Heilbrigðisnefnd 30. mars 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
137. fundur – 30. mars 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30.
mars 2009, og hófst hann kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 136. fundar heilbrigðisnefndar frá 23. febrúar 2009

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 118. starfsmannafundar frá 25. mars 2009
Starfsleyfi

Álftanes
2.1.1 Breiðumýri, Álftanes - íþróttamiðstöð
Lögð fram umsókn Bjarna S. Einarssonar, f.h. sveitafélagsins Álftaness kt. 440169-6869,
dags. 24.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttamiðstöðvar, sundlaugar við
Breiðumýri, Álftanesi. Nýbygging.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og reglugerðar um sund- og baðstaði er mælt
með samþykkt starfsleyfis til 12 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Garðabær
2.1.2 Litlatún 3, Garðabær - Ísbúð
Lögð fram umsókn Sófusar Gústafssonar, f.h. S.G. veitinga ehf., kt. 410693-2599, dags.
27.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar að Litlatúni 3, Garðabæ.
Ný starfsemi. Húshluti: 01 0105
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis
til 12 ára, með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Lyngás 20, Garðabær - bílabónstöð
Lögð fram umsókn Sergej Kuznetsov, f.h. Stjörnubóns ehf, kt. 551208-1170, dags. 9.03.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Lyngási 20, Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með leyfi til 12 ára.

Hafnarfjörður
2.1.4 Álfhella 12-14, Hafnarfjörður járnvöruverslun með efnavörur
Lögð fram umsókn Helga Gústafssonar, f.h Ferro Zink hf, kt. 460289-1309, dags. 23.03.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnvöruverslunar ásamt sölu á vörum sem innihalda
varasöm efni að Álfhellu 12-14, Hafnarfirði. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Breiðhella 2, Hafnarfjörður - plastiðnaður, umbúðagerð
Lögð fram umsókn Magnúsar Karlssonar, f.h. Bergplasts ehf, kt. 430596-2339, dags.
2.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs plastiðnaðar og umbúðagerðar fyrir
matvælaiðnað að Breiðhellu 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er mælt með auglýsingu
starfsleyfis til 12 ára.
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2.1.6 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - bónstöð
Lögð fram umsókn Sigmars Viðars Magnússonar, f.h. K-bóns ehf, kt. 661005-2540, dags.
10.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar í bílakjallara Fjarðarins að
Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með leyfi til 12 ára.
2.1.7 Hraunvangur 7, Hafnarfjörður - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Guðrúnar Harðardóttur, f.h. Hárgreiðslustofunnar Hrafnistu, kt. 1606674439 dags 9.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu í Hrafnistu
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára,
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður - bensínstöð og smurstöð
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, f.h. N1 hf, kt. 540206-2010 dags 6.03.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar, smurstöðvar og verslunar með merkingaskylda
efnavöru og varin matvæli að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 (02 0101)
Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.9 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.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er mælt með starfsleyfis til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Lagt er fyrir rekstraraðila að hætta rekstri veitingastofu þar sem húsnæðið uppfyllir ekki
ákvæði reglugerðar um hollustuhætti.
2.1.10 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður – samkomusalur
Lögð fram umsókn Guðbjargar Gylfadóttur f.h. Nýsis hf. kt. 690191 1219, dags. 30. mars
2009 þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar ásamt eldhúsi að Reykjavíkurvegi 74,
Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er mælt með starfsleyfis til 12
ára.
2.1.11 Strandgata 29, Hafnarfjörður - kaffihús
Lögð fram umsókn Guðmundar Ö. Guðmundssonar, f.h. Kaffi Hafnarfjarðar, kt. 571008-1810,
dags 5.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Strandgötu 29, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar.
2.1.12 Steinhella 5, Hafnarfjörður vélaviðgerðaverkstæði
Lögð fram umsókn Viðars Finnssonar, f.h Véla- og viðgerðaþjónustunnar ehf, kt. 6906002690, dags. 11.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaviðgerðaverkstæðis að
Steinhellu 5, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.13 Suðurhella 10, Hafnarfjörður bílapartasala
Lögð fram umsókn Antons Ingvasonar, f.h Bílabúsins ehf, kt. 560407-1300, dags. 17.03.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Suðurhellu 10, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með auglýsingu starfsleyfis til 12
ára.
2.1.14 Tinhella 1, Hafnarfjörður metangasstöð
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, f.h N1 hf, kt. 540206-2010, dags. 9.02.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs metangasstöðvar að Tinhellu 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með auglýsingu starfsleyfis til 12
ára.
2.1.15 Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - samkomustaður og krá
Lögð fram umsókn Markúsar Haukssonar, f.h. Dillon sport, kt. 601108-1000 dags 4.02.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs skemmtistaðar með veitingum að Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0201. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er mælt með starfsleyfis til 12
ára.
Kópavogur
2.1.16 Aðalþing 2, Kópavogur leikskóli
Lögð fram umsókn Sigurðar Þórs Salvarssonar, f.h. Sigöldu ehf kt. 611108-0950, dags.
03.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Aðalþingi 2, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar.
2.1.17 Auðbrekka 23, Kópavogur - gistiheimili
Lögð fram umsókn Guðmundar Sigurjónssonar, f.h. Háhýsa ehf., kt. 551199-2829, dags.
2.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Auðbrekku 23, Kópavogi.
Húshluti: 2. hæð. Ný starfsemi samkvæmt teikningu móttekinni 19.03.2009. Sótt hefur verið
um tímabundna undanþágu frá ákvæðum 27. gr. reglugerðar um hollustuhætti um handlaugar
í herbergjum. Fyrir liggur bréf frá Umhverfisráðuneytinu þar sem óskað er umsagnar um
beiðni um undanþágu, sjá lið 2.5
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 2 ára
með fyrirvara um að og að umhverfisráðuneytið veiti undanþágu frá ákvæði 27. gr. í reglugerð
nr. 941/2002 um hollustuhætti er varðar handlaugar í herbergjum.
2.1.18 Auðbrekka 24, Kópavogur - bónstöð
Lögð fram umsókn Donatas Sarkauskis, f.h. De Luxe., kt. 040585-2819, dags. 12.03.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Auðbrekku 24, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára.
2.1.19 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: hluti af 01 0202. Ný starfsemi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 26. apríl 2009 varðandi kröfu um úrbætur
varðandi loftræstingu. Athugasemdir hafa ekki borist.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Starfleyfisumsókn er synjað þar sem meðferðarými í gluggalausu óloftræstu herbergi
fullnægir ekki almennum skilyrðum um loftræstingu sem áskilið er samkvæmt ákvæðum 14.
gr. reglugerðar um hollustuhætti.
2.1.20 Dalvegur 16a, bifreiðasprautun og réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhanns Ö. Jóhannssonar, f.h. Réttingaverkstæði Jóa kt. 571097-2229,
dags. 24.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og bílasprautunarverkstæðis
að Dalvegi 16a, Kópavogi. Húshluti: 01 0106-0107. Ný starfsemi
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
2.1.21 Dalvegur 16a, smurstöð
Lögð fram umsókn Snjólfs Fanndal, f.h. Smurstöðvarinnar Stórahjalla kt. 920406-0360, dags.
3.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar að Dalvegi 16a, Kópavogi.
Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
2.1.22 Dalvegur 16c, blikksmiðja
Lögð fram umsókn Ástráðs Magnússonar, f.h. Blikksmiðju AuðÁs ehf kt.700988-1639, dags.
17.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Dalvegi 16c, Kópavogi.
Húshluti: 01 01. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
2.1.23 Hæðasmári 6, Kópavogur verslun með fæðubótaefni og snyrtivörur
Lögð fram umsókn Guðrúnar Kristjánsdóttur, f.h. Dowic ehf
kt.460209-1290, dags.
24.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til verslunar með snyrtivörur og fæðubótaefni að
Hæðasmára 6, Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 12 ára.
2.1.24 Kársnesbraut 102, Kópavogur bifreiðaverksstæði
Lögð fram umsókn Sigurbjörns Bjarnasonar f.h. Bifreiðasmiðju Sigurbjörns Bjarnasonar ehf.
kt. 670602-2730 þar sem sótt er um leyfi fyrir bifreiðasmíði að Kársnesbraut 102, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.25 Kársnesbraut 114, Kópavogur blikksmiðja
Lögð fram umsókn Einars Þ. Dagbjartssonar, f.h. ÁL-kerfi ehf kt.610202-3570, dags.
24.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju með álsmíði að Kársnesbraut
114, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.26 Núpalind 1, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Kristínar Stefánsdóttur, f.h. Tannlæknastofunnar Perlur ehf kt.4809003910, dags. 16.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Núpalind 1,
Kópavogi. Húshluti: 01 0203 og 01 0204. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 12 ára.
2.1.27 Smáratorg 1, Kópavogur matvöruverslun
Lögð fram umsókn Jóhönnu Kristjánsdóttur, f.h. Lyfju hf kt.531095-2279, dags. 11.03.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvöru og fæðubótaefni að Smáratorgi 1,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
2.1.28 Smiðjuvegur 1, Kópavogur - dufthúðun
Lögð fram umsókn Helgu Jóhannsdóttur, f.h. Pólýhúðunar ehf, kt. 461108-0400, dags.
9.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dufthúðunarverkstæðis að Smiðjuvegi 1,
Kópavogi. Húshluti, 01 0104. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
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2.1.29 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - snyrtistofa
Lögð fram umsókn Kristínar Daggar Kjartansdóttur, f.h. snyrtistofunnar Daggar, kt. 5206080520 dags. 10.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Eigendaskipti
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er mælt samþykkt starfsleyfis til 12 ára með
fyrirvara um úrbætur á loftræstingu í húsnæðinu.
2.1.30 Smiðjuvegur 11, Kópavogur - byggingavöruverslun
Lögð fram umsókn Kristínar Guðmundsdóttur, f.h. Wurth á Íslandi ehf, kt. 630392-2259, dags.
12.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar með efnavöru að
Smiðjuvegi 11, Kópavogi. Húshluti, 01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
2.1.31 Smiðjuvegur 24, Kópavogur - bifreiðasprautun
Lögð fram umsókn Theodórs Pálssonar f.h. Hvítulínunar ehf, kt. 670600- 2970, dags.
25.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sprautulökkunar og bílamálunar að
Smiðjuvegi 24, Kópavogi. Húshluti, 01 0201. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.32 Smiðjuvegur 58, Kópavogur - blikksmiðja
Lögð fram umsókn Guðjóns Haraldssonar, f.h. Alur blikksmiðju ehf, kt. 590697-2149, dags.
19.02.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 58, Kópavogi.
Húshluti, 01 01. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
2.1.33 Smiðjuvegur 70, Kópavogur - kælimiðlar og varasöm efni
Lögð fram umsókn Hafliða Sævaldssonar, f.h. Íshússins ehf, kt. 650105-1920, dags.
19.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með kæli- og varmaskiptitæki að
Smiðjuvegi 70, Kópavogi. Húshluti, 01 0202. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttar- og mengunarreglugerða er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 12 ára.
2.1.34 Stórihjalli 2, Kópavogur - bensínstöð, smurstöð og þvottastöð
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar, f.h. N1 hf, kt. 540206-2010 dags 6.03.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar, smurstöðvar, sjálfvirkrar þvottastöðvar og verslunar
með merkingaskylda efnavöru ásamt vörðum matvælum og pylsum að Stórahjalla 2,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101, 02 0101. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er mælt með samþykkt starfsleyfis til 12
ára, að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

2.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
2.2.1 Norðurhella 8, Hafnarfjörður - söluleyfi notaðra ökutækja.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 11.03.2009 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rúnars L. Ólafssonar, um leyfi til sölu á notuðum ökutækjum að Norðurhellu 8,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Höfðahöllin ehf. kt. 420908-0670.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Strandgata 29, - Kaffi Hafnarfjörður, kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 9.03.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundar Ö. Guðmundssonar um rekstrarleyfi fyrir kaffihús, að Strandgötu 29.
Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Kaffi Hafnarfjörður ehf, kt. 571008-1810.
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Eftirfarandi umsögn er veitt.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.03.2009 starfsleyfi fyrir kaffihús skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðar. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt I 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 kaffihús”.
2.2.3 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfirði, tækifærisleyfi vegna skemmtunar
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 25. mars 2009, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Péturs Ó Stephensen f.h. Knattspyrnudeildar FH, kt. 410687 1359 um leyfi fyrir
skemmtun að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði þann 3. apríl n.k.
Eftirfarandi umsögn er veitt.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.03.2009 starfsleyfi fyrir samkomusal skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðar. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tækifærisleyfi samkvæmt
reglugerð 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 tækifærisleyfis fyrir
skemmtunina”.
2.2.4 Trönuhraun 10, - Dillon Sportbar ehf samkomustaður og krá, rekstrarleyfi
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 umsögn er veitt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.03.2009 starfsleyfi fyrir samkomustað og krá skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðar. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Ill 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
samkomustað og krá.”

Kópavogur
2.2.5 Auðbrekka 23, gisting. Háhýsi ehf. rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 26.01.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundar Sigurjónssonar, f.h. Háhýsa ehf kt. 551199-2829, þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir gistiheimili í flokkir III
Eftirfarandi umsögn er veitt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30.03.2009 starfsleyfi til 2 ára með fyrirvara um að
umhverfisráðuneytið veiti undanþágu frá ákvæði 27. gr. í reglugerð nr. 941/2002 um
hollustuhætti er varðar handlaugar í herbergjum.
Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Ill flokki reglugerðar nr. 585/2007.
Aðstaða til veitingasölu er ekki á staðnum. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með samþykkt
starfsleyfis fyrir gistiheimili til 2 ára í II flokki, gististaður án veitinga, sbr. 5.gr. reglugerðar nr.
585/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald að fenginni undanþágu
Umhverfisráðuneytis varðandi handlaugar í herbergjum.”
2.2.6 Auðbrekka 23, gisting. Beiðni um undanþágu frá ákvæðum reglugerðar.
Lagt fram bréf frá umhverfisráðuneytinu dags 17.01.2009, þar sem óskað er eftir undanþágu
frá ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti hvað varðar vaska í herbergjum á gistiheimilinu að
Auðbrekku 23 , Kópavogi.
Eftirfarandi umsögn er veitt:
“Heilbrigðisnefnd hefur fengið erindi umsækjanda með skýringar uppdrætti þar sem sýnt er að
handlaugum verði komið fyrir í herbergjum og lagnir felldar inn í útveggjaeinangrun og múrað
yfir. Ekki er lagst gegn veitingu undanþágu til 1. janúar 2010 með vísun til framkominna
gagna.”
2.2.7 Smáratorg 1, veitingarstaður. Rikki Chan ehf. rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 2.03.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gunnars Chan, f.h. Rikka Chan kt. 521103-2990, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað, flokkur I.
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Eftirfarandi umsögn er veitt:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.04.2004 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt I 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.”

2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1 Árgarður Garðabæ, verslun AktuTaktu
Lögð fram umsókn Óttars Þórarinssonar f.h. FoodCo hf. dags. 26. mars 2009 þar sem sótt er
um tóbakssöluleyfi fyrir verslun fyrirtækisins við Ásgarð í Garðabæ.
Samþykkt.

2.4

Annað

2.4.1 Laugarvatn og öryggi á sundstöðum - Eftirlitsverkefni
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga. Eftirlitsverkefni með gæðum laugarvatns og öryggi á sundstöðum. mars 2009.

3

Ársskýrsla og ársreikningur 2008

Lögð fram ársskýrsla og ársreikningur fyrir árið 2008. Samþykkt.

4
4.1

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Fundargerð 75. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 11. mars 2009.
4.1.1

Ársskýrsla framkvæmdastjórnar sbr. ákvæði 6. gr. samþykktar um
verndarsvæði vatnsbóla nr. 636/1997
Lögð fram ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið
2008

4.2

Fundargerð 76. framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.

Lögð fram fund fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 26. mars 2009

5

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 Cemical Analysis,
Innovation Center Iceland).
Niðurstöður eru áþekkar mælingum síðustu ára.

6

Gæludýrahald og helstu kvartanir sem eru til meðferðar

6.1
Kvartanir vegna hundhald í fjöleignahúsum
Rætt um fjölgun mála sem eru til meðferðar vegna hundahalds í fjöleignahúsum.
6.2
Umsókn um hundahald að Furugrund 71, Kópavogi
Lögð fram umsókn Sigrúnar Kr. Guðmundsdóttur dags. 16.02.2009 þar sem sótt er um
skráningu á hundi að Furugrund 71, Kópavogi.
Um er að ræða íbúð í fjöleignahúsi með sameiginlegan inngang með nokkrum íbúðum og það
liggur fyrir að allir íbúðareigendur samþykkja ekki hundahaldið.
Heilbrigðisnefnd synjar skráningu á hundinum og vísar til ákvæða 41. gr. A 13. tl. í lögum um
fjöleignahús nr. 26/1994.
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6.3
Kattahald við Hólmatún á Álftanesi
Rætt um kvartanir um lausagöngu katta í Hólmatúni á Álftanesi og óþægindi sem aðrir íbúar
hafa af því.
Heilbrigðisnefnd telur að ekki sé fylgt ákvæðum samþykktar um kattahald í sveitarfélaginu
Álftanesi og áréttar skyldur eigenda kattanna til að gæta þess að gæludýr þeirra valdi ekki
öðrum íbúum óþægindum. Gerist þess þörf verður gripið til þvingunarúrræða vegna þessa.

7
7.1

Loftgæðamál
Kvörtun vegna brennisteinsvetnismengunar

Lagt fram erindi öryggisstjóra IKEA, Kauptúni 4, Garðabæ frá 13. mars 2009 þar sem kvartað
er vegna umtalsverðra óþæginda sem starfsfólk og viðskiptavinir fyrirtækisins hafi orðið fyrir
að sögn vegna lyktar sem barst yfir hverfið í fyrstu viku marsmánaðar.
Í ljósi mælinga í loftgæðamælistöðvunum við Álalind í Kópavogi og á Hvaleyrarholti í
Hafnarfirði er það niðurstaða heilbrigðiseftirlitsins að óloftið megi rekja til losun
brennisteinsvetnis út í andrúmsloftið við öflun háhita.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Það er mat heilbrigðisnefndar að loftmengun frá virkjanasvæðinu á og við Hellisheiði sé
komin á það stig að hún sé farin að valda fólki á höfuðborgarsvæðinu óþægindum þegar
veðurskilyrði eru íbúðasvæðunum óhagstæð. Finna þarf lausn á þess í samræmi við
markmið, gildissvið og meginreglur reglugerðar um loftgæði nr. 787/1999 og vekur
heilbrigðisnefnd athygli Umhverfisstofnunar og Umhverfisráðuneytis á málinu.”
7.2
Ólykt í íbúðarhverfi vegna nálægðar atvinnustarfsemi
Lögð fram að nýju 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.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Á undanförnum árum hefur heilbrigðisnefnd iðulega fjallað um vandamál vegna ólyktar frá
þurrkun á vegum fyrirtækisins Svalþúfu ehf. að Óseyrarbraut 9-11 í Hafnarfirði. Þegar ólykt
frá þessum þætti í starfsemi fyrirtækisins berst út fyrir lóðarmörk er hún jafnan í þeim styrk að
ekki er íbúum bjóðandi.
Það skal viðurkennt að ólyktar tilvikum hefur farið fækkandi og ræður þar væntanlega miklu
áherslubreytingar í vinnslunni. Það er mat heilbrigðisnefndar að rekja megi þau tilvik sem
kvartað er undan til vinnslu fyrirtækisins, s.s. gæða og gerð hráefnis og magns í þurrkklefum
fremur en til veðurfars eða annarra ytri þátta.
Nefndin tekur undir nauðsyn skýrra viðmiða fyrir reksturinn sem síðan megi leiðrétta eða
aðlaga reynslunni. Fyrirtækið þarf að taka upp innra eftirliti og gæðamat á hráefni. Nefndin
beinir því til forsvarsmanns fyrirtækisins að það leggi drög að slíku innra eftirliti fyrir
heilbrigðisfulltrúa innan 15 daga. Eftirlit nefndarinnar með fyrirtækinu verði aukið frá því sem
nú er í samráði við forsvarsmann. Aukið eftirlit verði tímabundið og beinist að því að tryggja
að innra eftirlit verði virkt á meðan eðlileg viðmið ákvarðast.’’

8

Skipulagsmál

8.1
Vatnsendi. Svæði milli vatns og vegar. Vatnsendablettur 134
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 18. mars 2009 þar sem óskað er
umsagnar um fyrirhugaða uppskiptingu lands að Vatnsendabletti 134, Kópavogi. Í tillögunni
felst að landinu er skipt í fjórar lóðir en fyrir er heimild fyrir sumarbústað samanber samþykkt
byggingarnefndar frá 9. ágúst 1996.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við að landinu verði skipt í fjórar lóðir. Komi til
nýbygginga á lóðunum vísast til ákvæða heilbrigðissamþykktar um verndarsvæði vatnsbóla
nr. 636/1997.”
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8.2
Suðurlandsvegur frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 26. febrúar 2009 þar sem óskað er umsagnar um
frummatsskýrslu um Suðurlandsveg frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á í tengslum við boðaða framkvæmd og þá vinnu sem eftir á
að fara fram í ákvarðanatöku og við hönnun:
1. hugað verði að vatnsverndar-málum á öllum stigum framkvæmdarinnar.
2. að röskun á landi verði haldið í lágmarki
3. að vanmeta ekki með tilliti til hljóðvistar, búsetu og útivistargildis lands frá Hólmsá og
upp fyrir Lækjarbotnabrekkur
8.3
Skógrækt og uppgræðsla í Selfjalli í Kópavogi
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 26. mars 2009 þar sem óskað er umsagnar um
tilkynningaskylda framkvæmdarinnar “Skógrækt og uppgræðsla í Selfjalli í Kópavogi.
Heilbrigðisnefnd endurnýjað leyfi til framkvæmdarinnar þann 19. janúar 2009 með vísun til
samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur ekki þörf á að framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum.”

9
9.1

Önnur mál
Ársskýrsla Umhverfisstofnunar

Lögð var fram til kynningar ársskýrsla Umhverfisstofnunar fyrir 2008.
http://www.ust.is/media/fraedsluefni/pdf-skjol//ArsskyrslaUmhverfisstofnun2008vefopnur.pdf
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45
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