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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
122. fundur –21. janúar 2008
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 21. janúar
2008, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 121. fundar heilbrigðisnefndar frá 10. desember 2007
Samþykkt
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Fundargerð 106. starfsmannafundar frá 17. janúar 2008
2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1
Austurhraun 9, Garðabær - málmsmiðja og mötuneyti.
Lögð fram umsókn Kristjáns Þorsteinssonar, f.h. Marel ehf., kt. 640707-0540, dags.
14.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til að yfirtaka eldra starfsleyfi, að Austurhrauni 9,
Garðabæ. Húshluti, allt húsið. Endurskoðun starfsleyfis.
Með vísun til ákvæða mengunarvarna- og matvælareglugerða er erindið samþykkt.
2.1.2
Skeiðarás 4, Garðabær - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Pálma Sigurðssonar, f.h. Dráttarbíla ehf., kt. 690794-2099, dags.
11.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis, að Skeiðarási 4,
Garðabæ. Húshluti, 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3
Smiðsbúð 3, Garðabær - gisting, starfsmannabúðir.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Sigurðardóttur, f.h. Spangar ehf., kt. 550896-2149, dags.
21.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistingar og starfsmannabúða, að Smiðsbúð
3, Garðabæ. Húshluti, allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkt byggingafulltrúa, að innra eftirliti verði komið á
innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.4
Suðurhraun 3, Garðabær - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Sigurðar Ö. Karlssonar, f.h. Króks bílastöðvar ehf., kt. 630606-0470, dags.
27.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis, að Suðurhrauni 3,
Garðabæ. 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 lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.5
Vesturhraun 3, Garðabær - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Kristjáns Hlöðverssonar, f.h. Reykjagarðs ehf., kt. 650903-2180, dags.
17.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta, að Vesturhrauni 3,
Garðabæ. Húshluti, 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar, að innra eftirliti verði komið á
innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
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2.1.6
Akurholt 1, Hafnarfjörður - grunnskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Helga Arnarssonar, f.h. Hvaleyrarskóla, kt. 570890-2049, dags.
14.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi, að Akurholti
1, Hafnarfirði. Húshluti, allt húsið. Endurnýjun.
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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.7
Álfaskeið 16, Hafnarfjörður - leikskóli með fullbúið eldhús.
Lögð fram að nýju umsókn Lilju K. Steinþórsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 5901697579, dags. 15.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Álfaskeiði 16, Hafnarfirði. Húshluti, allt húsið. Endurnýjun.
Frestað og ítrekuð ósk eftir áætlun um úrbætur og að hún berist innan 14 daga.
2.1.8 Berghella 2, Hafnarfirði - zinkhúðun, heitgalvanisering.
Lögð fram að nýju umsókn Unnars Hjaltasonar, kt. 150564-3369, fh. Stekks ehf., kt. 5203740199, dags. 17.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs zinkhúðunar og
heitgalvaniseringar að Berghellu 2, Hafnarfirði. Auglýsing starfsleyfis og endurskoðun.
Tillaga að starfsleyfi var auglýst til kynningar í Víkurfréttum þann 29.11.2007, Fjarðarpóstinum
þann 29.11.2007, Morgunblaðið þann 28.11.2007 og á heimasíðum Hafnarfjarðarbæjar og
heilbrigðiseftirlitsins. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að veita starfsleyfi til 12 ára.
2.1.9
Dalshraun 3, Hafnarfjörður - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Höskuldar Hilmarssonar, f.h. Riss ehf., kt. 610566-0149, dags.
11.01.2008, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Dalshrauni 3, Hafnarfirði.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gildir frá 11.01.2008 til 01.09.2008.
2.1.10 Eyrartröð 9, Hafnarfjörður - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Jóns Stefánssonar, f.h. Red food ehf., kt. 411107-1750, dags.13.12.2007,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Eyrartröð 9, Hafnarfirði. Húshluti,
010103. Ný starfsemi. Fyrir liggur teikning, dags. 02.12.2007.
Með vísun til matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.11 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - krá.
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar, f.h. Blómabúðar Kópavogs, kt. 500898-2409,
dags. 06.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til veitingareksturs (krá og knattborðstofa), að
Flatahrauni 5a, Hafnarfirði. Húshluti, 101–102. Eigendaskipti.
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, með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.12 Hellnahraun, 3 áfangi, Hafnarfjörður - færanleg malbikunarstöð og malarvinnsla.
Lögð fram að nýju umsókn Stefáns Eiríks Stefánssonar, f.h. Klæðningar ehf. kt. 440786-1389,
dags. 10.12.2007, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs vinnubúða, færanlegrar
malbikunarstöðvar, malarvinnslu vegna gatnagerðar og veituframkvæmda í Hellnahrauni, 3.
áfanga, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf til VSÓ Ráðgjafar, vegna Klæðningar ehf. dags. 17.12.2007 þar sem óskað var
ítarlegri gagna, vegna malarvinnslu og kynnt þörf á nýrri og ítarlegri umsóknar fyrir
malbikunarstöð.
Afgreiðslu vegna malarvinnslu frestað á meðan beðið er gagna.
Umsókn um starfsleyfi vegna malbikunarstöðvar vísað frá vegna vanreifunar. Umsækjanda
gefinn kostur á að endurnýja umsókn með ítarlegum gögnum er varða mengunarvarnir,
lóðamál o.fl.
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2.1.13 Hringbraut 14, Hafnarfjörður - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Guðlaugs Árna Oddssonar, kt. 110372-3539, dags. 11.12.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar, að Hringbraut 14, Hafnarfirði. Húshluti, allt
húsið. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi
við samþykkta notkun fasteignar að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.14 Hringhella 3, Hafnarfirði - endurvinnsla.
Lögð fram að nýju umsókn Haraldar Þ. Ólafsonar, fh. Furu ehf., kt. 621281-1009, dags.
19.04.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs endurvinnslu að Hringhellu 3, Hafnarfirði.
Auglýsing og endurskoðun.
Tillaga að starfsleyfi var auglýst til kynningar í Víkurfréttum þann 29. nóvember 2007,
Fjarðarpóstinum þann 29. nóvember 2007, Morgunblaðið þann 28. nóvember 2007 og á
heimasíðum Hafnarfjarðarbæjar og heilbrigðiseftirlitsins. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er ákveðið að auglýsa tillögu að starfsleyfi til
12 ára.
2.1.15 Kaplahraun 9b, Hafnarfjörður - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Sverris Víglundssonar, f.h. Söluturnsins Bæjarhrauni ehf., kt. 6811050340, dags. 04.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Kaplahrauni 9b,
Hafnarfirði. Húshluti, neðri hæð. Eigendaskipti.
Frestað þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
2.1.16 Hólshraun 1, Hafnarfjörður - sjálfvirk bensínstöð.
Lögð fram umsókn Ingvars Stefánssonar, f.h. Olíuverslunar Íslands ehf., kt. 500269-3249,
dags. 06.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfvirkrar bensínstöðvar að Hólshrauni
1, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Melabraut 11, Hafnarfjörður - sjálfvirk bensínstöð.
Lögð fram umsókn Ingvars Stefánssonar, f.h. Olíuverslunar Íslands ehf., kt. 500269-3249,
dags. 06.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfvirkrar bensínstöðvar að Melabraut
11, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Óseyrarbraut 1, Hafnarfjörður - endurvinnsla á pappa.
Lögð fram umsókn Ólafs Sigurjónssonar, f.h. Flaga ehf., kt. 440407-0560, dags. 06.12.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs endurvinnslu á pappa að Óseyrarbraut 1, Hafnarfirði.
Húshluti, norðurhluti. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kópavogur
2.1.19 Askalind 2a Kópavogur - trésmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Ólafssonar, f.h. Kaj Pind ehf., kt. 500171-0309, dags. 11.01.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis án lakkklefa, ásamt minniháttar sölu á
efnavörum að Askalind 2a, Kópavogi. Húshluti, neðri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.20 Baugakór 36 Kópavogur - leikskóli með fullbúið eldhús.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur , f.h. Kópavogsbæjar., kt. 700169-3759, dags.
14.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúið eldhús að Baugakór 36
Kópavogi. Húshluti, allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.21 Bæjarlind 2, Kópavogur - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Kristins Gíslasonar, f.h. Goodfellas ehf., kt. 530707-0910, dags.
17.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs á skyndibitastað að Bæjarlind 2, Kópavogi.
Húshluti, 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.22 Bæjarlind 4-6, Kópavogur matsölustaður og krá.
Lögð fram umsókn frá Iris Dögg Konráðsdóttur f.h. Players ehf., kt. 460907-1570, dags.
17.01.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs á matsölustaðar og krár að Bæjarlind 4-6,
Kópavogi. Húshlutar, 010201 til 010204. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.23 Dalaþing 15-17, Kópavogur - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Ellerts Skúlasonar, f.h. Ellerts Skúlasonar ehf., kt. 610472-0289, dags.
11.01.2008, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Dalaþingi 15-17, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest. Leyfið gildir frá
11.01.2008 til 05.02.2008.
2.1.24 Hafnarbraut 11, Kópavogur - meðferð og húðun málma.
Lögð fram umsókn Ingólfs Proppé f.h. Stálsmíði Magnúsar Proppé sf., kt. 540380-0239, dags.
11.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs meðferðar og húðunar málma að Hafnarbraut
11, Kópavogi. Húshluti: Neðri hæð. Endurnýjun.
Samþykkt að starfsleyfi verði unnið fyrir auglýsingu.
2.1.25 Hagasmári 1, Kópavogur - verslun með snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Helgu Benediktsdóttur, f.h. Proma ehf., kt. 660606-0170, dags.
19.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með snyrtivörur að Hagasmára 1,
Kópavogi. Húshluti, rými L-207. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.26 Kársnesbraut 100, Kópavogur - réttingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sveins Ragnarssonar, f.h. Bílaklæðningar ehf., kt. 480175-0189, dags.
20.11.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæðis að, Kársnesbraut 100,
Kópavogi. Húshluti, 020101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.27 Rjúpnasalir 1, Kópavogur - bakarí.
Lögð fram umsókn Baldvins Samúelssonar, f.h. Global invest ehf., kt. 410207-1250, dags.
05.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs á bakaríi með veitingaaðstöðu að
Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, að starfsemin sé í samræmi
við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.28 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Páls Breiðfjörð, f.h. Vátryggingafélags Íslands, kt. 690689-2009, dags.
07.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Húshluti, austurendi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.29 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Brynjars E. Óskarssonar, f.h. Birtu og Binna ehf., kt. 601107-0900, dags.
06.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti:01-0104. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.30 Suðurlandsvegur, Kópavogi - lager og söluaðstaða fyrir jarðefni.
Lögð fram að nýju umsókn Braga Sigurjónssonar, kt. 170636-7919, dags. 18.09.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs flokkunarvélar, lagers- og söluaðstöðu fyrir jarðefni að
Geirlandi við Suðurlandsveg, Kópavogi. Endurnýjun.
Heilbrigðisnefnd samþykkti eldra starfsleyfi með sömu tímamörkum og Kópavogsbær veitti
heimild fyrir malarvinnslu á tilteknu svæði í landi Geirlands haustið 2004. Fyrir lá að andstaða
var meðal eigenda a.m.k. sumra sumarbústaða í grenndinni sem töldu bæði hávaðamengun
og óprýði stafa frá starfseminni.
Lagt fram afrit af bréfi Kópavogsbæjar er greinir frá samþykkt bæjarráðs Kópavogs frá 4.
október 2007 um að framlengja heimild fyrir starfsemina á umræddum stað um þrjú ár.
Tillaga að starfsleyfi var auglýst til kynningar í Morgunblaðinu þann 28.11.2007 og á
heimasíðum Kópavogsbæjar og heilbrigðiseftirlitsins.
Lagt fram bréf umsækjanda dags. 05.11.2007
Lögð fram athugasemd dags. 23.12.2007 frá ábúendum Litla Hvamms og Brúar.
Lögð fram andmæli umsækjanda við athugasemdum dags. 19.01.2008.
Heilbrigðisnefnd telur að aðilar hafi fengið að koma sjónarmiðum að vegna umfjöllunar um
umbeðið starfsleyfi og gerir eftirfarandi samþykkt:
“Með takmörkunum á vinnslutíma og með hljóðmönum á að vera hægt að lágmarka hávaða
frá starfseminni og að því marki að nágrannar verði við að una. Með því að bæta gerð og
ásýnd mana dregur úr lýti sem er af svæðinu.
Heilbrigðisnefnd veitir umbeðið leyfi til 13.10.2010 með skilyrðum um að leyfishafi leggi fram
fyrir 1. júní n.k. framkvæmdaáætlun samþykkta af Kópavogsbæ þar sem fram komi hvernig
ásýnd jarðvegsmana eigi að vera á meðan vinnsla fer fram á svæðinu. Ákvæði leyfis verði
eins og fram kom í auglýsingu nefndarinnar með þeim fyrirvara að heimild til vinnslu á
laugardögum verður ekki veitt fyrr en fyrir liggur ofangreind staðfesting bæjarskipulags
Kópavogs.’’
2.1.31 Vesturvör 32a, Kópavogi - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Gísli V. Guðlaugsson, f.h. Steinbock-þjónustunnar hf., kt. 460472-0249,
dags. 11.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis að Vesturvör 32a,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
2.2

Umsagnir
Álftanes

2.2.1
Íþróttamiðstöð, Álftanes - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, móttekið dags. 19.12.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kristínar Ólafsdóttur, f.h. Kvenfélags Álftaness um leyfi til að halda
þorrablót í íþróttamiðstöðinni á Álftanesi, kt. 440169-6869 ehf., 26. janúar n.k. Óskað er eftir
leyfi fyrir 350 manns.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti, 26.01.2004 að veita Íþróttamiðstöðinni Álftanesi, kt. 4401696869, starfsleyfi fyrir íþróttamiðstöð og sundlaug. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
tækifærisleyfi til að halda þorrablót í íþróttamiðstöðinni á Álftanesi, þann 26. janúar n.k.

5

Heilbrigðisnefnd 21. janúar 2008

Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði
í nágrenninu. Mælt er með veitingu tækifærisleyfis.
Garðabær
2.2.2 Íþróttamiðstöð, Ásgarður, Garðabær - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 09.01.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Guðmundssonar, f.h. Knattspyrnudeildar Stjörnunnar um leyfi til að halda
þorrablót í íþróttamiðstöðinni Ásgarði, Garðabæ, kt. 570169-6109, 25. janúar n.k. Óskað er
eftir leyfi fyrir 900 manns.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti, 26.01.2004 að veita Íþróttamiðstöðinni við Ásgarð, Garðabæ, kt.
440169-6869, starfsleyfi fyrir íþróttamiðstöð og sundlaug. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
tækifærisleyfi til að halda þorrablót í íþróttamiðstöðinni Ásgarði, Garðabæ, þann 25. janúar
n.k. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi
ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu tækifærisleyfis.
Jón Bjarni Þorsteinsson mætti til fundar.
Hafnarfjörður
2.2.3 Gulhella 1, Hafnarfjörður - malbikunarverksmiðja.
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar, dags. 28.12.2007 þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Hlaðbæjar Colas hf. vegna starfsleyfis fyrir nýja malbikunarverksmiðju að Gulhellu 1,
Hafnarfirði.
Eftirfarandi umsögn er gerð:
,,Starfsemin á að fara fram á svæði sem skilgreint er fyrir iðnað s.s. malbikunarstöðvar o.þ.h.
Í ljósi þess og þeirrar reynslu sem fengist hefur af rekstri malbikunarstöðva á svæði
nefndarinnar telur heilbrigðisnefnd að tillagan nái að mestu vel yfir þau umhverfismál er
varðar rekstur stöðvarinnar. Nefndin telur þó rétt að gera athugasemdir er varðar ákvæði um
hávaðavarnir, ábyrgðartryggingar, endurvinnslu malbiks og mengunarvarnir við olíugeyma.’’
Kópavogur
2.2.4 Bæjarlind 2, Kópavogur - veitingastofa.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 20.11.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kristins J. Gíslasonar, f.h. Goodfellas ehf., kt. 530707-0910 um
rekstrarleyfi fyrir veitingahúsið Rizzo pizzeria að Bæjarlind 2, Kópavogi.
Lagt fram bréf frá heilbrigðisfulltrúa til sýslumanns dags. 11.01.2008.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki IIl.
Umsögn heilbrigðiseftirlitsins um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu staðfest.
2.2.5 Bæjarlind 4, Kópavogur - veitingastaður.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags.11.01.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Valgarð Sörensen, f.h. Players ehf., kt. 460907-1520 um rekstrarleyfi fyrir
áfengisveitingastaðinn Players að Bæjarlind 4, Kópavogi.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki IIl.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti, 21.01.2008 að veita Players ehf, kt. 460907-1520 starfsleyfi
fyrirmatsölustað og krá. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingastaðar að Bæjarlind 4, Kópavogi, samkvæmt III 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 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingastaður.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 31.12.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rattanaporn Yoobanphot, f.h. Thailands ehf., kt. 711005-0130 um rekstrarleyfi fyrir
veitingahúsið Thailand að Engihjalla 8, Kópavogi.
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Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki IIl.
Frestað þar sem framkvæma þarf úrbætur og óska eftir úttekt innan 14 daga.
2.2.7 Hagasmári 1, Kópavogur - veitingastofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 11.12.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Aðalheiðar Héðinsdóttur, f.h. Kaffitárs ehf., kt. 440996-2649,um rekstrarleyfi fyrir
kaffihúsið, Kaffitár að Hagasmára 1, Kópavogi.
Lagt fram bréf frá heilbrigðisfulltrúa til sýslumanns dags. 19.12.2007.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki I.
Umsögn heilbrigðiseftirlitsins um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu staðfest.
2.2.8 Heimsendi 3, Kópavogur - veitingastofa.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 17.09.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Jóns Más Gunnarssonar, kt. 281171-3489, f.h. Hrímfaxa ehf., kt.
591203-3120, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn, Hrímfaxa, Heimsenda 3, Kópavogi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dagsett 14.01.2008. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki lI.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti, 14.03.2005 að veita Hrímfaxa ehf., kt. 591203-3120, starfsleyfi
fyrir veitingasal og verslun sem tengjast hestahaldi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastofu, að Heimsenda 3, Kópavogi, 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.
2.2.9 Smáratorg 1, Kópavogur - veitingastofa
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags.10.01.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Vigfúsar Hjartarsonar, f.h. Bakarameistarans ehf., kt. 680177-0159 um rekstrarleyfi
fyrir veitingastaðinn Bakarameistarann að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki I.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti, 25.04.2005 að veita Bakarameistaranum ehf., kt. 680177-0159,
starfsleyfi fyrir bakarí með veitingasölu. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til
reksturs veitingastofu að Smáratorgi 1, Kópavogi, 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.
Birna Ólafsdóttir mætti til fundar
2.3

Tóbakssöluleyfi
Hafnarfjörður

2.3.1 Bæjarlind 4- 6, Kópavogur - matsölustaður og krá.
Lögð fram umsókn Valgarðs Þ. Sörensen, f.h. Players ehf. kt. 460907- 520, dags.
18.01.2008, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Bæjarlind 4 -6, Kópavogi.
Eigendaskipti
Leyfisveiting samþykkt.
2.3.2 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - krá.
Lögð fram umsókn Sigurðar E. Sigurðarsonar, f.h. Blómabúðar Kópavogs, kt. 500898-2409,
dags. 06.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Leyfisveiting samþykkt.
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2.3.3 Hringbraut 14, Hafnarfjörður - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Guðlaugs Árna Oddssonar, kt. 110372-3539, dags. 13.11.2007, þar sem
sótt er um leyfi til tóbakssölu að Hringbraut 14, Hafnarfirði. Eigendaskipti
Leyfisveiting staðfest.

3

Starfsemi heilbrigðiseftirlitsins og ársskýrsla fyrir 2007
Farið yfir starfsemi liðins árs, drög að ársskýrslu 2007, niðurstöður eftirlits og áherslur í eftirliti
næstu mánuði. Vísað til framhalds umræðu á næsta fundi.

4

Tóbakssala – umsókn um undanþágu fyrir starfsfólk 16-18 ára til að selja tóbak
Lagt fram erindi Samkaupa, dags. 18. desember 2007 þar sem sótt er um
undanþágu frá lögum um tóbaksvarnir fyrir starfsfólk 16 -18 ára sem starfar í verslun
Samkaupa Strax, Búðarkór 1 í Kópavogi til að selja tóbak.
Erindinu fylgir afrit af umsögn Vinnumálastofnunar frá 18.12.2007 þar sem staðfest er
að atvinnuástand á svæðinu sé þannig um þessar mundir að erfitt hefur reynst að fá
starfsfólk 18 ára og eldra til verslunarstarfa og gögn sem sýndu auglýsingar
fyrirtækisins eftir starfsfólki án árangur.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 21. desember 2007 til
Vinnueftirlitsins þar sem óskað er umsagnar og leiðbeiningar með tilvísun í reglugerð
nr. 426/1999.
Lögð fram umsögn Vinnueftirlits dags. 20. janúar 2008 þar sem mælt er gegn því að
umbeðin undanþága verði veitt.
Heilbrigðisnefnd synjar erindinu.

5

Skipulagsmál
Kjóavellir – Kópavogi. Breyting á Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012.
Deiliskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 20. desember 2007 þar sem óskað er
umsagnar um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2000 – 2012 og til skýringa fylgir
með tillaga að deiliskipulagi Kjóavalla. Með uppdrætti fylgir umhverfisskýrsla þar sem gert er
grein fyrir helstu áhrifum breytinganna.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Kópavogs 2000-2012.”
5.1

Eftirfarandi samþykkt var gerð vegna deiliskipulags:
“Samhliða afgreiðslu deiliskipulag telur heilbrigðisnefnd að endurskoða eigi
heilbrigðissamþykkt nr. 938/2003 um hesthúsahverfið Heimsenda í Kópavogi og samræma
við fyrirhugað deiliskipulag Kjóavalla.”
5.2
Nesvör og Hafnarbraut. Deiliskipulag
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogs dags. 19. desember 2007 þar sem óskað er
umsagnar heilbrigðiseftirlits um mótvægisaðgerðir vegna hljóðvistar.
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Kópavogsbæjar frá 27. desember 2007 um
málið.

6

Rekstur steypustöðvar að Bakkabraut 9, Kópavogi
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Óla Björgvinssonar, Backman & Björgvinsson
málflutningsskrifstofu dags. 16.10.2007 f.h. Einingarverksmiðjunnar Borgar ehf. kt. 461004
2880 um starfsleyfi til framleiðslu á steinsteypu að Bakkabraut 9 Kópavogi. Með umsókn fylgir
bréf og önnur gögn.
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Aðalkröfu hefur verið hafnað og tekin verður nú til afgreiðslu varakrafa sem frestað var að
taka afstöðu til á fundi heilbrigðisnefndar þann 26. nóvember 2007.
1. Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 28. nóvember 2007 varðandi afgreiðslu
heilbrigðisnefndar þann 26. nóvember 2007 á umsókn fyrirtækisins.
2. Lagt fram bréf Kópavogsbæjar frá 11. desember 2007 þar sem óskað er skýringa á
því að starfsemi án starfsleyfis geti farið fram hjá Steypustöðinni Borg.
3. Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 14. desember 2007, til
Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf. varðandi eftirlit sem fram fór 12. desember 2007.
4. Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 19. desember 2007 varðandi
fyrirspurn til byggingafulltrúans í Kópavogi um samþykkta notkun fasteignar að
Bakkabraut 9, Kópavogi.
5. Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 31. desember 2007 til bæjarráðs
Kópavogs.
6. Lagt fram erindi Guðmundar Óla Björgvinssonar hrl. dags. 4. janúar 2008 um aðgerðir
sem miða að bættri umgengni á athafnasvæði Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf. kt.
461004 – 2880.
7. Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins dags. 9. janúar 2008 varðandi eftirlit við
Kópavogshöfn og um framkvæmdir á lóð Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf.
8. Lagt fram tölvuskeyti Þórhalls Barða Kárasonar f.h. Einingaverksmiðjunnar Borgar
ehf. frá 9. janúar 2008 varðandi framkvæmdir hjá lóðinni að Bakkabraut 9, Kópavogi.
9. Lagt fram erindi byggingarfulltrúa Kópavogsbæjar dags. 16. janúar 2008 varðandi
fyrirspurn heilbrigðiseftirlitsins frá 19. desember 2007.
Eftirfarandi samþykkt var gerð vegna varakröfu fyrirtækisins um að breyta starfsleyfi
fyrirtækisins:
“Heilbrigðinefnd hafnar umsókn fyrirtækisins til rekstur steypustöðvar á lóðinni Bakkabraut 9
Kópavogi.”
Rökstuðningur
Heilbrigðisnefnd vísar til þess að forsenda starfsleyfis samkvæmt reglugerð 785/1999, með
síðari breytingum, sé að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun viðkomandi
fasteigna. Komið hefur í ljós að fyrirtækið hefur ekki virt það skipulag og nýtingu lóðar sem
samþykkt hefur verið af byggingaryfirvöldum og valdið með því álagi á umhverfið sem ekki
verður við unað. Nauðsynlegt er að draga úr starfsemi á lóðinni en ekki auka hana.
Heilbrigðisnefnd ítrekar eins og fram kemur í bréfum heilbrigðiseftirlitsins frá 9. nóvember
2007 og 28. nóvember 2007 að aðalkröfu fyrirtækisins um að núgildandi starfsleyfi nái til allrar
núverandi starfsemi umsækjanda hefur verið hafnað. Starfsleyfi fyrirtækisins tekur aðeins til
reksturs steypueiningaverksmiðju og því allur annar rekstur sem heyrir undir lög nr. 7/1998 á
svæðinu óheimill.
Í ljósi þessa fellst heilbrigðisnefnd ekki á eftirfarandi atriði sem fram koma í erindi fyrirtækisins
frá 4. janúar 2007:
 að þvottaaðstaða á steypubílum verði á lóðinni.
 að akstri steypubíla verði beint að lóðinni nema þá aðeins til þjónustu við framleiðslu
forsteyptra eininga.

7

Vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 17. janúar 2008.

8

Reglur um kattahald
Lagt fram að nýju bréf skipulagsstjórans í Kópavogi dags. 22.11.2007 þar sem óskað er
umsagnar um reglur um kattahald sem verið hafa til umfjöllunar hjá Umhverfisráði Kópavogs.
Vísað til framhaldsumræðu á næsta fundi.
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Örmerkjagrunnur gæludýra
Lagt fram að nýju afrit af erindi Dýralæknafélags Íslands dags. 08.11.2007 til sveitarstjórna.
Erindið var framsent til heilbrigðisnefndar frá Hafnarfirði Kópavogbæ og Álftanesi.
Heilbrigðinefnd tekur jákvæða afstöðu til gagnagrunns eins og lýst er og lagður er til í erindi
Dýralæknafélags Íslands frá 8. nóvember 2007, en telur nauðsynlegt að nákvæmari áætlanir
liggi fyrir um fyrirkomulag og framkvæmd áður en afstaða til fjáhagsskuldbindinga verði tekin.

10 Önnur mál
10.1 Staðardagskrárrástefna
Lagt fram fundarboð á 10. landsráðstefnu um Staðardagsskrá 21 sem haldin verður í
Hveragerði 8. febrúar n.k..
10.2 Möguleg umhverfisspjöll á Hólmsheiði í Reykjavík
Lagt fram bréf skipulagsstjórans í Kópavogi dags. 22.11.2007 þar sem óskað er álits á
greinargerð umhverfissviðs Reykjavíkurborgar sbr. umræðu á fundi Umhverfisráðs Kópavogs
þann 08.10.2007 og 19.10.2007.
Lagt fram afrit af umsögn heilbrigðiseftirlitsins frá 2. janúar 2008 .
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:10

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Júlíus Kr. Björnsson

Steingrímur Steingrímsson

Halla Halldórsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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