Heilbrigðisnefnd 19. janúar 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
134. fundur – 19. janúar 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 19.
janúar 2009, 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.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 133. fundar heilbrigðisnefndar frá 11. desember 2008

Samþykkt

2

Fundargerð 116. starfsmannafundar frá 14. janúar 2009

2.1

Starfsleyfi

Garðabær
2.1.1
Marargrund 9, Garðabær - niðurrif.
Lögð fram umsókn Pálma Sigurðssonar, f.h Dráttarbíla ehf., kt. 690794-2099, dags 5.1.2009,
þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs íbúðarhúss að Marargrund 9, Garðabæ.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest.

Hafnarfjörður
2.1.2
Eyrartröð 3, Hafnarfjörður - Meindýraeyðar
Lögð fram umsókn Guðmundar Óla Scheving, f.h. Ráðtaks sf kt. 590382-0279, dags.
5.1.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir starfsaðstöðu vegna meindýraeyðingar að Eyrartröð 3,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 13. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.3
Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfjörður - harðfiskverkun
Lögð fram umsókn Hafþórs H. Jónssonar, f.h. Hafdal ehf, kt. 560192-2749 dags. 16.12.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs harðfiskverkunar að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði.
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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.4
Kaplahraun 2-4, Hafnarfjörður - markaður
Lögð fram umsókn Magnúsar Garðarsson, f.h. Fjarðarportið kt. 571008-1570, dags.
9.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs markaðar að Kaplahrauni 2-4, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi og tímabundin frá 13. des. – 31. des. 2008.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er staðfest tímabundið starfsleyfi.
2.1.5
Lónsbraut 6, Hafnarfjörður - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Þorsteins J. Þórðarsonar, f.h. Fiskifells ehf., kt. 571208-0400, dags.
18.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Lónsbraut 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0121 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.6
Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kaupás hf, f.h. Kaupás hf / Krónan, kt. 711298-2239 dags 08.01.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar með takmarkaða vinnslu að Reykjavíkurvegi
50, Hafnarfirði. Húshluti: hluti 1. hæðar. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.7
Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfjörður - kaffihús
Lögð fram umsókn Katrínar Helgu Reynis f.h. Kasi ehf kt. 520608-0950 dags 13.01.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs og kaffihúss í tenglum við rekstur blómabúðar að
Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði. Húshluti: hluti _01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.8
Suðurhella 7, Hafnarfjörður - stálsmiðja
Lögð fram umsókn Þorsteins Birgissonar, f.h. Stálnausts ehf., kt. 420798-3349, dags.
10.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs stálsmiðju að Suðurhellu 7, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.9
Þrúðvangur 18, Hafnarfjörður - daggæsla í heimahúsi
Lögð fram umsókn Láru Dan Daníelsdóttur, kt. 200760-4179 dags 08.01.2009, þar sem sótt
er um leyfi til daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn að Þrúðvangi , Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Kópavogur
2.1.10
Bakkabraut 6, Kópavogur - fiskbúð
Lögð fram umsókn Lindu Jörundsdóttur, f.h. Sælindar ehf. kt. 550502-8870, dags.
10.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Bakkabraut 6, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.11
Bæjarlind 6, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Vilhjálms Þórs Vilhjálmssonar, f.h. Tanngarðs ehf kt. 450902-2250, dags.
22.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Bæjarlind 6, Kópavogi.
Húshluti: 01 0302. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára.
2.1.12
Hamraborg 5, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Páls Ægis Pálssonar, f.h. Brostu ehf kt. 631299-2029, dags. 10.12.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 5, Kópavogi.
Húshluti: 01 0202. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára.
2.1.13
Hamraborg 7, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Ragnars Kr. Árnasonar, f.h. Tannlæknastofu Kópavogs ehf kt. 4110012450, dags. 22.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 7,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára.
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2.1.14
Hamraborg 11, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Sifjar Matthíasdóttur, f.h. Tannlæknastofu Sifjar Matt hf kt. 590894-2659,
dags. 07.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 11,
Kópavogi. Húshluti: 01 0203. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til
12 ára.
2.1.15
Rjúpnasalir 1, Kópavogur skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Berglindar Björnsdóttur, f.h. Berglind B ehf, kt. 530208-1170, dags.
16.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lítils veitingastaðar og vídeóleigu að
Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.16
Smáraholt 1 og 2, Kópavogur - niðurrif
Lögð fram umsókn Erlings Jónssonar, f.h. Suðurverks, kt.520885-0219, dags. 9.12.2008, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs á tveimur hesthúsum að Smáraholti 1 og 2, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest.
2.1.17
Smiðjuvegur 11, Kópavogur - veitingasala
Lögð fram umsókn Kristmanns Þórs Einarssonar, f.h. Skerpingar ehf, kt. 650682-0179, dags.
23.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar og móttökueldhúss að
Smiðjuvegi 11, Kópavogi. Húshluti, 02 0105. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.2

Umsagnir

Álftanes
2.2.1
Íþróttahús Álftaness, íþróttamiðstöð, tækifærisleyfi þorrablót
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 8.12.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurjóns Manfreðssonar, f.h. Kvenfélags Álftaness kt. 451179-0209, þar sem sótt er
um tækifærisleyfi til að halda þorrablót í íþróttahúsi Álftaness, þann 24. janúar 2009, óskað er
eftir leyfi fyrir 350 manns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 26.01.2004 að veita Íþróttahúsinu á Álftanesi (Sveitarfélagið
Álftanes kt. 440169 6869), starfsleyfi til reksturs heilsuræktar og íþróttastöðvar við þar sem
fyrirhuguð skemmtun á að fara fram. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tímabundið leyfi í
Íþróttahúsinu þann 24. janúar n.k.. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu
Jákvæð umsögn staðfest.”
Garðabær
2.2.2
Íþróttamiðstöðin Mýrin, - íþróttamiðstöð, tækifærisleyfi þorrablót
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 12.01.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Guðmundssonar f.h. knattspyrnudeildar Stjörnunnar kt. 580589-1389, þar
sem sótt er um tækifærisleyfi til að halda þorrablót í íþróttamiðstöðinni Mýrinni í Garðabæ,
þann 23. janúar 2009, frá kl. 19.00 – 03.00. Óskað er eftir leyfi fyrir 1200 manns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 24.02.2003 að veita Íþróttahúsinu Mýrinni (Garðabæ kt. 7001693759), starfsleyfi til reksturs heilsuræktar og íþróttastöðvar við Skólabraut í Garðabæ, þar
sem fyrirhuguð skemmtun á að fara fram. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tímabundið leyfi í
Íþróttahúsinu þann 23. janúar n.k.. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt um veitingu
tækifærisleyfis fyrir allt að 1000 með skilyrðum um að hreinlæti í snyrtisaðstöðu verði tryggt
með stöðugu eftirliti og veitingar verði fengnar frá viðurkenndum aðila sem tryggir öryggi
matvæla samkvæmt gildandi lögum og reglum“
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Hafnarfjörður
2.2.3
Trönuhraun 10, - Dillon Sportbar ehf,
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 12.01.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Franz Gunnarssonar um rekstrarleyfi fyrir sportbar að Trönuhrauni 10. Rekstraraðili
er Dillon Sport ehf, kt. 601108-1000
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits þegar úttekt og umsókn um starfsleyfi liggur fyrir.”
Kópavogur
2.2.4
Dalsmári 5, Kópavogi. - Íþróttahúsið Fífan – árshátíð
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 13. janúar 2009 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Kópavogsbæjar kt. 700169 – 3759 og Múlakaffis ehf. kt. 660772 0229 um
tækifærisleyfi fyrir samkomu 7. mars 2009 í Íþróttahúsinu Fífunni, Dalssmára 5, Kópavogi.
Óskað er eftir leyfi fyrir 2000 manns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 24.02.2003 að veita Íþróttahúsinu Fífunni, (Kópavogsbæ kt.
700169-3759), starfsleyfi til reksturs íþróttahúss að Dalsmára 5, Kópavogi, þar sem fyrirhuguð
skemmtun á að fara fram. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tímabundið á leyfi í Íþróttahúsinu..
Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu.”
Jákvæð umsögn um tækifærisleyfi er samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
2.2.5
Hagasmári 1, - Hraðlestin, veitingastofa
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 7.01.2009 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Tanksins ehf um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í Smáralind (áður Burger King),
Kópavogi.
Rekstraraðili Tankurinn ehf. kt. 571299-5349.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 8. desember 2003 starfsleyfi Tanksins ehf., kt. 571299-5349, til
reksturs veitingastaðar að Hagasmára 1, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt II 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 veitingastofu.”
2.2.6
Rjúpnasalir 1, - Salagrill, veitingastofa
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 17.12.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Berglindar Björnsdóttur um rekstrarleyfi fyrir Salagrill að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Rekstraraðili er Berglind B. ehf. kt. 530208-1170.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki ll.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.7
Salavegur 2, - Glersalurinn, veislusalir
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 14. janúar 2009 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sturlu Birgissonar f.h. Sælkeraveisla ehf. kt. 7110008 2090 um rekstrarleyfi til að
reka Glersalinn að Salavegi 2, Kópavogi. Sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar
samkvæmt flokki 3.
Vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits þegar úttekt og starfsleyfisumsókn liggur fyrir.
2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1
Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kaupás hf, f.h. Kaupás hf / Krónan, kt. 711298-2239, dags. 08.01.2009,
þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að í versluninni Krónunni við Reykjavíkurvegi 50,
Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt.
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2.3.2
Rjúpnasalir 1, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Berglind B ehf, kt. 530208-1170, dags. 16.12.2008, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað
Álftanes

2.4.1
Álftanes , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Stefáns Arinbjarnasonar, f.h. sveitafélagsins Álftanes kt. 440169-6869,
dags. 15.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á ströndinni við Gesthús þann
31. desember n.k. frá kl. 20.30.
Starfsleyfi staðfest.
2.4.2
Álftanes, þrettándabrenna
Lögð fram umsókn Stefáns Arinbjarnasonar, f.h. sveitafélagsins Álftanes kt. 440169-6869,
dags. 15.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til þrettándabrennu á ströndinni við Gesthús þann
6. janúar n.k. frá kl. 18.30
Starfsleyfi staðfest.
Garðabær
2.4.3
Garðabær , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Páls Grétarssonar, f.h. Knattspyrnudeildar Stjörnunnar kt. 580589-1389,
dags. 16.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á brennusvæði við Arnarnesvog,
þann 31. desember n.k. frá kl. 20.30
Starfsleyfi staðfest.
Hafnarfjörður
2.4.4
Hafnarfjörður , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Bjarna Geirssonar , f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka kt. 600169-0419,
dags. 9.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á lóð Tjarnavalla 7 Hafnarfirði,
þann 31. desember n.k. frá kl. 20.30.
Starfsleyfi staðfest.
Kópavogur
2.4.5
Kópavogur , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Kristjáns Jónatanssonar, f.h. Breiðabliks kt. 480169-0699, dags.
10.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á brennusvæði í Smárahvammi, þann
31. desember n.k. frá kl. 20.30.
Starfsleyfi staðfest.
2.4.6
Kópavogur , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Árna Þórs Árnasonar, kt. 240366-5179, dags. 29.12.2008, þar sem sótt er
um leyfi til áramótabrennu við hringtorg á Þingmannaleið, þann 31. desember n.k. frá kl.
20.30.
Starfsleyfi staðfest.
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Tóbaksskala að Engihjalla 8, Kópavogi

Lagt fram erindi Fulltingi-lögfræðiþjónustu ehf. dags. 11. desember 2008 varðandi sölu á
tóbaks í verslun 10-11 í Engihjalla 8 í Kópavogi.
Afgreiðslu frestað.
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4

Skipulagsmál

4.1
Kársnes - vesturhluti, Kópavogi – Veruleg breyting á Svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
Lagt fram að nýju erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 2. desember 2008 þar sem
óskað er umsagnar um umhverfisskýrslu sem fylgir tillögu að verulegri breytingu á
Svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
Skipulagsmál Kársness og hafnarsvæðis Kópavogs voru áður til umræðu á fundi
heilbrigðisnefndar 25. júní 2007.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur jákvætt að skilgreina svæðið sem blandaða byggð íbúða og
atvinnustarfsemi. Umferð ökutækja eftir að framkvæmdum líkur verður út frá hollustuháttum
og mengunarálagi sá umhverfisþáttur sem þarf að vakta sérstaklega.”
Birna Ólafsdóttir og Steingrímur Steingrímsson sitja hjá.
Steingrímur Seingrímsson boðar bókun við afgreiðsluna og var ákveðið að halda rafrænan
fund í nefndinni 20. janúar 2009 vegna þess.

5

Endurskoðun samninga milli Umhverfisstofnunar og heilbrigðisnefnda

Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 16. desember 2008 þar sem tilkynnt er ákvörðun um
endurskoðun samninga við heilbrigðisnefndir um yfirtöku eftirlits samkvæmt 9. gr. reglugerðar
nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit.
Samþykkt að ganga til samninga við Umhverfisstofnun um áframhaldandi yfirtöku á eftirliti.

6

Skógrækt og uppgræðsla á vatnsverndarsvæði í Lækjarbotnum Kópavogi

Lagt fram erindi garðyrkjustjóra Kópavogsbæjar um framhald skógræktar og uppgræðslu í
Lækjarbotnum sbr. samþykkta áætlun frá maí 2001.
Heilbrigðisnefnd endurnýjar leyfið með vísun til 20. gr. og 32. gr. heilbrigðissamþykktar nr.
636/1997 um verndarsvæði vatnsbóla.
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Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir

.Lagt fram erindi Heilbrigðisnefndar Alþingis dags. 16. janúar 2009 þar sem óskað er
umsagnar um frumvarp til laga um tóbaksvarnir, 162. mál, EES-reglur, varúðarreglur og
auglýsingar.
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=136&mnr=162 Frestur til að koma að umsögn er til
3. febrúar 2009. Vísað til heilbrigðiseftirlits.

8

Önnur mál

8.1
Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs
Lagt fram til kynningar erindi Mannvits verkfræðistofu dags. 15. janúar 2009 f.h.
verkefnastjórnar sorpsamlaganna um kynningu á svæðisáætlun ásamt umhverfisskýrslu.
Gögn vegna málsins er að finna á heimasíðu http://www.samlausn.is/
8.2
Staðardagskrá 21 fyrir Kópavog
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar dag. 12. janúar 2009 um endurskoðun á stöðumati vegna
staðardagskrá 21. Staðardagskrá 21 Kópavogi er að finna á heimasíðu Kópavogs.
http://www.kopavogur.is/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=109
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50
Júlíus Kr. Björnsson

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Margrét Halldórsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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