Heilbrigðisnefnd 21. apríl 2008

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
126. fundur –21. apríl 2008
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 21.
apríl 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 125. fundar heilbrigðisnefndar frá 7. apríl 2008

Samþykkt

2

Fundargerð 109. starfsmannafundar frá 16. apríl 2008

2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1 Suðurhraun 2a, Garðabær - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Erlings Jónssonar, f.h. Tækni-Stáls ehf., kt. 461198-2449, dags.
27.03.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Suðurhrauni 2a,
Garðabæ. Húshluti, 010104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.2 Kirkjulundur 13, Garðabær - dýraspítali.
Lögð fram umsókn Jakobínu Sigvaldadóttur, f.h. Dýralækninga ehf., kt. 701297-3859, dags.
02.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dýraspítala að Kirkjulundi 13, Garðabæ.
Húshluti, Allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3 Garðatorg 7, Garðabær - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ernu Gísladóttur, f.h. Snyrtistofuna Garðatorgi., kt. 610104-3470, dags.
09.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs varðandi “tattoo” í snyrtistofu að Garðatorgi 7,
Garðabæ. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
2.1.4 Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Elínar Sigurðardóttur, f.h. Elin.is ehf. kt. 450105-3170, dags. 27.03.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.
Húshluti, hluti 01 02 07. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Erlends M. Magnússonar, kt. 100858-5179, dags. 27.03.2008, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Húshluti, 0209.
Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.6 Dalshraun 11, Hafnarfjörður - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ásu Maríu Þórhallsdóttur, f.h. H-20 ehf. kt. 510906-0550, dags.
01.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Húshluti, 020102. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Dalshraun 13, Hafnarfjörður - starfsmannabústaður.
Lögð fram umsókn Stefáns Kjærnested, f.h. Húsaleigunnar ehf., kt. 490306-0210, dags.
15.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs starfsmannabústaðar, að Dalshrauni 13,
Hafnarfirði. Húshluti, 2 hæð í húsi meðfram Dalshrauni. Fastanúmer 2074338. Ný starfsemi.
Frestað og óskað umsagnar eldvarnareftirlits og byggingarfulltrúa.
2.1.8 Hverfisgata 6, Hafnarfjörður - daggæsla í heimahúsi með meira en 6 börn.
Lögð fram umsókn Báru Ósk Einarsdóttur, f.h. Báru Ósk Einarsdóttur ehf., kt. 130279-5709,
dags. 16.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi með meira en 6
börn, að Hverfisgötu 6, Hafnarfirði. Húshluti, Neðri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, til daggæslu
fyrir allt að 10 börn með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Kaplahraun 15, Hafnarfjörður - gistiheimili án veitingasölu.
Lögð fram umsókn Magnúsar Jóhannssonar, f.h. Fjarðarmóta ehf., kt. 650699-2389, dags.
02.02.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis án veitingasölu, að Kaplahrauni
15, Hafnarfirði. Húshluti, 0201-0202. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteinga.
2.1.10 Trönuhraun 8, Hafnarfjörður - stoðtækjasmíð.
Lögð fram umsókn Elíasar Gunnarssonar, kt. 170153-2359, dags. 15.04.2008, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs verkstæðis að Trönuhrauni 8, Hafnarfirði. Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er samþykkt að
endurútgefa starfsleyfi til 28.01.2012.
2.1.11 Strandgata 55, Hafnarfjörður - gisting, hótel, veitingasala.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar, f.h. Fjörukrárinnar/Hotel Viking ehf., kt.
630490-1119, dags. 10.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótels og saunu, að
Strandgötu 55, Hafnarfirði. Breyting á starfsemi vegna viðbyggingar á þriðju hæðar.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum 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 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Eyglóar Guðjónsdóttur, kt. 120283-5379, dags. 26.03.2008, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.13 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörð - veislusalur
Lögð fram umsókn G. G. f.h. Artes ehf. kt. 601004-3720, dags. 17.04.2008, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs samkomusalar að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.14 Sólvangsvegur 4, Hafnarfjörður - íþróttamiðstöð og sundlaug.
Lögð fram umsókn Jónasar Kristinssonar, f.h. Nýsir Services ehf. kt. 520105-2630, dags.
04.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sundstaðar og íþróttahúss að Sólvangsvegi 4,
Hafnarfirði. Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt að endurútgefa starfsleyfi sem
gildir til 28.08.2017.
2.1.15 Tjarnavellir 11, Hafnarfjörður - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Matthíasar Sigurðssonar, f.h. Léttkaups ehf., kt. 470898-2409, dags.
16.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu, að Tjarnavöllum
11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
2.1.16 Auðbrekka 32, Kópavogur - bónstöð.
Lögð fram umsókn Gunnars Torfasonar, f.h. Smartbíla ehf., kt. 671107-0980, dags.
31.03.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Auðbrekku 32, Kópavogi.
Húshluti, 01 02 01. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17 Bæjarlind 2, Kópavogur - tónlistarskóli,.
Lögð fram umsókn Ólafs Kristjánssonar, f.h. Tónsala ehf. kt. 660297-2519, dags. 07.04.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs tónlistarskóla að Bæjarlind 2, Kópavogi. Húshluti, 03 01
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.18 Auðbrekka 25 -27 – samkomusalur og veitingarekstur
Lögð fram umsókn Heiðar Maríu Loftsdóttur f. h. Veislumatar ehf. kt. 480207 1570 þar sem
sótt er um leyfi fyrir rekstur veislusalar og veisluþjónustu að Auðbrekku 25 -27, Kópavogi.
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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.19 Dalsmári 13, Kópavogur - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Jónasar Páls Björnssonar, f.h. Tennisfélagsins ehf. kt. 480306-0660,
dags. 30.03.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar og íþróttavallar að
Dalsmára 13, 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.
2.1.20 Smáratorg 3, Kópavogur - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Björns Kr. Leifsson, f.h. Þrek ehf. kt. 620785-0169, dags. 09.04.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Smáratorgi 3 í Kópavogi.
15. hæð hússins. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.21 Smiðjuvegur 5, Kópavogur - Heildverslun, varasöm efni.
Lögð fram umsókn Karls Brynjólfssonar, f.h. A4-Skólavöurubúðarinnar, kt. 670607-0540,
dags. 02.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með varasöm efni að
Smiðjuvegi 5, Kópavogi. Húshluti, 02 01 01 og 02 01 02. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.22 Smiðjuvegur 32, Kópavogur - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Odds Jónssonar, f.h. Bíltækni ehf., kt. 570501-2830, dags. 10.04.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Smiðjuvegi 32, Kópavogi.
Húshluti, 01 02 02. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.23 Smiðjuvegur 50, Kópavogur - verkstæði.
Lögð fram umsókn Einars Ólafssonar, f.h. Pústs ehf., kt. 691206-1570, dags. 04.04.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis (pústviðgerðir) að Smiðjuvegi 50, Kópavogi.
Húshluti, 010101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.24 Smiðjuvegur 56, Kópavogur - réttingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Egils Hjartarsonar, f.h. Hjartar Bragasonar ehf., kt. 540900-2640, dags.
02.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæðis að Smiðjuvegi 56,
Kópavogi. Húshluti, 010101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.25 Stórihjalli 2, Kópavogur - smurstöð
Lögð fram umsókn Ingimundar H. Hannessonar, f.h. Smurstöðvarinnar Stórahjalla ehf., kt.
591206-0360, dags. 03.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smurstöðvar að
Stórahjalla 2, Kópavogi. Húshluti, 020101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.26 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. Aðstaða fyrirtækisins er ekki að fullu frágengin.
Með vísun til ákvæða reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur
haft í för með sér mengun og með vísun til eftirlitsskýrslu dagsetta 15.4.2008 er starfsleyfi
samþykkt til 4 ára.
2.2

Umsagnir
Garðabær

2.2.1 Skólabraut, Garðabæ - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sævars G. Jónssonar, f.h. Lionsklúbbs Garðabæjar, kt. 491078-0229 um leyfi til að
halda tónleika í Fjölbrautarskólanum Garðabæ, fimmtudaginn 24. apríl nk. Óskað er eftir leyfi
fyrir 600 manns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 29.03.2004 að veita, starfsleyfi til reksturs framhaldsskóla með
fullbúnu eldhúsi að Skólabraut í Garðabæ, þar sem fyrirhuguð skemmtun á að fara fram. Í
fyrirliggjandi umsókn er sótt um tækifærisleyfi. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu tækifærisleyfis”
Hafnarfjörður
2.2.2 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður - tækifærisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 01.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Ó Stephensens, f.h. Knattspyrnudeildar FH, kt. 410687-1359 um leyfi til að
halda herrakvöld og vorfagnað í sal á Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði, laugardaginn 30. apríl
nk. Óskað er eftir leyfi fyrir 150 manns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 21.04.2008 að veita Artes ehf. kt. 601004-3720 starfsleyfi til
reksturs samkomusalar að Reykjavíkurvegi 74, þar sem fyrirhuguð skemmtun á að fara fram.
Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tímabundið leyfi þann 30. apríl n.k. Mat m.t.t. grenndaráhrifa
er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð
umsögn er veitt um veitingu tækifærisleyfis.”
2.2.3 Hólshraun 3, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 07.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Birgis Arnars Birgissonar, f.h. Veislulistar ehf, kt. 680296-2359 um rekstrarleyfi fyrir
Skútuna Hólshrauni 3, Hafnarfirði,
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 12. febrúar 1997 að veita Skútunni - Eldun ehf., kt. 680296-2359,
starfsleyfi vegna veislueldhúss og veitingasalar að Hólshrauni 3, Hafnarfirði. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi, 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 samkomual og veisluþjónustu”.
Kópavogur
2.2.4 Auðbrekka 25-27, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 28.03.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn, Heiðar Maríu Loftsdóttur, f.h. Veislumats ehf, kt. 480207-1570, um rekstrarleyfi fyrir
Lionssalinn Lund, Auðbrekku 25-27, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 21.04.2008 að veita Veislumat ehf., kt. 480207-1570, starfsleyfi
fyrir samkomusal og veitingarekstur að Auðbrekku 25 -27, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er
sótt um rekstrarleyfi, 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 samkomusal.”
2.2.5 Hlíðasmári 8, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 03.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn, Miroslav Manojlovic, f.h. Austurlandahraðlestarinnar, kt. 520503-3230, um
rekstrarleyfi fyrir veitingastað, Hlíðasmára 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 25.09.2006 að veita Austurlandahraðlestinni ehf., kt. 5205033230, starfsleyfi fyrir veitingastað að Hlíðasmár 8, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi, samkvæmt II. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að
ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingahús”.
2.2.6 Skálaheiði 2, Kópavogur - tímabundið áfengisleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.04.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn, Birgis Bjarnasonar, f.h. Handknattleiksfélags Kópavogs, kt. 630981-0296, um
tímabundið áfengisleyfi (til staðar er gilt veitingaleyfi), Skálaheiði 2, Kópavogi.
Umsögn staðfest.
2.3

Tóbakssöluleyfi
Hafnarfjörður

2.3.1 Tjarnavellir 11, Kópavogur - matvöruverslun á vinnslu.
Lögð fram umsókn Matthíasar Sigurðssonar, f.h. Léttkaupa ehf., kt. 470898-2409, dags.
16.04.2008, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Tjarnavöllum 11, Hafnarfirði.
Veiting smásöluleyfis staðfest.
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3

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Lögð fram til kynningar fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu frá 9. apríl 2008.
Heilbrigðisnefndin óskar eftir að fá upplýsingar og kynningu á stöðu undirbúnings vegna
snjóframleiðslu sem fyrirhuguð er í Bláfjöllum.

4

Búseta í atvinnuhúsnæði

Rætt um búsetu í atvinnuhúsnæði í umdæmi nefndarinnar

5

Rekstur steypustöðvar að Bakkabraut 9, Kópavogi

Lagt fram erindi Kópavogsbæjar frá 11. apríl 2008 varðandi starfsemi Einingaverksmiðjunnar
Borgar.
Óskað er eftir upplýsingum um hvort öllum ákvæðum laga og regluna á starfssviði
heilbrigðiseftirlitsins sé fylgt í starfsemi Einingaverksmiðjunnar Borgar m. a. við þrif á
bifreiðum og búnaði.
Eftirfarandi bók var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur gert athugasemdir við rekstur Einingarverksmiðjunnar Borgar ehf. að
Bakkabraut 9 í Kópavogi m.a. varðandi þrifnað á steypubílum, malarflutningsbílum og
dælubílum á lóðinni sbr. eftirlitsskýrslu frá 22. febrúar 2008. Heilbrigðisnefnd er ekki kunnugt
um að fyrirtækið hafi lagt inn gögn um breyta notkun lóða frá því sem upphaflega var áætlað
sbr. 62.4 gr. byggingarreglugerðar nr. 441/1998 enda er það ekki hlutverk heilbrigðisnefndar
að fjalla um þann þátt. Þann 14. mars 2008 kvað úrskurðarnefnd skv. 31. gr. l. nr. 7/1998 upp
þann úrskurð að fallist væri á frestun réttaráhrifa ákvörðunar heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðarog Kópavogssvæðis m.a. varðandi yfirvofandi beitingu þvingunaraðgerða.”

6

Óviðunandi losun á skólpi

Lögð fram erindi heilbrigðiseftirlitsins til eigenda húsnæðis að Miðhrauni 14, Garðabæ frá 2.
apríl 2008 og að nýju erindi frá október 2007 og mars 2008, vegna ófullnægjandi frágangs á
rotþró við húseignina að Miðhrauni 14 Garðabæ.
Lögð fram teikning Emils Þórs Guðmundssonar dags. 15. apríl 2008.
Lagt fram afrit af tölvupósti heilbrigðiseftirlitsins til húseigenda sem sendur var í framhaldi af
teikningu dags. 17. apríl 2008.
Lagður fram tölupóstur Emils Þórs Guðmundssonar dags. 17. apríl 2008 sem viðbrögð við
tölvubréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 17. apríl 2008.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
”Ekki hafa verið gerðar þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að koma í veg fyrir mengun
eða óhollustu þar sem skólp er leitt brott frá húseigninni Miðhraun 14 í Garðabæ. Núverandi
frágangur er alvarlegt brot á ákvæðum reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Verði
fullnægjandi úrbætur sbr. 7. gr. samþykktar um fráveitu í Garðabæ ekki framkvæmdar á
vegna rotþróar húseignarinnar innan 30 daga leggur heilbrigðisnefnd bann við notkun
núverandi fráveitukerfis hússins.’’

7

Samþykkt um fráveitu í Hafnarfirði

Lögð fram að nýju tillaga að samþykkt um fráveitu í Hafnarfirði. Tillaga að fráveitusamþykkt
hefur verið undirbúin í samræmi við erindi Umhverfisráðuneytisins frá 24. október 2002. Drög
að tillögunni voru til meðferðar á fundi framkvæmdaráðs þann 17. mars 2008.
Tillagan var áður til umfjöllunar á 124. fundi og er lögð fram að nýju eftir samráð við fulltrúa
framkvæmdasviðs Hafnarfjarðar.
Heilbrigðisnefnd gerir tillögu til bæjarstjórnar Hafnarfjarðar um að tillagan verði samþykkt sem
heilbrigðissamþykkt samkvæmt ákvæðum 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir.
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8

Frumvarp til laga um EES-reglur

Lagt fram erindi Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Alþingis dags. 9. apríl 2008 þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga endurskoðun á undanþágum frá I. viðauka við EESsamninginn, 424. mál, EES-reglur, breyting ýmissa laga. Óskað er svars eigi síðar en 21.
apríl n.k.

9

Óviðunandi umgengni um lóð

Rætt um óviðunandi umgengni um og/eða við lóð að löngufit 6 í Garðabæ.
Lögð fram afrit af erindum heilbrigðiseftirlitsins til húsráðanda frá 31. mars 2008 og 17. apríl
2008.
Heilbrigðiseftirlitinu falið að fylgja eftir viðunandi hreinsun lóðar og næsta umhverfis.

10

Önnur mál

10.1 Stjórnsýslukæra vegna starfsleyfisveitingar vegna reksturs flokkunarvélar,
lagers- og söluaðstöðu fyrir jarðefni.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 17. apríl 2008 varðandi stjórnsýslukæru. Kærð
er starfsleyfisveiting til handa Braga Sigurjónssyni Geirlandi við Suðurlandsveg til flokkunar og
geymslu jarðefna.
Vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits sbr. einnig lið 5 í fundargerð nefndarinnar 7. apríl 2008.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:55
Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Júlíus Kr. Björnsson

Halla Halldórsdóttir

Steingrímur Steingrímsson

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
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