Heilbrigðisnefnd 17. nóvember 2008

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
132. fundur – 17. nóvember 2008
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 17.
nóvember 2008, og hófst hann kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Halla Halldórsdóttir boðaði forföll og í hennar stað mætti Margrét Halldórsdóttir.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 131. fundar heilbrigðisnefndar frá 29. september 2008

Samþykkt
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Fundargerð 114. starfsmannafundar frá 12. nóvember 2008

Garðabær
2.1.1 Bakkaflöt 14, Garðabæ - niðurrif
Lögð fram umsókn J & S Byggingaverktaka kt. 591001-2480, f.h húseigenda Bakkaflatar 14,
dags. 30.09.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á einbýlishúsi að Bakkaflöt
14 í Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.2 Sigurhæð 14, Garðabæ - daggæsla í heimahúsi með meira en 6 börn.
Lögð fram umsókn Einars Gíslasonar, f.h. Ariel ehf., kt. 610203-3020, dags. 7.11.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi með meira en 6 börn, að Sigurhæð 14,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi til daggæslu 10 barna samþykkt
til eins árs, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3 Skeiðarás 10, Garðabæ - yfirborðsmeðhöndlun málma,
Lögð fram umsókn Sigurðar Hreins Hilmarssonar, f.h. Álversins ehf., kt. 451099-4009 dags.
11.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til yfirborðs meðhöndlun málma að Skeiðarási 10,
Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfis til 12
ára.
2.1.4 Þrastanes 20, Garðabæ - niðurrif
Lögð fram umsókn SR -verktaka kt. 460695-2449, f.h húseigenda Þrastarness 20, dags.
30.09.2008, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á einbýlishúsi að Þrastanesi 20 í
Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með staðfestingu starfsleyfis.

Hafnarfjörður
2.1.5 Ásvellir 2, Hafnarfjörður - heilsuræktarstöð
Lögð fram umsókn Jóns Þórðarsonar, f.h. Heilsudalsins ehf/Hress kt. 540497-2149, dags.
16.09.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktarstöðvar að Ásvöllum 2,
Hafnarfirði. Húshluti; hluti af 2. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.6 Ásvellir 2, Hafnarfjörður - samkomusalur og eldhús
Lögð fram umsókn Rósu Grétarsdóttur, f.h. Sundfélags Hafnarfjarðar kt. 640269-2789, dags.
17.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar og eldhúss að Ásvöllum 2,
Hafnarfirði. Húshluti, hluti af 2. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.7 Dalshraun 10, Hafnarfirði - félagsmiðstöð.
Lögð fram að umsókn Steins Hlíðars Jónssonar, fh. Músik og Mótor, kt. 590169-7579, dags.
3.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsmiðstöðvar, að Dalshrauni 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttar og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.8 Fjarðargata 13-15, Fjörður, Hafnarfjörður - verslun með brauð og kökur
Lögð fram umsókn Jóns Arilíussonar, f.h. Kökulistar ehf., kt. 650308-0420, dags. 07.10.2008,
þar sem sótt er um leyfi til sölu á framleiðslu Kökulistar í Firðinum að Fjarðargötu 13-15,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Hjallabraut 33, Hafnarfjörður - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Þórhöllu Ágústsdóttur, f.h. Lipurtá ehf., kt. 620685-0930, dags.
31.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Hjallabraut 33,
Hafnarfirði. Húshluti: rými á 1. hæð. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.10 Hlíðarbraut 10, Hafnarfjörður - leikskóli
Lögð fram umsókn Ránar Einarsdóttur, f.h. Leikskólinn Kato, kt.590169-7579, dags.
06.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með mötuneyti að Hlíðarbraut 10,
Hafnarfirði. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.11 Hringhella 2, Hafnarfjörður - Steypustöð.
Lögð fram umsókn Ólafs Kristjánssonar, f.h. Steypustöðvarinnar Mest ehf., kt. 660707-0420
dags. 08.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steypustöðvar að Hringhellu 2,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
2.1.12 Norðurhella 2, Hafnarfjörður - hreinsistöð og fráveita
Lögð fram umsókn Lúðvíks Geirssonar, f.h. Hafnarfjarðar kt. 590169-7579, dags. 7.11.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hreinsistöðvar og fráveitu fyrir Hafnarfjörð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
2.1.13 Norðurhella 8, Hafnarfjörður - Plastvinnsla
Lögð fram umsókn Guðmundar Árnasonar, f.h. IFOAM ehf., kt. 671107-0120, dags.
15.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu með plast- og frauðefni að Norðurhellu 8,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
2.1.14 Norðurhella 8, Hafnarfjörður bílasprautun
Lögð fram umsókn Þórðar Bragasonar, f.h. D.H. Varahlutir ehf., kt. 640505-0520, dags.
27.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaréttingaverkstæðis og bílasprautun að
Norðurhellu 8, Hafnarfirði. Húshluti 01 01(04, 05, 06). Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.15 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður - Hótel
Lögð fram umsókn Hauks Birgissonar, f.h. Hótel Hafnarfjörður ehf., kt. 571007-0530, dags.
12.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótel án veitingasölu að Reykjavíkurvegi 72,
Hafnarfirði. Húshluti: 02 0101, 02 0201, 03 0101, 03 0201, 04 0101, 01 0202. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar 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.
2.1.16 Selhella 3, Hafnarfjörður - Steinsmiðja
Lögð fram umsókn Magnúsar Magnússonar, f.h. Granítsmiðjunnar ehf., kt. 600103-3180,
dags. 16.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steinsmiðju að Selhellu 3, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára verði
auglýst.
2.1.17 Strandgata 21, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Einars Hjelm, f.h. BV 45, kt. 431108-0700, dags. 3.11.2008, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs sjoppu og vídeóleigu að Strandgötu 21, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.18 Smyrlahraun 41a, Hafnarfjörður - leikskóli
Lögð fram umsókn Helgu B. Axelsdóttur, f.h. Bjargir leikskólar ehf kt. 430408-0890, dags.
30.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ungbarnaleikskóla að Smyrlahrauni 41a,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Stapahraun 5, Hafnarfjörður - trésmiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Hálfdánar G. Hálfdánarsonar, f.h. Fjöl-Smíð ehf., kt. 461095-2329, dags.
11.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðaverkstæði að Stapahrauni 5,
Hafnarfirði. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.20 Thorsplan, Hafnarfjörður - jólaþorp
Lögð fram umsókn Ásbjargar Björnsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
07.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs jólaþorps á Thorsplani í Hafnarfirði.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 01.01.2009, að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
2.1.21 Dalsmári 5, Kópavogur - veitingar
Lögð fram umsókn Arnars Laufdal f.h. Arnól.net, kt.541200-2310, dags. 25.09.2008, þar sem
sótt er um tímabundið leyfi fyrir veitingastarfsemi í kringum sjávarútvegssýninguna frá 29.
september til 6. október 2008. í Fífunni Dalsmára 5 3, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Tímabundin starfsemi
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi staðfest.
2.1.22 Bakkabraut 6, Kópavogur - matvælavinnslu
Lögð fram umsókn Karls Þórs Baldvinssonar f.h. Skutuls hf, kt. 590698-2539, dags.
5.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu hrefnuafurða að Bakkabraut 6, Kópavogi.
Húshluti: bil 1. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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2.1.23 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingastaður og matvöruverslun GÓ
Lögð fram umsókn Seksan Khamphamuang f.h. Rauða Riddarans ehf, kt. 560806-0860,
dags. 02.10.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar og matvöruverslunar að
Engihjalla 8, Kópavogi. Húshluti: 010107 og 01 0105. Breyting á starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt
til 12 ára og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.24 Hamraborg 7, Kópavogur Gistiheimili
Lögð fram umsókn Viðars Sigurðssonar, f.h. Eidel ehf. kt. 650804-2360, dags. 02.10.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis með veitingasölu að Hamraborg 7, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt
til 12 ára og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.25 Hagasmári 1, Kópavogur veitingasala
Lögð fram umsókn Sólveigar Guðmundsdóttur f.h. Glúms ehf, kt.530103-2770, dags.
22.10.2008, þar sem sótt er um leyfi fyrir til reksturs veitingasölu í Smáralind, Hagasmára 1,
Kópavogi. Húshluti: 10.9.9 c svæði. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt
til 12 ára og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.26 Hlíðasmári 14, Kópavogur - sjúkraþjálfun
Lögð fram umsókn Þorgerðar Sigurðardóttur f.h. Táp ehf sjúkraþjálfun, kt.660398-2529, dags.
10.10.2008, þar sem sótt er um leyfi fyrir til reksturs sjúkraþjálfunar að Hlíðarsmára 14,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt.
2.1.27 Holtasmári 1, Kópavogur - læknastofur
Lögð fram umsókn Axel Sigurðssonar f.h. Hjartamiðstöðvarinnar ehf. kt. 431008-0330, dags.
17.11.2008, þar sem sótt er um leyfi fyrir til reksturs læknastofa og heilbrigðisþjónustu að
Holtasmára 1, Kópavogi. Húshluti: Hluti 6 hæðar. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt.
2.1.28 Rjúpnasalir 1, Kópavogi matvöruverslun
Lögð fram umsókn Maríu M. Baldursdóttur, f.h. B 52, kt. 431108-0380, dags. 3.11.2008, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar og vídeóleigu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Húshluti: 1. hæð að framanverðu. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.29 Rjúpnasalir 1, Kópavogi hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Hönnu Jónsdóttur, f.h. Hárstofan Modus kt. 530808-0920, dags.
9.09.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.30 Skemmuvegur 16, Kópavogur - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Aðalbjörns Jóakimssonar, f.h. Bakka söluskrifstofu hf, kt. 660795-2359,
dags. 07.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Skemmuvegi 16,
Kópavogi. Húshluti 010101. 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 Vatnsendablettur 123 - niðurrif
Lögð fram umsókn Kópavogsbæjar áhaldahús kt. 700169-3759, dags. 30.09.2008, þar sem
sótt er um leyfi til niðurrifs á hlöðnu vikurhúsi að Vatnsendabletti 123, Kópavogi. Tímabundin
starfsemi.
Starfsleyfi staðfest.
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2.1.32 Vatnsendablettur 295 - niðurrif
Lögð fram umsókn Kópavogsbæjar áhaldahús kt. 700169-3759, dags. 30.09.2008, þar sem
sótt er leyfi til niðurrifs á bárujárnsklæddu timburhúsi að Vatnsendabletti 295, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Starfsleyfi staðfest.
2.2

Umsagnir

Garðabær
2.2.1 Fjölbrautarskólinn í Garðabæ - tímabundið leyfi 31. október 2008
Lögð fram umsókn Heiðrúnar H. Karlsdóttur, f.h Fjölbrautarskólans í Garðabæ kt. 5812861639, dags. 30.10.2008, þar sem sótt er um tímabundið áfengisleyfi fyrir herrakvöld
Stjörnunnar þann 31. október n.k. frá kl. 18.00 – 03.00.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Garðatorg, Garðabæ – tónleikar
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 07.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sævars G Jónssonar, fyrir hönd Lionsklúbbs Garðabæjar kt. 491078-0229 um leyfi til
að halda tónleika á Garðatorgi 20. nóvember næstkomandi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Lyngás 17, Garðabæ - veitingastaður
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 15.08.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lindu Bjarkar Reynisdóttur, um rekstrarleyfi fyrir Matur og Kaffi, að Lyngási 17,
Garðabæ. Rekstraraðili er.: Matur og Kaffi kt. 500304-2350.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki l.
Heilbrigðisnefnd samþykkti 24.05.2004 starfsleyfi skv. matvæla og hollustuháttarreglugerðar
fyrir matstofu. 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 veitingahús.

Hafnarfjörður
2.2.4 Ásvellir 2, Hafnarfjörður - samkomusalur, veitingar
Lögð fram umsókn Rósu M. Garðarsdóttur, f.h. Sundfélags Hafnarfjarðar kt. 640269-2789,
dags. 02.10.2008, þar sem sótt er um tækifærisleyfi til veitinga fyrir verðlaunahátíð fyrir
sundfólk þann 4. október n.k. í nýjum samkomusal að Ásvöllum 2 Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Ásvellir Hafnarfjörður – íþróttahús, skemmtun
Lögð fram umsókn Bjarna H. Geirssonar, f.h Knattspyrnufélags Hauka, dags. 3.11.2008, þar
sem sótt er um tímabundið áfengisleyfi fyrir skemmtun fyrir 300 manns frá kl. 21.30 – 02.00
þann 8.nóvember n.k. í íþróttamiðstöðinni Ásvöllum.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Steinholti 1, Hafnarfjörður - veitingarekstur
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 3.09.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ágústs Húbertssonar, um rekstrarleyfi fyrir veitingarekstur í Golfklúbbi Keilis, að
Steinholti 1, Hafnarfirði. Rekstraraðili er.: Golfklúbburinn Keilir, kt. 680169-6919.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki Il.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti dags. 13.05.1998 starfsleyfi fyrir veitingasölu í golfskálanum
Seinholti 1, Hafnarfirði. 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.
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Endurbætur þarf að framkvæma í eldhúsi og er mælt með veitingu rekstrarleyfis til eins árs
sbr. ákvæði 11. gr. laga nr.85/2007.”

Kópavogur
2.2.7 Dalsmári 5, Kópavogur - tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 23.09.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn, Arnars Laufdal Ólafssonar kt. 221169-5659, um
veitingaleyfi í Fífunni íþróttahúsi, að Dalsmára 5, Kópavogi frá 29. sept. til 6. okt. í tilefni
Sjávarútvegssýningar.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Dalsmári 5, Kópavogur - tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.10.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn, Svavars Jósefsonar kt. 151076-4169, um
veitingaleyfi í Fífunni íþróttahúsi, að Dalsmára 5, Kópavogi þann 11.10.2008 frá kl. 20.00 –
03.00 í tilefni uppskeruhátíðar knattspyrnudeildar Breiðabliks.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.9 Hamraborg 7, Kópavogur - hotel
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 12.08.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Viðars Sigurðssonar, um rekstrarleyfi fyrir Merlinhotel að Hamraborg 7, Kópavogi.
Rekstraraðili er. Eidel ehf kt. 650804-2360. Sótt er um leyfi fyrir gististað í flokki II.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd samþykkti, 17.11.2008 að veita Eidel ehf. starfsleyfi fyrir Gistiheimili að
Hamraborg 7 Kópavogi með vísun til fyrirliggjandi teikninga. Úttekt á húsnæði er ekki lokið. Í
fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs 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.
Með vísun til framlagðra teikninga er mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir gistiheimili með
veitingasölu að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.10 Hagasmári 1, Kópavogi - Subway veitingahús
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 10.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Skúla G. Sigfússonar um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Subway að Hagasmár 1,
Kópavogi. Rekstraraðili er Stjarnan ehf. kt. 410949 0169.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki 1.
Jákvæð umsókn staðfest.
2.2.11 Hagasmári 1, Kópavogi - Burger King veitingahús
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 10.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundar Skarphéðinssonar um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Burger King að
Hagasmár 1, Kópavogi. Rekstraraðili er Tankurinn ehf. kt. 571299 5349.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki 1.
Jákvæð umsókn staðfest.
2.2.12 Nýbýlavegur 20, Kópavogur - Kínahofið veitingahús
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 10.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Teit Minh Phuoc Du, um rekstrarleyfi fyrir Kínahofið að Nýbýlavegi 20, Kópavogi.
Rekstraraðili er Kínahofið kt. 420787 1549. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki II.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfi fyrir matsölustað. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar 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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2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1 Strandgata 21, Hafnarfjörður - verslun
Lögð fram umsókn BV 45 , kt. 431108 0700, vídeóleiga og verslun, kt. 431108-0700, dags.
3.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.2 Rjúpnasalir 1, Kópavogur - verslun
Lögð fram umsókn B 52 , matvöruverslun, kt. 431108-0380, dags. 3.11.2008, þar sem sótt er
um leyfi til tóbakssölu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.

3

Fjárhagsáætlun 2009

Fjárhagsáætlun 2009 yfirfarin og endurskoðuð í ljósi breyttra aðstæðna.

4

Skipulagsmál

Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 30 október 2008 þar sem óskað er
umsagnar um breytingu á innra skipulagi í bílageymslu að Smáratorgi 1 þar sem vilji er til að
koma fyrir bónstöð.
Samþykkt jákvæð afstaða til málsins.

5

Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 5.
nóvember 2008
5.1
Fráveitumál í Bláfjöllum. Eftirlit, úttekt og framkvæmdaáætlun.
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins hefur fengið Verkfræðistofuna Feril til að vinna skýrslu;
“Bláfjallasvæði, Ástandsmat á fráveitukerfi” dagsetta 20. október 2008, önnur útgáfa.
Heilbrigðisnefnd samþykkir tillögu framkvæmdastjórnarinnar um að mið verði tekið af
niðurstöðum skýrslunnar við frekari ákvarðanir um framkvæmdir og skipulagsmál á svæðinu
5.2
Stækkun skíðaskála Ármanns í Bláfjöllum
Lagt fram að nýju erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 17. september 2008 um 109
fermetra viðbyggingu á einni hæð við Sólskinsbrekku í Bláfjöllum.
Lagt fram erindi Verkfræðistofunnar Ferils frá 29. október 2008 f.h. Skíðadeildar Ármanns
sem varða viðbyggingu og endurbætur á skíðaskála félagsins við Sólskins-brekku í Bláfjöllum.
Fylgigögn eru afrit af erindi bygginganefndar skíðadeildar Ármanns til Skipulags- og
umhverfissviðs Kópavogs frá 16. september 2008 og breytingatillaga dags. 15.08.2008 af
viðbyggingu til vesturs sem mun hýsa svefnskála fyrir 52 og geymslu fyrir skíði, skó og
þurrkaðstöðu fyrir föt.
Skíðasvæðið í Bláfjöllum er á fjarsvæði A innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins.
Um svæðið gildir sérstök samþykkt (nr. 636/1997). Óheimilt er að staðsetja mengandi
starfsemi á svæðinu án samþykktar heilbrigðisnefndar og eru framkvæmdir og ýmiss
starfsemi þar háð starfsleyfi heilbrigðisnefnda og tryggt skal að grunnvatn mengist ekki.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd telur að viðbyggingin falli að deiliskipulagi frá 2003 og að ekki sé ástæða til
að leggjast gegn byggingaleyfi og mun starfsleyfi fyrir framkvæmdina útgefið þar sem tekið
verður mið af framkvæmdatíma.’’
5.3
Geymsluhús og varaaflsstöð við skíðalyftuhús í Kóngsgili
Kynntar teikningar sem lagðar hafa verið fram hjá byggingafulltrúa Kópavogsbæjar. Þær eru
gerðar af Klöpp Arkitektum-Verkfræðingum ehf., Sæmundi Einarssyni dags. okt. 2008 og
undirritaðar 29.20.2008 og sýna skíðalyftu í Kóngsgili í Bláfjöllum. Teikningin sýnir áformað
geymsluhús fyrir lyftustóla og rafstöð ásamt olíutanki.
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Skíðasvæðið í Bláfjöllum er á fjarsvæði A innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgar-svæðisins.
Byggingaframkvæmdir þar falla undir ákvæði 30. greinar, 2. málsgreinar samþykktar
636/1997 er hljóðar; ,, Á fjarsvæði A er atvinnurekstur og starfsemi háð starfsleyfi
heilbrigðisnefnda og skal leyfi fyrir slíkri starfsemi því aðeins veita að tryggt sé að grunnvatn
mengist ekki.’’
Rekstur rafstöðvar fellur einnig undir ákvæði 30. greinar, 1. málsgreinar samþykktar 636/1997
er hljóðar; ,,Á fjarsvæði er óheimilt að staðsetja mengandi starfsemi án samþykktar
heilbrigðisnefndar’’.
Fram hafði komið í viðræðum við forsvarsmann og hönnuð að framkvæmdir munu í fyrsta lagi
hefjast á vori komandi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,, Heilbrigðisnefnd telur að geymsluhús í tengslum við skíðalyftuna í Kóngsgili sé í samræmi
við samþykkt skipulag. Ekki er ástæðu til að leggjast gegn byggingaleyfi en brýnt að
mengunarvarnir við varaaflstöð og olíutank séu tryggðar og fyllstu varúðar gætt á
framkvæmdatíma og mun starfsleyfi verða unnið með það í huga.’’

6

Bakkabraut 9 Kópavogi - Einingaverksmiðja

6.1
Endurupptaka máls með vísun til úrskurðar frá 18. júlí 2008
Lagt fram að nýju erindi Guðmundar Óla Björgvinssonar hrl. frá 16. október 2007 ásamt um
umsókn Einingarverksmiðjunnar Borgar ehf. um starfsleyfi til að framleiða, selja og dreifa
steinsteypu á almennum byggingarmarkaði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð á fundi heilbrigðisnefndar þann 29. september 2008:
“Með vísun til úrskurðar úrskurðarnefndar skv. 31. gr. l. nr. 7/1998 frá 18. júní 2008 tekur
heilbrigðisnefnd til meðferðar að nýju ákvarðanir sínar frá:
 9. nóvember 2007 um að hafna viðurkenningu á kröfum Einingaverksmiðjunnar
Borgar ehf. um viðurkenningu á því að núgildandi starfsleyfi fyrirtækisins nái til allrar
starfsemi þess þ.m.t. framleiðslu og sölu á steinsteypu á almennum markaði.
 22. janúar 2008 um að hafna varakröfu Einingaverkmiðjunnar Borgar ehf. um að
starfsleyfi verði breytt þannig að það taki til allrar núverandi starfsemi fyrirtækisins
þ.m.t. framleiðslu og sölu á steinsteypu á almennum markaði.”
Fyrirtækinu var veittur 14 daga frestur til að koma að sínum sjónarmiðum við endurupptöku
málsins. Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf. frá
2. október 2008 varðandi ofangreinda samþykkt og frest til að koma að athugasemdum og
sjónarmiðum til 20. október 2008. Nánari athugasemdir eða sjónarmið fyrirtækisins hafa ekki
borist og telur heilbrigðisnefnd ekkert til fyrirstöðu að taka fyrir að nýju kröfu
Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf. um viðurkenningu á því að núgildandi starfsleyfi nái til
framleiðslu og sölu á steinsteypu á almennum markaði
Eftirfarandi samþykkt er gerð:
“Heilbrigðisnefnd hafnar aðalkröfu fyrirtækisins um að núgildandi starfsleyfi nái til almennrar
framleiðslu á steinsteypu og bendir á að núverandi starfsleyfi nái eingöngu til reksturs
steypueiningarverksmiðju og framleiðslu steinsteypu fyrir þá starfsemi.
Við eftirlit þann 13. nóvember 2008 kom í ljós að ennþá er verið að hreinsa steypu úr
steypubílum á lóð Bakkabrautar 9 með þeim afleiðingum að óhreinindi berast út af lóðinni til
óþæginda fyrir vegfarendur og nágranna og fráveitukerfi á svæðinu er ógnað. Með vísun til 1.
mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit er þess hér með krafist að
hætt verði að hreinsa steypu úr steypubifreiðum á lóðinni að Bakkabraut 9 í Kópavogi og að
hætt verði að safna upp steypuúrgangi í hrúgu á sömu lóð. Jafnframt er þess krafist með
vísun til 2. mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 786/1999, að lóðin verði hreinsuð samkvæmt tímasettri
áætlun sem lögð verði fram innan 14 daga. Heilbrigðisnefnd metur ástandið það alvarlegt að
heimilt sé að afturkalla fyrirliggjandi starfsleyfi án frekari fyrirvara gangi úrbætur ekki eftir.”
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6.2
Uppsöfnun á steypuúrgangi og hreinsun steypu úr steypubifreiðum á lóð.
Lagt fram minnisblað heilbrigðiseftirlits í framhaldi af eftirlitsferð þann 13. nóvember 2008
vegna uppsöfnunar á steypuúrgangi á lóð Bakkabrautar 9 í Kópavogi.
Lagt fram að nýju erindi Einingaverksmiðjunnar Borgar dags. 23. september 2008 þar sem
fram kemur að steypustöðvar hlutinn hafi verið seldur út úr rekstri og erindi Kaupangurs dags.
23. september 2008 þar tilkynnt er um kaup á Steypustöðinni Borg af Einingaverksmiðjunni
Borg.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Í ljós hefur komið að rekstur steypuhrærivélar og framleiðsla steinsteypu á lóðinni Bakkabraut
9 í Kópavogi, hefur verið yfirtekin af nýjum rekstraraðila. Starfsleyfis samkvæmt ákvæðum 5.
gr.a. og 6. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum
hefur ekki verið aflað og er reksturinn því óheimill og ber að stöðva hann.
Við eftirlit þann 13. nóvember 2008 kom í ljós að ennþá er verið að hreinsa steypu úr
steypubílum á lóð Bakkabrautar 9 með þeim afleiðingum að óhreinindi berast út af lóðinni til
óþæginda fyrir vegfarendur og nágranna og fráveitukerfi á svæðinu er ógnað. Með vísun til 1.
mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit er þess hér með krafist að
hætt verði að hreinsa steypu úr steypubifreiðum á lóðinni að Bakkabraut 9 í Kópavogi og að
hætt verði að safna upp steypuúrgangi í hrúgu á sömu lóð. Jafnframt er þess krafist með
vísun til 2. mgr. 27. gr. reglugerðar nr. 786/1999, að lóðin verði hreinsuð samkvæmt tímasettri
áætlun sem lögð verði fram innan 14 daga.”
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Önnur mál

7.1
Vöktun loftgæða– stöðuskýrsla
Lögð fram til kynningar stöðuskýrsla 1.2008 “Loftgæðavöktun Marbakkabraut í Kópavogi” um
loftgæðavöktun tímabilið 13. júní til 25. september 2008.
Á mælitímanum reyndust loftgæði á svæðinu góð
7.2
Losun á jarðefnum
Til umræðu kom staða jarðvegnáma og losun jarðefna. Fram kom að Hafnarfjarðarbær er að
undirbúa vinnu starfshóps um málefnið.
Heilbrigðisnefnd lýsir vilja til samstarfs.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45

Júlíus Kr. Björnsson

Gestur Pétursson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Margrét Halldórsdóttir

Steingrímur Steingrímsson

Sigurgeir Ólafsson
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