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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
129. fundur – 25. ágúst 2008
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
ágúst 2008, og hófst hann kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 1. júlí 2008 um að Árni Stefán Jónsson hafi verið
kosinn varamaður í heilbrigðisnefnd í stað Svölu Heiðberg.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 128. fundar heilbrigðisnefndar frá 9. júní 2008

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 111. starfsmannafundar frá 20. ágúst 2008
Starfsleyfi

Álftanes
2.1.1 Klukkuholt 1, Álftanes - hundaskóli
Lögð fram umsókn Guðrúnar Hafberg f.h. Hundaskólans okkar kt. 240155-3629, dags.
27.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hundaskóla með heimilisfanginu Klukkuholti 1,
Álftanesi. Þjálfun hunda mun fara fram á viðurkenndu svæði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára. Viðurkenning
til afsláttar á eftirlitsgjöldum verður afgreitt að lokinni fullnægjandi úttekt.

Garðabær
2.1.2 Bæjarbraut 58, Garðabær - niðurrif
Lögð fram umsókn Magnúsar Sigurðssonar, f.h. Skeljungs kt. 590269-1749, dags.
18.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til að fjarlægja eldsneytistanka og lagnir við bensínstöð
Skeljungs að Bæjarbraut 58, Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest.
2.1.3 Flataskóli við Vífilsstaðaveg, Garðabær - niðurrif húss
Lögð fram umsókn Pálma Sigurðssonar, f.h. Dráttabíla kt. 690294-2099, dags. 14.08.2008,
þar sem sótt er um leyfi til brottflutnings og förgunar á skólastofum við Flataskóla, við
Vífilsstaðaveg, Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða starfsleyfi staðfest.
2.1.4 Hörgatún 2, Garðabær - vörugeymsla með matvæladreifingu
Lögð fram umsókn Gylfa Rútssonar, f.h. Distica hf kt. 680604-4010, dags. 14.07.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu, að Hörgatúni 2, Garðabæ. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerð er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Miðhraun 15, Garðabær - sala efnavara
Lögð fram umsókn Gunnars Arnars Kristjánssonar, f.h. Vörukaupa ehf kt. 450973-0339, dags.
19.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnvöru- og efnavöruverslunar að Miðhrauni
15, Garðabæ. Húshluti:01 01 01/01 02/ 01 03. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12.
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2.1.6 Strikið 6, Garðabær - fótaaðgerðastofa, snyrtistofa
Lögð fram umsókn Birnu Evelyn Rafnkelsdóttur, kt. 200574-4789, dags. 08.08.2008, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu, snyrtistofu og húðflúr, að Strikinu 6, Garðabæ.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerð er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Suðurhraun 12a, Garðabær - heildsala.
Lögð fram umsókn Gylfa Rútssonar, f.h. Distica hf kt. 680604-4010, dags. 14.07.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu, að Suðurhrauni 12a, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
2.1.8 Dalshraun 13, Hafnarfjörður - starfsmannabústaður
Lögð fram að nýju 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.
Lagt fram að nýju bréf umsækjanda frá 13.05.2008 um að húsnæði verði rýmt í júlí 2008 og
lagður fram nýr tölvupóstur dags. 16.06.2008 um breytar aðstæður og sótt um leyfi til
31.12.2008.
Fyrir liggur neikvætt svar byggingafulltrúa dags. 18.08.2008.
Fyrir liggur jákvætt svar forvarnadeildar slökkviliðs frá 15.08.2008
Frestað og umsækjanda gefinn kostur á andmælum vegna umsagnar byggingafulltrúa.
2.1.9 Eyrartröð 8, Hafnarfirði - véla og járnsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Erlings Jónssonar, f.h. Tækni-Stál ehf kt. 461198-2449, dags. 04.07.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs Véla- og járnsmíðaverkstæðis að Eyrartröð 8, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.10 Fornubúðir 3, Hafnarfjörður - vörugeymsla
Lögð fram umsókn Stanislaw, Zawada f.h. Atlantsskip kt. 580602-3710, dags. 28.07.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu að Fornubúðum 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 01 vesturhluti. 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.
2.1.11 Grandatröð 3 - trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Finns Óskarssonar, f.h. Trésmiðjunnar Breiður ehf, kt. 440272-0109, dags.
15.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Grandatröð 3,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.12 Heiðvangur 26 - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Sólveigar Jónsdóttur, f.h. Gnótt sf, kt. 441285-0439, dags. 19.08.2008, þar
sem sótt er um leyfi til innflutnings á fæðubótaefni, skrifstofa staðsett á Heiðvangi 26,
Hafnarfirði. Geymsla og afhending vöru er í viðurkenndum vörugeymslum. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.13 Helluhraun 6, Hafnarfirði - bílasprautun KG
Lögð fram umsókn Hrannar K. Bjarnadóttur, f.h. Bílmálning ehf kt. 420191-1119, dags.
02.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingar og sprautunarverkstæðis að
Helluhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.14 Hringhella 6, Hafnarfjörður - vörugeymsla
Lögð fram umsókn Elíasar Ólafssonar f.h. Hafnarbakka – Flutningatækni ehf, kt. 7112923309, dags. 08.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs geymslusvæðis og
verkstæðisaðstöðu að Hringhellu 6, Hafnarfirði. 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.
2.1.15 Hvannavellir 1, Hafnarfjörður - leikskóli og mötuneyti
Lögð fram umsókn Péturs R. Guðmundssonar f.h. Skólar ehf, kt. 630800-2930, dags.
13.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leiksóla með eldhúsi að Hvannavöllum 1,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrðum um að innra eftirlit verði komið á innan tveggja mánaða.
2.1.16 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfjörður - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Atla Björnssonar, f.h. A.B. Fiskverkun kt. 650106-0240, dags. 04.06.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskverkunar, að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0105. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17 Lónsbraut 6, Hafnarfjörður - fiskverkun
Lögð fram umsókn Árna Elvars Eyjólfssonar, f.h. Lagsmaður ehf. kt. 500604-3010, dags.
19.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskverkunar, að Lónsbraut 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 23. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.18 Norðurhella 2, Hafnarfjörður - verkstæði
Lögð fram umsókn Reynis Kristjánssonar, f.h. Hafnarfjarðarbæjar kt. 590169-7579, dags.
20.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis, að Norðurhellu 2, Hafnarfirði.
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.
2.1.19 Reykjavíkurvegur 58, Hafnarfjörður - bensínstöð með óvarin matvæli
Lögð fram umsókn Katrínar B. Guðjónsdóttur, f.h. Skeljungs hf. kt. 590269-1749, dags.
15.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar með óvarin matvæli, að
Reykjavíkurvegi 58, Hafnarfirði.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.20 Tjarnavellir 1, Hafnarfjörður - tívolí
Lögð fram umsókn Jörundar Guðmundssonar, f.h. Taylors Funfairs Ltd.kt. 480792-2389,
dags. 30.06.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs tívolís, að Tjarnarvöllum 1,
Hafnarfirði, bílastæði. Tímabundin starfsemi frá 09.07.2008 til 05.08.2008.
Með vísun til ákvæða matvæla-, hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er leyfisveiting
staðfest.
2.1.21 Traðarberg 5, Hafnarfjörður - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Hebu Hansdóttur kt. 120281-3999, dags. 06.08.2008, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn að Traðarbergi 5, Hafnarfirði.
Húshluti: Íbúð á 2. hæð.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfis til 12 ára
staðfest þegar fyrir liggur samþykki meðeigenda í stigahúsi.

Kópavogur
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2.1.22 Álfhólsvegur 24a, Kópavogur – daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn
Lögð fram umsókn Herdísar Valbjörnsdóttur, kt. 230672-4669, dags. 31.07.08, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn að Álfhólsvegi 24a, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfis til 12 ára.
staðfest með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.23 Bláfjöll, Kópavogur –sýningaskáli
Lögð fram umsókn Helga Eysteinssonar f.h. Iceland Travel ehf., kt. 410791-1379, dags.
15.8.2008, þar sem sótt er um tímabundið starfsleyfi til reisa, reka og síðar fjarlægja 1000m2
sýningaskála við skála skíðadeildar Fram í Bláfjöllum. Tímabundin starfsemi.
Samkvæmt svæðaskipulagi vatnsverndar er starfsemin á fjarsvæði A,
Með vísun til ákvæða heilbrigðissamþykktar nr. 636/1997um verndarsvæði vatnsbóla er mælt
með tímabundið starfsleyfi staðfest til 1. nóvember 2008.
2.1.24 Bláfjöll, Kópavogur – tímabundinn veitingarekstur
Lögð fram umsókn Helga Eysteinssonar f.h. Iceland Travel, kt. 410791-1379, dags.
15.8.2008, þar sem sótt er um tímabundið starfsleyfi til tímabundins veitingareksturs í
tengslum við sýningastarfsemi við skála skíðadeildar Fram í Bláfjöllum.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða heilbrigðissamþykktar um verndasvæði vatnsbóla, hollustuhátta- og
matvælareglugerða er samþykkt tímabundins starfsleyfi staðfest til 30.9.2008.
2.1.25 Bláfjöll, Kópavogur – tímabundið mötuneyti
Lögð fram umsókn Þórs Kjartanssonar f.h. Truenorth ehf, kt. 590603-3410, dags. 19.08.2008,
þar sem sótt er um tímabundið starfsleyfi til reksturs tímabundins mötuneytis í tengslum við
sýningastarfsemi í skála á svæði skíðadeildar Fram í Bláfjöllum. Tímabundin starfsemi.
Samkvæmt svæðaskipulagi vatnsverndar er starfsemin á fjarsvæði A.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er tímabundið starfsleyfi til
01.11.2008 samþykkt.
2.1.26 Borgarholtsbraut 20, Kópavogur – gæludýraverslun og dýragæsla
Lögð fram umsókn Jennifer E. Einarsson, f.h. Furðufugla ehf. kt. 621206-1090, dags.
15.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæludýraverslunar í bílskúr að
Borgarholtsbraut 20, Kópavogi.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsinga
starfsleyfi þegar umsagnir liggja fyrir.
2.1.27 Dalvegur 16c, Kópavogur - veitingasala
Lögð fram umsókn Gunnars Scheving Thorsteinssonar, f.h. Bara ehf. kt. 690304-3170, dags.
27.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu að Dalvegi 16c, norður enda,
Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.28 Dalsmári 21, Kópavogur, leikskóli
Lögð fram umsókn Jóhönnu Thorsteinson, f.h. Leikskólans Kjarrið ehf. kt. 520608-0870, dags.
30.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Dalsmára 21, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.29 Gullsmári 13, Kópavogur - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Önsu Súsönnu Hansen, f.h. Fótaaðgerðastofunnar Smárinn kt. 2508365039, dags. 21.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Gullsmára
13, Kópavogi. Endurútgáfa
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Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er endurútgáfu starfsleyfis samþykkt.
2.1.30 Hafnarbraut 13-15, Kópavogur - bónstöð
Lögð fram umsókn Heimis Arnars Sveinbjörnssonar, f.h. Bónverkstæðis Heimis kt. 0107617949, dags. 24.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Hafnarbraut 1315, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. 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.
2.1.31 Heiðasmári 4-6, Kópavogur - matvæladreifing
Lögð fram umsókn Guðmundar Heimissonar, f.h. Hafmeyjunar ehf. kt. 580900-2750, dags.
09.07.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með matvæladreifingu Heiðasmára
4-6, Kópavogi. Húshluti: 0001. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.32 Hlíðasmári 10 - veislusalur
Lögð fram umsókn Natali Vico, f.h. Stjörnu stelpur ehf. Kt.480607-0150, dags. 25.07.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislusalar og matreiðslunámskeiða fyrir börn að
Hlíðasmára 10, Kópavogi. Húshluti: 01 01 02. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt.
2.1.33 Holtasmári 1, Kópavogur - verslun með fæðubótaefni
Lögð fram umsókn Halldórs Arinbjarnar, f.h. Pure Performance ehf kt. 650707-0360, dags.
01.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fæðubótaefni að Holtasmára 1,
Kópavogi í hluta jarðhæðar. 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 og lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.34 Kópavogsbraut 79, Kópavogur – niðurrif húss
Lögð fram umsókn Erlings J. Erlingssonar, f.h. Vélaleigu Ella. kt. 640904-3050, dags.
28.07.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs húss að Kópavogsbraut 79,
Kópavogi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest.
2.1.35 Smiðjuvegur 5, Kópavogur - járnsmiðja
Lögð fram umsókn Einars Þ. Einarssonar, f.h. Stáliðjunnar ehf. kt.. 490590-1619, dags.
18.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðju að Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Húshluti: 03 0101 og 04 0101. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.36 Vesturvör 29, Kópavogur - vörugeymsla
Lögð fram umsókn Írisar Óskar Hjaltadóttur, f.h. D.M. ehf. Kt.440805-1160, dags. 14.07.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs lagers og dreifingar fyrirtækis að Vesturvör 29, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerðar 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 Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - veitingastaður, Áttan
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði dags. 08.08.2008 þar sem óskað er umsagnar
um rekstrarleyfi fyrir Áttuna Trönuhrauni 10, Hafnarfirði. Rekstraraðili er Títan veitingar ehf.
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kt. 410906 0150. Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir samkomustað með veitingasölu
þann 27. nóvember 2006.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
2.2.2 Hamraborg 7, Kópavogi - gististaður.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Kópavogi dags. 12.08.2008 þar sem óskað er óskað er
umsagnar um umsókn Viðars Sigurðssonar f.h. Eidel ehf., kt. 650804 2360 sem sækir um
rekstrarleyfi fyrir Merlinhotel, Hamraborg 7, Kópavogi.
Frestað þar sem starfsleyfisumsókn liggur ekki fyrir.
2.2.3 Nýbýlavegur 14, Kópavogi - pizzu framleiðsla, Domino´s. GÓ.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Kópavogi dags. 12.06.2008. þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Ásdísar Þ. Höskuldsdóttur, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669 um rekstrarleyfi
fyrir Domino´s Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Jákvæð umsögn fyrir veitingaverslun staðfest.
2.2.4 Rjúpnasalir 1, Kópavogi - pizzu framleiðsla, Domino´s. GÓ.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Kópavogi dags 10.07.2008. þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þ. Höskuldsdóttur, f.h. Pizza Pizza ehf, kt. 480293-2669 um rekstrarleyfi fyrir
Domino´s Rjúpnasölum 1, Kópavogi
Jákvæð umsögn fyrir veitingaverslun staðfest.
2.3

Tóbakssöluleyfi

Hafnarfjörður
2.3.1 Reykjavíkurvegur 58, Hafnarfjörður- bensínstöð.
Lögð fram umsókn Skeljungs hf, kt. 590269-1749, dags. 15.08.2008, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu að Reykjavíkurvegi 58, Hafnarfirði.
Leyfi samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
2.3.2 Engihjalli 8, Kópavogi - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Xata ehf, kt. 461205-1190, dags. 12.08.2008, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu að Engihjalla 8, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað

2.4.1 Víðistaðatún - matsala dagana 20.-29. júní 2008
Lögð fram umsókn Baldvins Baldvinssonar, f.h. Gospeldaga áhugamannasamtaka kt.
570408-1190 dags. 16.06.2008, þar sem sótt er um 10 daga leyfi til matsölu í fjáröflunarskyni
frá 20.júní - 29. júní n.k. á Víðistaðatúni Hafnarfirði.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.2 Borgarholtsbraut, Kópavogur - sjoppa á 17. júní
Lögð fram umsókn Auðar Egilsdóttur, f.h. HK, dags. 10.06.2008, þar sem sótt er um leyfi til
sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við
Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.3 Þorramatur - Eftirlitsverkefni
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga. Þorramatur, könnun á örveruástandi, desember 2007 – febrúar 2008. Dags júní
2008.
http://www.lbs.is/Uploads/document/EftirlitsverkefniThorramaturOrverur.pdf
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2.4.4 Salt, nítríti og nítrati í kjöti - GHE
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga. Mælingar á salti, nítríti og nítrati í kjöti, desember 2007 – til febrúar 2008. Dags
júní 2008.
http://www.lbs.is/Uploads/document/EftirlitsverkefniSaltNitritatKjot.pdf
2.4.5 Efnavöru könnun byggingarvörubúðir
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga. Könnun á merkingarskyldum efnavörum í byggingavöruverslunum
http://www.ust.is/media/fraedsluefni/pdfskjol//Konnun_a_merkingarskyldum_efnavorum_i_byggingavoruverslunum.lokaskyrsla-b.pdf

3

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

3.1

Fundargerð 70. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 21. ágúst 2008.

3.2

Fundargerð 69. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 25. júlí 2008.

3.3

Fundargerð 68. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 7. ágúst 2008.

3.4
Fundargerð 67. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 26. júní 2008.
Fundargerðir lagðar fram til kynningar.

4

Bakkabraut 9, Kópavogur. Steypueiningaverksmiðja, steypustöð

Lagt fram erindi úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir dags. 18. júní 2008
ásamt úrskurði í máli nr. 3/2008, Einingaverksmiðjan Borg gegn heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar
og Kópavogssvæðis.
Lagt fram erindi Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf., dags. 4. júlí 2008 ásamt afriti af bréfi
fyrirtækisins til Kópavogsbæjar dags. sama dag.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur fjallað um úrskurð Úrskurðarnefndar um hollustuhætti og
mengunarvarnir nr. 3/2008 frá 18. júní 2008 í kærumáli Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf.
gegn Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.
Í úrskurðinum er ákvörðun nefndarinnar frá 9. nóvember 2007 um að starfsleyfi fyrirtækisins
frá 30. janúar 2006 nái eingöngu til rekstrar steypueiningaverksmiðju að Bakkabraut 9 í
Kópavogi ógilt og einnig sú ákvörðun nefndarinnar frá 22. janúar 2007 að hafna að veita
fyrirtækinu nýtt starfsleyfi sem einnig næði til reksturs steypustöðvar á sama stað.
Heilbrigðisnefnd ber að taka afgreiðslurnar fyrir að nýju.
Með vísun til úrskurðarins mun heilbrigðisnefnd taka erindi fyrirtækisins fyrir að nýju. Nefndin
hefur tekið saman greinagerð í framhaldi af úrskurðinum og verður hún send með fundargerð
bæjarráði Kópavogs. Fyrirtækinu er hér með veittur 14 daga frestur til að koma að sínum
andmælum og sjónarmiðum við meðfylgjandi greinargerð.’’

5

Skipulagsmál

5.1

Umhverfisskýrsla deiliskipulags aksturs- og skotæfingasvæðis í Kapelluhrauni
Hafnarfirði
Lagt fram erindi Bjarka Jóhannessonar sviðstjóra og Guðjóns I. Eggertssonar, dags. 11. júní
2008 ásamt Umhverfisskýrslu deiliskipulags aksturs- og skotæfingasvæðis í Kapelluhrauni.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlits frá 4. júlí 2008 til skipulags- og byggingasviðs vegna
deiliskipulags, umhverfisskýrslu og hljóðvistargreiningu.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir og tekur undir niðurstöðu umhverfisskýrslu um að
vinna megi gegn óþægindum og mengunarhættu með vönduðum vinnubrögðum.
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5.2
Aksturs- og skotæfingasvæði í Kapelluhrauni Hafnarfirði. Matsskylda
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 15. ágúst 2008 þar sem óskað er umsagnar um
matskyldu aksturs- og skotæfingasvæðis í Kapelluhrauni í Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd telur ekki þörf á umhverfismati þar sem fyrirhugaðri starfsemi er ætlað að
vera milli iðnarhverfa á þrjá vegu skammt frá væntanlegum stofnbrautum.
5.3
Losun ofanvatns og gerð settjarnar við enda Ástjarnar í Hafnarfirði
Lagt fram afrit af erindi Umhverfisstofnunar dags. 28. júní 2008 þar sem fjallað er um losun
ofanvatns og gerð settjarnar við enda Ástjarnar í Hafnarfirði.
“Heilbrigðisnefnd telur æskilegt að Ástjörn verði mengunarflokkuð í samræmi við ákvæði
reglugerðar um varnir gegn mengun vatns og beinir því til Hafnarfjarðarbæjar að láta afla
nauðsynlegra gagna með rannsóknum á næsta ári til að það verði hægt.”
Vatnsendahlíð – Þing. Breyting á aðalskipulagi Kópavogs 2000 – 2012.
Deiliskipulag
Lagt fram erindi Birgis Hlyns Sigurðssonar, sviðsstjóra dags. 21. júlí 2008 ásamt tillögum að
breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi Vatnsendahlíð – Þing.
“Samkvæmt Svæðisskipulagi vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu er svæði það í
Vatnsendahlíð sem skipulagið tekur til á fjarsvæði B. Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á að
varúðarsjónarmiða verði gætt á sama hátt þar og varðandi skipulag og byggingaskilmála við
Vatnsendi, Þing – Suðursvæði á sínum tíma.
5.4

5.5
Glaðheimar. Breyting á aðalskipulagi Kópavogs 2000 – 2012. Deiliskipulag
Lagt fram erindi Smára Smárasonar, skipulagsstjóra, dags. 24. júlí 2008 varðandi Glaðheima.
Breyting á aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012. Deiliskipulag og óskað er umsagnar um
umhverfisskýrslur.
“Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við framlögð gögn en tekur undir það sem fram
kemur í Umhverfismat breytingar á Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012, GlaðheimarKópavogi, umhverfisskýrslu, júlí 2008 um að við útfærslu á deiliskipulagi þarf að meta frekar
hljóðvistaráhrif í nærliggjandi byggð og hvort og hvar þörf er á mótvægisaðgerðum”
5.6
Tillaga að matsáætlun fyrir efnistöku í Bolaöldum í Ölfusi. Beiðni um umsögn.
Lagt fram erindi skipulagsstofnunar til framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 13. ágúst 2008
þar sem óskað er umsagnar um tillögu að matsáætlun fyrir efnistöku í Bolaöldum í Ölfusi.
Heilbrigðisnefnd vill koma á framfæri nauðsyn þess að vakta hugsanlegt mengunarálag til
vesturs inn á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins.
5.7
Reykjanesbraut breikkun – álit Skipulagsstofnunar
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 15. ágúst 2008 ásamt áliti stofnunarinnar um mat á
umhverfisáhrifum vegna breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Strandgötu að
Krýsuvíkurvegi.
5.8
Reykjanesbraut breikkun – umsókn um undanþágu vegna umferðarhávaða
Lagt fram að nýju erindi Hafnarfjarðarbæjar dags. 5. júní 2008 þar sem sótt er um undanþágu
vegna fráviks frá viðmiðunarmörkum reglugerðar um hávaða nr. 933/1999 við nokkur
íbúðarhús í Hafnarfirði, þar sem hætt er við að hljóðstig verði yfir viðmiðunarmörkum að
loknum fyrirhuguðum framkvæmdum við breikkun Reykjanessbrautar, frá Standgötu að
Krýsuvíkurvegi.
Umsögn um mat á umhverfisáhrifum breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð frá
Standgötu að Krýsuvíkurvegi var til umfjöllunar á fundi heilbrigðisnefndar 1. apríl s.l. og
umsögn um deiliskipulag Reykjanesbrautar í Hafnarfirði frá Áslandi I. áfanga að Hellnahrauni
I. áfanga var til umfjöllunar á fundi heilbrigðisnefndar þann 18. febrúar s.l. Fyrir liggur álit
Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum sbr. tl. 5.7.
Frestað og þar sem afla þarf gagna.
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6

Fjárhagsáætlun 2009

Undirbúningur og umræða fyrir gerð fjárhags- og eftirlitsáætalanna vegna ársins 2009.

7

Rio Tinto Alcan

Lögð fram fundargerð samráðsfundar Rio Tinto Alcan, Umhverfisstofnunar og
Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 13. júní 2008.

8

Úrskurður vegna útgáfu starfsleyfis til Braga Sigurjónssonar

Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 18. júlí 2008 ásamt úrskurði ráðuneytisins vegna
stjórnsýslukæru, vegna útgáfu starfsleyfis til handa Braga Sigurjónssyni til geymslu og vinnslu
jarðefna að Geirlandi við Suðulandsveg, Kópavogi.

9

Önnur mál

9.1
Ársskýrsla Sorpu
Lagt fram til kynningar erindi Sorpu bs. ásamt ársskýrslu 2007.
http://www.sorpa.is/user/news/view/0/161
9.2
Raki og mygla í húsnæði
Til umræðu í ljósi fjölmiðla umfjöllunar voru myglusveppir í húsnæði. Heilbrigðiseftirlitið fær til
meðferðar öðru hvoru mál þar sem talið er að um óviðunandi eða heilsuspillandi húsnæði sé
að ræða vegna rakavandamála eða annara umhverfisþátta.
9.3
Fundir heilbrigðinefndar
Næsti fundur heilbrigðisnefndar verður 17. september n.k.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.00

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Júlíus Kr. Björnsson

Steingrímur Steingrímsson

Sigurgeir Ólafsson

Halla Halldórsdóttir
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