Heilbrigðisnefnd 23. febrúar 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
136. fundur – 23. febrúar 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 23.
febrúar 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 134. fundar heilbrigðisnefndar frá 19. janúar 2009 og 135. fundar frá
20. janúar 2009

Samþykktar

2
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Fundargerð 117. starfsmannafundar frá 18. febrúar 2009
Starfsleyfi
Álftanes

3.1.1
Landakot, Álftanes - tónlistarskóli
Lögð fram umsókn Sveinbjargar Vilhjálmsdóttur, f.h. Tónlistarskóla Álftaness kt. 4401696869, dags. 23.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tónlistarskóla í Landakoti,
Álftanesi. Endurnýjun og breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
3.1.2
Dalshraun 26, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram að nýju umsókn Hlöðvers Hjálmarssonar, f.h. Japanskra véla (J-Vélar ehf) kt.
500197-2779, dags. 1.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að
Dalshrauni 26, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning með auglýsingu á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar
2009. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 8 ára.
3.1.3
Drangahraun 1b, Hafnarfjörður - Gasbirgðastöð
Lögð fram að nýju umsókn Barkar Gunnarssonar, f.h. Strandmöllen ehf. kt. 430108-0260,
dags. 11.09.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gasbirgðastöðvar að Drangahrauni 1b,
Hafnarfirði. Húshluti : 01 0101 og 02 0101. Ný starfsemi.
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning með auglýsingu á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar
2009. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar
fyrirliggur staðfesting byggingafulltrúa á samþykktri brunahönnun á Drangahrauni 1b,
Hafnarfirði.
3.1.4
Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - bakarí og veitingasala
Lögð fram umsókn Jóns Arilíussonar, f.h. Kökulistar ehf., kt. 650308-0420, dags. 22.01.2009,
þar sem sótt er um leyfi reksturs bakarís og veitingasölu Kökulistar í Firðinum, Fjarðargötu 1113, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. Breytingar á húsnæði
Með vísun til ákvæða matvæla - og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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3.1.5
Hellisgata 17, Hafnarfjörður - daggæsla
Lögð fram umsókn Guðbjargar Viggósdóttur, kt.100936-4029, dags 22.01.2009, þar sem sótt
er um leyfi til daggæslu að Hellisgötu 17, Hafnarfirði.
Rekstraraðili býr ekki á staðnum. Húshluti: neðri hæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.6
Hjallabraut 55, Hafnarfjörður - leikskóli
Lögð fram umsókn Ernu Káradóttur f.h. Litla Hjalla Hjallastefnunnar, kt.540599-2039,
dags 29.10.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ungbarnaleikskóla að Hjallabraut 55,
Hafnarfirði. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.7
Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfjörður - málmsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Árna M. Sigurðssonar, f.h. Á.M. Sigurðssonar ehf, kt. 680999-2449,
dags 21.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að
Hvaleyrarbraut 2,Hafnarfirði. Húshluti: hluti 01 0202, 0203. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.8
Hringhella 2, Hafnarfjörður - Steypustöð.
Lögð fram að nýju umsókn Ólafs Kristjánssonar, f.h. Steypustöðvarinnar ehf., kt. 6607070420 dags. 08.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steypustöðvar að Hringhellu 2,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning með auglýsingu á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar
2009.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.9
Kaplahraun 14, Hafnarfirði - bílapartasala
Lögð fram að nýju umsókn Hilmars Valgarðssonar, f.h Bílhlutir, bílapartasala, kt. 4305901389, dags. 05.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Kaplahrauni 14,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning með auglýsingu á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar
2009. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.10
Melabraut 17, Hafnarfjörður - fiskbúð og fiskverkun
Lögð fram umsókn Friðriks Jónssonar, f.h. Lúxusfisks, kt. 530109-0460 dags. 13.02.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar og fiskverkunar að Melabraut 17, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa
3.1.11
Norðurhella 2, Hafnarfjörður - hreinsistöð og fráveita
Lögð fram að nýju umsókn Lúðvíks Geirssonar, f.h. Hafnarfjarðar kt. 590169-7579, dags.
7.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hreinsistöðvar og fráveitu fyrir Hafnarfjörð.
Með umsókn bárust eftirtalin fylgigögn:
a. Dælu- og hreinsistöð í Hraunsvík, fylgigögn með starfsleyfisumsókn, þar með
aðalteikningar arkitekta til bygginganefndar, ágúst 2008
b. Fráveita Hafnarfjarðar. Dælu- og hreinsistöðvar. Skólpmagn, nóvember 2006.
c. Fráveita Hafnarfjarðar. Dælu- og hreinsistöðvar. Skólpmagn sunnan Hvaleyrarholts,
janúar 2008.
d. Fráveita Hafnarfjarðar. Fjarvöktun, janúar 2006.
e. Fráveita Hafnarfjarðar. Útrás frá dælu- og hreinsistöð. Straumsfræðirannsóknir, apríl
2006.
f. Samþykkt um fráveitu Hafnarfjarðar nr. 199/2009.
Ný starfsemi.
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Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning með auglýsingu á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar
2009. Ábendingar bárust á kynningartíma sem brugðist hefur verið við.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.12
Norðurhella 8, Hafnarfjörður - Plastvinnsla
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Árnasonar, f.h. IFOAM ehf., kt. 671107-0120, dags.
15.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu með plast- og frauðefni að Norðurhellu 8,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning með auglýsingu á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar
2009. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.13
Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði - bensínstöð
Lögð fram umsókn Ingva J. Ingvasonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags.
16.02.2009, þar sem sótt er að yfirtaka starfsleyfi Bensínorkunnar ehf. kt. 600195-2129, til
reksturs ómannaðrar bensínstöðvar að Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. Starfsleyfið gildir til
28.01.2012. Endurskoðun og endurútgáfa leyfis
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 er starfsleyfi samþykkt.
3.1.14
Óseyrarbraut 5 , Hafnarfjörður - fiskverkun
Lögð fram umsókn Stefáns P. Jones, f.h. Fiskverk, kt. 490109-1450 dags 19.01.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Óseyrarbraut 5, Hafnarfirði. Húshluti: hluti : 02
0101 og 03 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinn úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
3.1.15
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,
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.16
Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - brauð og kökusala
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Þorkelssonar, f.h. Kornsins ehf, kt. 571201-6230 dags
15.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með bakarísvörur að
Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Húshluti: hluti 01 0102. Ný starfsemi.
Frestað þar sem húsnæðið uppfyllir ekki kröfur hollustuháttarreglugerð til reksturs
veitingastofu.
3.1.17
Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður veisluþjónusta
Lögð fram umsókn Hilmars Þórs Pálssonar, f.h. Krydds í tilveruna, kt. 590405-1750 dags
15.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veisluþjónustu að Reykjavíkurvegi 72,
Hafnarfirði. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.18
Stapahraun 12, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram að nýju umsókn Ómars Tómassonar, f.h. Bílakjallarans ehf. kt. 591201-2550, dags.
1.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Stapahrauni 12, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar 2009. Engar
athugasemdir bárust.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og fyrirvara í grenndarkynningu er starfsleyfi
samþykkt til 4 ára.
3.1.19
Suðurhella 2B, Hafnarfjörður bensínstöð
Lögð fram umsókn Ingvars Stefánssonar, f.h. Olíuverslunar Íslands hf, kt. 500269-3249, dags.
22.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ÓB sjálfsafgreiðslustöðvar að Suðurhellu 2B,
Hafnarfirði. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.20
Tjarnarvellir 15 , Hafnarfjörður - brauð og kökusala
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Þorkelssonar, f.h. Kornsins ehf, kt. 571201-6230 dags
15.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með bakarísvörum að Tjarnarvöllum
15, Hafnarfirði. Húshluti: hluti 01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.21
Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - samkomustaður og veitingar
Lögð fram umsókn Markúsar Haukssonar, f.h. Dillon sport, kt. 601108-1000 dags 4.02.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomustaðar og veitingastarfsemi að Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Eigendaskipti
Frestað þar sem úttekt heilbrigðisfulltrúa hefur ekki getað farið fram.
Kópavogur
3.1.22
Askalind 7, Kópavogur bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Edvards Á. Ernstssonar, f.h. Bílaverkstæðis Edda K. ehf kt. 620300-2090,
dags. 10.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis með púst- og
smurþjónustu að Askalind 7, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.23
Bæjarlind 12, Kópavogur líkamsrækt
Lögð fram umsókn Gunnars Finnssonar, f.h. Líkamsmótun ehf kt. 490908-0210, dags.
26.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu og líkamsræktar að Bæjarlind 12,
Kópavogi. Húshluti: Ný starfsemi
Frestað þar sem bæta þarf loftræstingu í húsnæðinu.
3.1.24
Bæjarlind 12, Kópavogur ultratone meðferðarstofa ÞEG
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Rakelar Helgadóttur, f.h. Ultratonstofunnar í Kópavogi, kt.
040775-5879, dags. 04.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ultratone meðferðarstofu
að Bæjarlind 12, Kópavogi. Húshluti: 0101. Breytingar á húsnæði
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.25
Dalvegur 20, Kópavogur - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Ingva J. Ingvasonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags.
16.02.2009, þar sem sótt er um að yfirtaka starfsleyfi Bensínorkunnar ehf. kt. 600195-2129,
fyrir reksturs ómannaðra bensínstöðvar að Dalvegi 20, Kópavogi. Starfsleyfi gildir til
27.01.2012. Endurskoðun og endurútgáfa leyfis.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 er starfsleyfi samþykkt.
3.1.26
Hagasmári 2, Kópavogur bensínstöð
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, f.h. N1 ehf kt. 540206-2010, dags.17.02.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar á bensíni að Hagsmára 2, Kópavogi.
Endurskoðun og endurútgáfa leyfis.
Með vísun til ákvæðir mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 er starfsleyfi samþykkt.
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3.1.27
Hafnarbraut 11, Kópavogur málmhúðun
Lögð fram að nýju umsókn Ingólfs Proppé, f.h. Stálsmíði M. Proppé sf kt.540380-0239, dags.
11.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmhúðunnar fyrirtækis að Hafnarbraut 11,
Kópavogi. Húshluti: 01 0001. Endurnýjun
Í samræmi við ákvæði 7. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 fór fram
grenndarkynning á tillögu að starfsleyfi frá 29. desember 2008 til 28. janúar 2009. Engar
athugasemdir bárust. Gildistími starfsleyfis er skertur vegna staðsetningar.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 8 ára,
3.1.28
Hæðarsmári 2, Kópavogur bensínstöð
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, f.h. N1 ehf kt. 540206-2010, dags.17.02.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar á bensíni að Hæðarsmári 2, Kópavogi.
Endurskoðun og endurútgáfa leyfis.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 er starfsleyfi samþykkt.
3.1.29
Kársnesbraut 112, Kópavogur veislueldhús
Lögð fram umsókn Sturlu Birgissonar, f.h. Sælkeraveislur ehf kt. 711008-2090, dags.
02.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislueldhúss að Kársnesbraut 112,
Kópavogi. Húshluti: hluti af jarðhæð. Eigendaskipti
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
3.1.30
Salavegur 2, Kópavogur veislusalir
Lögð fram umsókn Sturlu Birgissonar, f.h. Sælkeraveislur ehf kt. 711008-2090, dags.
02.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislusala að Salavegi 2, Kópavogi.
Húshluti: 3. hæð. Eigendaskipti
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.31
Salavegur 2, Kópavogur bensínstöð
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, f.h. N1 ehf kt. 540206-2010, dags.17.02.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar á bensíni að Salavegi 2, Kópavogi.
Endurskoðun og endurútgáfa leyfis.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 er starfsleyfi samþykkt.
3.1.32
Skemmuvegur 40, Kópavogur - ræktun kryddjurta
Lögð fram umsókn Viktors Þórissonar, f.h. Kryddkofans kt. 520308-1210, dags. 10.02.2009,
þar sem sótt er um leyfi til ræktunar kryddjurta og pökkunar að Skemmuvegi 40, Kópavogi.
Húshluti, hluti af 206-4913 01 0001. 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.
3.1.33
Smiðjuvegur 2, Kópavogur - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Ingva J. Ingvasonar, f.h. Skeljungs ehf, kt. 590269-1749, dags.
16.02.2009, þar sem sótt er um leyfi þar sem sótt er um að yfirtaka eldra starfsleyfi
Bensínorkunnar ehf kt. 600195-2129, til reksturs ómannaðrar bensínstöðvar að Smiðjuvegi 2,
Kópavogi. Starfsleyfi gildir til 19. september 2015. Endurskoðun og endurútgáfa leyfis.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999 er starfsleyfi samþykkt.
3.1.34
Smiðjuvegur 11E, Kópavogur - Kæli- og frystitækjaþjónusta.
Lögð fram umsókn Jóns Egilssonar, f.h. Ísfrost ehf, kt. 480196-3179, dags. 4.02.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs kæli- og frystitækjaþjónustu að Smiðjuvegi 11E, Kópavogi.
Húshluti, 00 05. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.35
Ögurhvarf 2, Kópavogur, pizzastaður
Lögð fram umsókn Eddu Sólveigar Úlfarsdóttur, f.h. Deigið ehf., kt. 621008-0210, dags.
13.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs pizzastaðar að Ögurhvarfi 2, Kópavogi.
Húshluti. 201. Eigendaskipti.
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Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrði um að innra eftirliti verði komið á innan 2ja mánaða.
3.1.36
Ögurhvarf 3, Kópavogur, bakarí – verslun
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Þorkelssonar, f.h. Kornsins ehf., kt. 571201-6230, dags.
22.01.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís og verslunar að Ögurhvarfi 3,
Kópavogi. Húshluti. 0103C og 0104D. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrði um að innra eftirliti verði komið á innan 2ja mánaða.
3.2

Umsagnir
Garðabær

3.2.1
Skólabraut/Fjölbrautarskóli, tækifærisleyfi vegna skemmtunar
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 19. febrúar 2009 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Þórs Jónssonar kt. 150864-2759, þar sem sótt er um tækifærisleyfi til að
halda skemmtun þann 28. febrúar n.k. í sal Fjölbrautarskólans í Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
3.2.2
Borgarholtsbraut 44, gisting - rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 26.01.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Þorbjarnardóttur, f.h. BB-44 gisting ehf kt. 710502-4120, þar sem sótt er um
endurnýjun á leyfi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 11.09.2008 að veita BB-44 ehf starfsleyfi til reksturs gistiheimilis
að Borgarholtsbraut 44, Kópavogi. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að
hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur gistiheimilis.”
3.2.3
Dalsmári 5, Íþróttahúsið Smárinn, tækifærisleyfi þorrablót
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 23.01.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sævars Jósefssonar, f.h. Knattspyrnudeildar Breiðabliks kt. 410284-1389, þar sem
sótt er um tækifærisleyfi til að halda þorrablót í íþróttahúsinu Smáranum, Kópavogi, þann 31.
janúar n.k., óskað er eftir leyfi fyrir 300 manns.
Mælt með staðfestingu jákvæðrar umsagnar.
3.2.4
Nýbýlavegur 16, gisting - rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 26.01.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Þorbjarnardóttur, f.h. BB-44 gisting ehf kt. 710502-4120, þar sem sótt er um
endurnýjun á leyfi. Mælt með eftirfarandi samþykkt:
.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 11.09.2008 að veita BB-44 ehf starfsleyfi til reksturs gistiheimilis
að Nýbýlavegi 16, Kópavogi. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði
frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur gistiheimilis.”
3.3

Tóbakssöluleyfi

3.3.1
Kaupás/Krónan , Reykjavíkurvegi 50, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kaupás/Krónunnar, kt. 711298-2239, dags. 5.02.2009, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu að Reykjavíkurvegi 50, Hafnarfirði.
Samþykkt.
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Ársskýrsla 2008

Helstu mál og starfsemi 2008 rædd fyrir gerð árskýrslu.
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5

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

5.1
Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 4. febrúar 2009.
5.2

Ársskýrsla framkvæmdastjórnar sbr. ákvæði 6. gr. samþykktar um verndarsvæði
vatnsbóla nr. 636/1997
Lögð fram drög að ársskýrslu fyrir árið 2008
5.3
Deiliskipulag í Bláfjöllum
Lagt fram erindi skipulagsstjórans í Kópavogi frá 22. desember 2008 “Skíðasvæðið í
Bláfjöllum, skipulagstillaga um nýtt deiliskipulag”. Með fylgdi greinargerð dags. 20. október
2008 gerð af Landslagi ehf.. Í erindinu kemur fram að tillagan er til komin vegna áforma um
snjóframleiðslu og aðrar framkvæmdir í Bláfjöllum.
Lagt fram afrit af umsögn heilbrigðiseftirlitsins frá 6. febrúar 2009
5.4
Uppbygging á kerfi háspennulína á vatnsverndarsvæðinu
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 28. janúar 2009 um tillögu að matsáætlun fyrir
Suðvesturlínur, styrkingu raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi og umsögn
heilbrigðiseftirlitsins frá 13. febrúar 2009.
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Önnur mál

6.1
Vandamál vegna ólyktar í íbúðarhverfi vegna nálægar atvinnustarfsemi
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitins frá 22. desember 2008 vegna ólyktar sem borist hefur út
fyrir lóðarmörk frá starfsemi Svalþúfu ehf. að Óseyrarbraut 11 í Hafnarfirði og svar
fyrirtækisins frá 14. janúar s.l.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
6.2
EES-reglur, breyting ýmissa laga þ.m.t matvælalaga
Lagt fram bréf Alþingis frá 18. febrúar 2009 þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga
um endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 258. mál, ESSreglur, breytingu ýmissa laga. Óskað er umsagnar fyrir 4. mars. 2009.
Formanni og framkvæmdastjóra falið að ganga frá umsögn sem tekur til áhrifa á
matvælaöryggi og þá stjórnsýslu sem boðuð er í málaflokknum og að bein því til
Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Alþingis að taka til ítarlegarar skoðunar eftirfarandi
efnis- og framkvæmdaatriði verði frumvarpið að lögum:
að ekki komi til flutnings verkefna frá sveitarfélögum til ríkistofnunar án samráðs,
að hagsmuna neytenda verði gætt með gangsæi í matvælaeftirliti að leiðarljósi,
að lagatexti verði hafður skýr um framkvæmd markaðseftirlits með matvælum
að menntunarkröfur verði gerðar til starfsfólks í matvælavinnslu.
6.3
Matvælavinnsla og dýrahald
Rætt um framkvæmd ákvæða reglugerðar um matvælaeftirlit þar sem kveðið er á um að ekki
megi hleypa undum, köttum eða öðrum dýrum inn í matvælafyrirtæki og meinta misbresti á að
farið sé eftir reglunum.
Samþykkt að vekja athygli forráðamanna umræddra fyrirtækja á málinu.
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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