Heilbrigðisnefnd 25. maí 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
139. fundur –25. maí 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
maí 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:
Gestur Pétursson boðaði forföll en í hans stað mætti Guðrún Þóra Magnúsdóttir.
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Fundargerð 138. fundar heilbrigðisnefndar frá 4. maí 2009

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 120. starfsmannafundar frá 20. maí 2009
Starfsleyfi

Garðabær
2.1.1 Ásbúð 63, Garðabær - daggæsla
Lögð fram umsókn Ragnars Kristinssonar, kt. 101164-4119, dags. 24.04.2009, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu að Ásbúð 63, Garðabæ. Húshluti: jarðhæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa,
2.1.2 Setbergsvöllur, Garðabær - veitingasala
Lögð fram umsókn Önnu Kristínar Hilmarsdóttur, f.h. Golfklúbbs Oddfellowa kt. 530593-2319,
dags. 06.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu í Golfskála Oddfellowa á
Setbergsvelli, Garðabæ. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.3 Skeiðarás 3, Garðabær - bílapartasala og viðgerðir
Lögð fram umsókn Sævars Helgasonar, f.h. Partahússins kt. 140844-5789, dags. 14.04.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu og viðgerðarverkstæðis að Skeiðarási 3,
Garðabæ. Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlits til umsækjanda dags. 21.04.2009 þar sem m.a. er
óskað eftir staðfestingu bygginganefndar á lóðarnýtingu í samræmi við samþykkt Garðabæjar
frá 15.11.1996 og um tímasetta framkvæmdaáætlun er varðar lagfæringar á fráveitu.
Samþykkt að umsókn verði vísað frá berist ekki umbeðin gögn innan 14 daga.
2.1.4 Urriðavöllur, Garðabær - veitingasala
Lögð fram umsókn Önnu Kristínar Hilmarsdóttur, f.h. Golfklúbbs Oddfellowa kt. 530593-2319,
dags. 06.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu í Golfskála Oddfellowa á
Urriðavelli, Garðabæ. Húshluti: 04 0101. Eigendaskipti.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 11.05.2009
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hafnarfjörður
2.1.5 Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður - snyrtivörusala
Lögð fram umsókn Þuríðar Stefánsdóttur, f.h. Time 4U ehf kt. 601107-1120, dags.
30.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til dreifingar á snyrtivörum að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.6 Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður - snyrtistofa og snyrtivörusala
Lögð fram umsókn Guðrúnar Bjarnadóttur, f.h. Snyrtihornsins/Amani ehf kt. 700806-1700,
dags. 30.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu og dreifingar á snyrtivörum
að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.7 Dalshraun 11, Hafnarfjörður - Bónstöð
Lögð fram umsókn Arnars Þorsteinssonar, f.h. AÞ-þrifa ehf kt. 450706-0350, dags.
06.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0104. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.8 Flatahraun 5b, Hafnarfjörður – átöppun á drykkjarvatni/heildsala
Lögð fram umsókn Bjarna M. Bjarnasonar, f.h. Kerfis fyrirtækjaþjónustu kt. 510708-1210,
dags. 4.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu og átöppunar á drykkjarvatni að
Flatahrauni 5b, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.9 Flatahraun 21, Hafnarfjörður – veitingastaður
Lögð fram umsókn Einars Þorsteinssonar, f.h. Pizza Íslandia kt. 700409-0310, dags.
14.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Flatahrauni 21, Hafnarfirði.
Húshluti: 020101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.10 Lækjargata 2, Hafnarfjörður, söluturn
Lögð fram umsókn Ágústu Kristínar Jónsdóttur f.h. BV 45-ehf (Gæðavídeós), kt. 4311080700, dags. 30.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns og vídeóleigu að
Lækjargötu 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.11 Strandgata 21, Hafnarfjörður, söluturn
Lögð fram umsókn Thelmu Rán Gylfadóttur f.h. Hans og hennar ehf, kt. 450809-0720, dags.
09.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.12 Tjarnarvellir 15 , Hafnarfjörður -veitingaverslun
Lögð fram umsókn Jóns G. Péturssonar, f.h. JS veitinga, kt. 700104-3030 dags 4.05.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Tjarnarvöllum 15, Hafnarfirði. 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.

Kópavogur
2.1.13 Askalind 1, Kópavogur læknastofur
Lögð fram umsókn Ómars Ö. Jónssonar, f.h. HEB ehf kt. 640309-0320, dags. 4.05.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að Askalind 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að aflað verði samþykktar byggingafulltrúa og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.14 Borgarholtsbraut 19, Kópavogur veitingaverslun
Lögð fram umsókn Guðmundar Ellert, f.h. Borgarholtsbraut 19 ehf. kt. 700409-0820, dags.
19.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með ís og grill ásamt bakarís vörum
að Borgarholtsbraut 19, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti.
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Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.15 Bæjarlind 6, Kópavogur veitingahús og skemmtistaður
Lögð fram umsókn Árna Björnssonar, f.h. Rósaam kt. 631008-0110, dags. 13.05.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Bæjarlind 6, Kópavogi.
Húshluti: 010101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.16 Fannborg 6, Kópavogur Hæfingarstöð
Lögð fram umsókn Þórunnar Kristjánsdóttur, f.h. Hæfingarstöðvarinnar Fannborg kt.5311901309, dags. 20.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hæfingarstöðvar fyrir fólk með
fötlun að Fannborg 6, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Fyrir liggur tölvupóstur dags. 5.05.2009 frá umsækjanda um húsnæðismál og eftirlitsskýrsla
dags. 4.05.2009.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Hamraborg 9, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Láru Ingibjargar Ólafsdóttur, kt.280145-4249, dags. 29.04.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 9, Kópavogi. Húshluti: 01 0301
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til
12 ára.
2.1.18 Versalir 3, Kópavogur íþróttahús
Lögð fram umsókn Björns Björnssonar, f.h. Íþróttafélagsins Gerplu kt. 700672-0429, dags.
19.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss ásamt samkomusal og
móttökueldhúsi að Versölum 3, Kópavogi. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
2.2.1 Flatahraun 21, Hafnarfjörður - veitingastaður, Pizza Íslandia ehf. rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 20.05.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Einars Kristins Þorsteinssonar, f.h Pizza Íslandia ehf. kt. 700409-0310 þar sem sótt
er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað að Flatahrauni 21, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir veitingahús að Flatahraun 21, Hafnarfirði
þann25. maí 2009, skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt Il 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 veitingahús.”

2.2.2 Hjallabraut 51, Hafnarfjörður - gistiheimili, Ferðbúinn ehf., rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 15.05.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ingu Maríu Magnúsdóttur, f.h Ferðbúans ehf kt. 630293-3329 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir gistiheimili og veislusal að Hjallabraut 51, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkt með vísun til reglugerðar um hollustuhætti starfsleyfi fyrir
gistiheimili að Hjallabraut 51 þann 4. maí s.l. 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 gistiheimili.

Kópavogur
2.2.3 Bæjarlind 6, Kópavogur - veitingahús og skemmtistaður, Spot, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 11.05.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Höllu Kristjánsdóttur, f.h Rósaam ehf kt. 631008-0110 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingastað að Bæjarlind 6.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir veitinga- og skemmtistað þann 25.05.2009
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 skemmti- og veitingastað. Fyrirvari er gerður um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2.4 Hagasmára 1, Kópavogur - - veitingahús, TGI Fridays, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 29.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundar Skarphéðinssonar, f.h Tanksins ehf kt. 571299-5349 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingastað.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir veitingahús að Hagasmára 1, Kópavogi þann
8. desember 2003 skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt Il 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 veitingahús.”
2.2.5 Hagasmára 1, Kópavogur - - veitingahús, Adesso, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 5.05.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Elísar Árnasonar, f.h Adesso ehf kt. 500102-3060 þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir veitingahús að Hagasmára 1 þann 22. apríl 2002
skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. 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 veitingahús.”
2.2.6 Hagasmára 1, Kópavogur - veitingahús, Pizza Hunt, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 8.05.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Jónssonar, f.h Pönnu pizza ehf kt. 530695-2479 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingastað.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir veitingahús að Hagasmára 1, Kópavogi þann
22.04.2002 skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. 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 veitingahús”.
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2.2.7 Hlíðasmári 3, Kópavogur - veitingahús, Amokka, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 18. maí 2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Barkarbús ehf. kt. 701294 2119 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn,
Amokka, að Hlíðasmára 3 í Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir veitingahús að Hlíðamára 3 þann 7. maí 2007 skv.
matvæla og hollustuháttarreglugerð. 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 veitingahús.
2.2.8 Smáratorg 1, Kópavogur - veitingahús, Food Station ehf., rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 29.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helinda L. Akbar, f.h Food station ehf kt. 421104-2040 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingastað.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir veitingastofu að Smáratorgi 1, Kópavogi
þann 29. nóvember 2004 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.
2.2.9 Nýbýlavegur 22, Kópavogur - veitingahús, American Style, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 29.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Gunnarssonar, f.h Foodco hf kt. 660302-2630 þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað.
“Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir veitingahús að Nýbýlaveg 22 þann 20.
janúar 2005 skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. 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 veitingahús.
2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1 BV 45 ehf, Lækjargata 2, Hafnarfjörður - söluturn
Lögð fram umsókn BV 45, kt. 431108-0700, dags. 30.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu að Lækjargötu 2, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.2 Söluturninn Planið, Strandgötu 21, Hafnarfjörður - söluturn
Lögð fram umsókn Hans og hennar, kt. 480509-0720, dags. 8.05.2009, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu að Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.3 JS veitingar, Tjarnavellir 15, Hafnarfjörður - veitingaverslun.
Lögð fram umsókn JS veitinga kt. 700104-3030, dags. 12.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu að Tjarnarvöllum 15, Hafnarfirði.
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.4 Borgarholtsbraut 19, Kópavogur - söluturn.
Lögð fram umsókn Borgarholtsbrautar 19 ehf kt. 700409-0820, dags. 19.05.2009, þar sem
sótt er um leyfi til tóbakssölu að Borgarholtsbraut 19, Kópavogi. Mælt með staðfestingu
leyfisveitingu.
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2.4

Annað

2.4.1 Borgarholtsbraut 21, Kópavogur - kökusala.
Lögð fram umsókn Ingólfs Hjörleifssonar, f.h. Sunddeildar Breiðabliks, kt. 430591 1429, dags.
11.05.2009, þar sem sótt er um leyfi til kökusölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl.
14-16 í anddyri Kópavogslaugar við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Samþykkt

3

Tóbakssala til unglinga

Lagðar fram að nýju upplýsingar úr könnun forvarnanefndar Hafnarfjarðar í apríl 2009 á sölu
tóbaks til unglinga í Hafnarfirði. Samkvæmt niðurstöðunum seldur 12 sölustaðir af 20 sem
kannaðir voru unglingum tóbak.
Lögð fram samantekt á niðurstöðum úr sams konar könnunum undanfarin misseri úr
Hafnarfirði. Sambærilegar upplýsingar liggja ekki fyrir úr öðrum sveitarfélögum.
Óskað verður skýringa frá þeim leyfishöfum sem seldu unglingum undir 18 ára aldri tóbak
samkvæmt ofangreindri könnun.

4

Skipulagsmál

4.1
Suðvesturlínur. Styrking raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi. Mat á
Umhverfisáhrifum.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar, dags. 18. maí 2009 þar sem óskað er umsagnar um
frummatsskýrslu um ofangreinda framkvæmd.
Boðuð framkvæmd og lagna leið fer um vatnsverndarsvæði og er hluti leiðarinnar á afar
viðkvæmu svæði. Framkvæmdin verður m.a. á grannsvæði mjög nærri öflugustu
vatnstökustöðum höfuðborgarsvæðisins í Vatnsendakrika og Kaldárbotnum og þverar
brunnsvæði frátekins vatnstökustaðar í Mygludal á milli Húsfells og Helgafells.
Eftirfarandi umsögn er gerð:
,,Framkvæmdir og rask sem fylgja uppbyggingu og síðar þjónusta við þessar háspennulínur
svo nærri vatnsbólum skapar óhjákvæmilega hættur fyrir öryggi vatnsöflunar. Á fyrri stigum í
matsferlinu hefur verið komið á framfæri áhyggjum og um leið ábendingum um
mótvægisaðgerðir. Nefndin fagnar því að tekið hefur verið mið af fyrri umsögnum.
Eftir að hafa farið yfir framlögð gögn og í ljósi mikilvægis boðaðra framkvæmda leggst
heilbrigðisnefnd ekki gegn framkvæmdinni en ætlast til að Landsnet tryggi að fyllsta öryggis
verði gætt á öllum sviðum framkvæmdarinnar.
Óskað er eftir að Skipulagsstofnun að árétti í áliti sínu að ábyrgð á framkvæmdinni sé hjá
Landsneti, að framkvæmdir á grann- og brunnsvæðum fari ekki fram á tímabilinu frá byrjun
nóvember til loka mars, að náttúruvættin Litluborgir skaðist ekki, að fullt samráð verði haft við
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis við framkvæmdir inni á grann- og
brunnsvæðum, tilskilinna leyfa verði aflað og fylgt verði ábendingum starfsmanna
nefndarinnar á framkvæmdatíma.”
Heilbrigðiseftirliti er falið að svara erindi Skipulagsstofnunar í samræmi við umræður á fundi
nefndarinnar eftir samráð í framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.

http://www.sudvesturlinur.is/is/forsida/172umhverfisahrif-suevesturlina-asaettanleg-tegar-a-heildina-er-litie.html
Frummatsskýrsluna er að finna á slóðinni:

4.2
Háspennulínur – Flutningskerfi raforku í lögsögu Kópavogs. Aðalskipulag Kópavogs.
Breyting.
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 25. maí 2009 ásamt kynningargögnum
vegna tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2000 -2012 vegna háspennulína og
flutningskerfi raforku í lögsögu Kópavogs.
Heilbrigðisnefnd telur ekki þörf á að gera athugasemdir við skipulagsbreytinguna með vísun til
liðar 4.1.
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Heilbrigðisnefnd 25. maí 2009

4.3
Rannsóknarboranir neðan Hveradals í Krýsuvík. Hafnarfirði
Lagt fram erindi skipulagsstofnunar, dags. 19. maí 2009 þar sem óskað er umsagnar um
tilkynningaskyldu framkvæmdar vegna rannsóknarboranir neðan Hveradals í Krýsuvík
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur ekki þörf á að rannsóknarboranirnar þurfi að fara í umhverfismat ef
fullnægjandi upplýsingar fást um að öryggi vatnsbóls Vatnsveitu Hafnarfjarðar í Krýsuvík verði
ekki ógnað.”
4.4
Tjarnarbraut 29, Hafnarfirði, iðnaðarhúsnæði á lóð íbúðarhúss
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 14. maí 2009 þar sem skipulags- og byggingarfulltrúi
óskar umsagnar um mál Björgvins Sigvaldasonar fr´4. maí 2009 varðandi iðnaðarhús á
lóðinni að Tjarnarbraut 29, Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Eftirlit þann 21. maí s.l. gaf ekki tilefni til að ætla að mengandi atvinnustarfsemi fari fram í
iðnaðarhúsnæði að Tjarnarbraut 29 í Hafnarfirði í skilningi mengunarvarnareglugerða.
Það útilokar engan veginn að sú starfsemi sem þar er stunduð geti verið ónæðissöm fyrir
nágranna.
Að óbreyttu hefur heilbrigðiseftirlitið ekki frekari aðkomu að máli þessu.
4.5
Glaðheimar, deiliskipulag, Kópavogi
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 19. mars 2009 þar sem óskað er
umsagnar um tillögu að deiliskipulagi Glaðheima. Með uppdrætti fylgir umhverfisskýrsla þar
sem gerð er grein fyrir helstu áhrifum breytinganna.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

5

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða

Lagðar fram fundargerð samstarfshóps Umhverfisstofnunar og Samtaka
heilbrigðiseftirlitssvæða frá 30. apríl og 18. maí 2009
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Fundur Umhverfisstofnunar, Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlitssvæða

Rætt um helstu mál sem tekin voru til meðferðar á vorfundi Umhverfisstofnunar,
Matvælsstofnunar og heilbrigðiseftirlits þann 6. og 7. maí 2009 ásamt vinnu við
aðgerðaáætlun í framhaldi fundarins.

7

Önnur mál

7.1
Ársskýrsla Sorpu bs.
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Sorpu bs. fyrir árið 2008
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30.
Júlíus Kr. Björnsson

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Guðrún Þóra Magnúsdóttir
Halla Halldórsdóttir

7

