koparhellu 1,
Hafnarfirði. Ný starfsemi. Málið var áður á dagsskrá heilbrigðisnefndar 28. júní 2010 sbr.
4.1.14.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi til
12 ára með fyrirvara um að fullnægjandi upplýsingar liggi fyrir.
Gísli Ó. Valdimarsson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.
1.1.10 Norðurhella 10, Hafnarfjörður - hreinlætisvöruverksmiðja
Lögð fram umsókn Kristjáns Grétarssonar, f.h. MF Mjallar - Friggjar hf., kt. 430610-0580, dags.
18.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu hreinlætisvara að Norðurhellu 10, Hafnarfirði.
Ný starfsemi. Óskað er eftir að ganga inn í umsókn um starfsleyfi fyrir Mjöll Frigg, kt. 6005032270 sbr. bókun á fundi heilbrigðisnefndar 30.11.2009.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að yfirfæra starfsleyfið á nýjan
rekstraraðila að fullnægðum fyrri skilyrðum.
1.1.11 Óbrinnishólar, Hafnarfjörður - vinnsla jarðefna
Lögð fram umsókn Aðalsteins Gunnarssonar, f.h. Hraunsteina sf., kt. 410284-0309 dags.
30.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu jarðefna og efnistöku á vatnsverndarsvæði í
Óbrinnishólum við Bláfjallaleið, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Lagt fram erindi Skipulags- og byggingasviðs Hafnarfjarðarbæjar frá 21.10.2010 þar sem mælt
er með framlengingu starfsleyfis fyrir styttri tíma, hugsanlega til 3 ára.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með að auglýsa starfsleyfi til 3 ára.
1.1.12 Steinhella 1, Hafnarfjörður - vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Aðalsteins Gunnarssonar, f.h. Hraunsteina sf., kt. 410284-0309 dags.
30.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis fyrir verktaka að Steinhellu 1,
Hafnarfirði. Húshluti: miðbil. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um kröfur byggingayfirvalda.
1.1.13 Strandgata 50, Hafnarfirði - leikhús
Lögð fram umsókn Lárusar Vilhjálmssonar , fh. Gaflaraleikhússins, kt. 690910-0390, dags.
18.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikhúss og tengdrar veitingasölu að Strandgötu
50, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.14 Strandgata 82-84, Hafnarfjörður - dráttarbraut
Lögð fram umsókn Gunnars St. Richters f.h. Daníelsslipps ehf., kt. 590104-2560, dags.
15.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dráttarbrautar til viðhalds á bátum og skipum að
Strandgötu 82-84, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Lagt fram erindi Hafnarfells hf., eiganda húsnæðis á lóðinni, dags. 5. október 2010 þar sem
gerð er grein fyrir sjónarmiðum húseiganda og lóðarhafa.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi til
4 ára með fyrirvara um að fullnægjandi upplýsingar liggi fyrir.

Kópavogur
1.1.15 Bláfjöll, Kópavogur – skíðaskáli
Lögð fram umsókn Einars Bjarnasonar f.h. Skíðasvæði höfuðborgarinnar, kt. 590182-1339,
dags. 27.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skíðaskála í Bláfjöllum, Kópavogi.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.16 Bæjarlind 2, Kópavogur rakarastofa
Lögð fram umsókn Jörgens Árna Albertssonar f.h. Klippistofu Jörgens kt. 580705-0810, dags.
11.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur rakarastofu að Bæjarlind 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Flutt í nýtt húsnæði.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.17 Dalsmári 9-11, Kópavogur – kírópraktorstofa
Lögð fram umsókn Magna Bernharðssonar f.h. Kírópraktorstofu Íslands kt. 510701-7080,
dags. 30.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs Kírópraktorstofu að Dalsmára 9-11,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.18 Dalsmári 9-11, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Maríu Hreinsdóttur f.h. Heilsukots ehf kt. 410910-0120, dags. 10.10.2010,
þar sem sótt er um leyfi til verslunar með skyrbúst, niðurskorna ávexti og fæðubótaefni að
Dalsmára 9-11, Kópavogi. 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.
1.1.19 Dalvegur 28 Kópavogur - bifreiða- og hjólbarðaverkstæði
Lögð fram umsókn Gísla Rúnars Kristinssonar f.h. Bíla og dekkjaþjónustan ehf., kt. 6009100510, dags. 5.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og hjólbarðaverkstæðis að
Dalsvegi 28, óskar eftir að ganga inn í starfsleyfi Bifreiðaþjónustu Gísla sem samþykkt var
30.08.2010. Húshluti: 010101. Yfirtaka á starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára þar sem
olíugildrum hefur ekki verið komið fyrir á fráveitulögn.
1.1.20 Hagasmári 1, Kópavogur – tóbaksverslun
Lögð fram umsókn Justyna Wojcik f.h. Jubi ehf., kt. 651108-1010, dags. 21.10.2010, þar sem
sótt er um starfsleyfi fyrir tóbakssöluverslun að Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: bil á
jarðhæð. Nýstarfsemi.
Með vísun til ákvæða 8. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir er leyfi fyrir sérverslun með tóbak
samþykkt til fjögra ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - matsölustaður
Lögð fram umsókn Þóru Kristínar Steinarsdóttir. f.h. Velox ehf., kt. 530809-0200, dags.
28.09.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar (Thai style) að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Húshluti: 101 0207. Eigendaskipti.
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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.
1.1.22 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - byggingavöruverslun
Lögð fram umsókn Friðriks Más Bergsteinssonar f.h. Parketbúðarinnar ehf., kt. 690609-1180,
dags. 13.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar og vélaleigu að
Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Húshluti: 01 0103 og 01 0104. 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.
1.2

Umsagnir

Garðabær
1.2.1 Ásgarður, Garðabæ - félagsheimili, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 15.10.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sjálfstæðisfélags Garðabæjar kt. 611175-1089 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
októberfests Sjálfstæðisfélagsins í Stjörnuheimilinu, Garðabæ. Þann 23. október 2010 frá kl.
21.00 – 03.00 fyrir allt að 100 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.

Hafnarfjörður
1.2.2 Ásvellir, Hafnarfjörður - íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 28.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnufélagsins Hauka kt. 600169-0419 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
kvennakvöld Hauka í íþróttamiðstöðinni Ásvöllum, Hafnarfirði. Þann 16. október 2010 frá kl.
19.30 – 03.00 fyrir allt að 400 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3 Kaplakriki, Hafnarfjörður - íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 1.10.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Knattspyrnudeildar FH, kt. 410687-1359 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir lokahóf
í íþróttahúsinu Kaplakrika, Hafnarfirði. Þann 9. október 2010 frá kl. 19.00 – 03.00 fyrir allt að
1000 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.4 Strandgata 50, Hafnarfjörður – Gaflaraleikhúsið, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 8.10.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gaflaraleikhússins, kt. 690910-0390, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir leikhús og
tengdra veitingasölu í flokki II að Strandgötu 50, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðinefnd samþykkti í dag 25.10.2010 að veita Gaflaraleikhúsinu, kt. 660810-1100
starfsleyfi fyrir leikhús samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi fyrir leikhús og tengdra
veitingasölu. 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 samkomusal, leikhús og tengda veitingasölu.

Kópavogur
1.2.5 Dalsmári 9-11, Kópavogur - Heilsukot, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 20.10.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Heilsukots ehf. Kt. 410910-0120, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingahús í
fokki II, að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn um rekstur veitingastofu að lokinni útgáfu starfsleyfis.
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1.3

Annað

1.3.1 Undirhlíðar, Hafnarfjörður - uppgræðsla
Lagt fram bréf frá Hafnarfjarðarbæ dags 30.09.2010, þar sem óskað er álits á að nota gras sem
fellur til við slátt í Hafnarfirði (frá bæjarvinnunni og verktökum á vegum Hafnarfjarðar) til
uppgræðslu í Undirhlíðarnámum, áætlað er að vinna verkið í samvinnu við Gróður fyrir fólk í
landnámi Ingólfs. Þar sem þetta er á vatnsverndarsvæði hefur umhverfisnefnd Hafnarfjarðar
óskað eftir áliti Heilbrigðiseftirlitsins.. Mælt með staðfestingu jákvæðrar umsagnar.

2

Hvammur ehf. Elliðahvammi, Kópavogi – 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.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 2. september 2010 var ákveðið var að auglýsa tillögu að
starfsleyfi sbr. ákvæði 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 fyrir starfandi atvinnurekstur í
Elliðahvammi í Kópavogi. Tillaga að starfsleyfi var auglýst í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu
þann 15. september 2010 með athugasemda fresti til 20. október 2010.
Lögð fram erindi sem borist hafa á kynningar tíma:
a)
Frá Þorsteini Sigmundssyni, mótekið 27. september 2010 er varðar “Starfsleyfismál
Elliðahvamms. Athugasemdir umsækjanda.
b)
Frá Sigurbirni Þorbergssyni hrl. móttekið 18. október 2010 f.h. Boðaþings ehf.
c)
Frá Kjartan Má Sigurgeirsyni, mótekið 20. október 2010 f.h. Lindarvegar ehf.
d)
Frá íbúum að Dalaþingi 24, Grandhvarfi 1, Grandahvarfi 2, Grandahvarfi 4, Fellahvarfi
2, Fellahvarfi 4 og Fróðaþingi 8.
Ennfremur lagt fram að nýju erindi Umhverfisráðuneytis dags. 31. ágúst 2010 þar sem framsent
er erindi tiltekinna íbúa í nágrenni alifuglabús við Elliðahvamm í Kópavogi frá 27. sama
mánaðar. Í erindinu er sett fram mótmæli vegna umsóknar um framlengingu starfsleyfis
alifuglabúsins í Elliðahvammi.
Heilbrigðisnefnd samþykkti að leita undanþágu frá ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti
varðandi fjarlægð til næstu íbúðarhúsa.
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Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags 23.09.2010, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Gámaþjónustunnar hf. kt. 410283-0349 þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir móttöku og
meðhöndlun úrgangs að Berghellu 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun er gerð:
“Heilbrigðisnefnd veitir jákvæða umsögn m.t.t. staðsetningar og fyrri reynslu af starfseminni.
Atriði varðandi móttöku og meðhöndlun á sorpi, ákveðnir þættir varðandi spilliefni, áformuð
kyndistöð, skráningar, rekstur verkstæða o.fl þarf að fá nánari umfjöllun.”

4

Umhverfismat frummatsskýrsla um efnistöku í Bolaöldu í Ölfusi

Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 14. október 2010 þar sem óskað er umsagnar á
umhverfisáhrifum efnistöku í Bolaöldum í Ölfusi en Efla verkfræðistofa hefur tilkynnt til
athugunar frammatsskýrslu um framkvæmdirnar.
Eftirfarandi bókun er gerð:
,,Námusvæði Bolaöldunámunnar er á mörkum Ölfuss og lögsögu Kópavogs. Áformuð vinnsla á
að fara fram utan skilgreinds vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins. Efnistakan fer fram á
mörkum tveggja grunnvatnsstrauma, þ.e. Elliðaárstraums og Selvogsstraums. Fyrr nefndi
grunnvatnsstraumurinn rennur til vesturs og því gætu stærstu mengunaróhöpp haft áhrif innan
vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins. Heilbrigðisnefnd telur að í áliti
Skipulagsstofnunnar eigi að árétta nálægð við Elliðaárstraum og í starfsleyfi beri að taka tillit til
nauðsynlegra mengunarvarna og vöktunar.’’
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Önnur mál

Engin
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19 30
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Heilbrigðisnefnd 25. október 2010

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gísli Ó. Valdimarsson

Sunna Björg Helgadóttir

Gísli Gíslason

Steingrímur Steingrímsson
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