Heilbrigðisnefnd 11. desember 2008

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
133. fundur – 11. desember 2008
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, fimmtudaginn 11.
desember 2008, að Smáratorgi 3 Kópavogi og hófst hann kl. 18:00. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk starfsmanna heilbrigðiseftirlits. Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.
Jón Bjarni Þorsteinsson, Gestur Pétursson, Júlíus Kr. Björnsson og Halla Halldórsdóttir
boðuðu forföll. Margrét Halldórsdóttir mætti í stað Höllu Halldórsdóttur.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 132. fundar heilbrigðisnefndar frá 17. nóvember 2008

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 115. starfsmannafundar frá 8. desember 2008
Starfsleyfi

Hafnarfjörður
2.1.1
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.
Lagður fram að nýju tölvupóstur dags. 16.06.2008 um breyttar aðstæður og sótt um leyfi til
31.12.2008.
Fyrir liggur neikvætt svar byggingafulltrúa dags. 18.08.2008.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlits frá 9. september 2008 til umsækjanda þar sem gefin
er kostur á andmælum. Andmæli bárust ekki.
“Samþykkt að synja um veitingu starfsleyfis þar sem skilyrðum 14. gr. reglugerðar um
hollustuhætti er ekki fullnægt.”
2.1.2
Dalshraun 26, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram umsókn Hlöðvers Hjálmarssonar, f.h. Japanskar vélar (J-Vélar ehf) kt. 5001972779, dags. 1.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Dalshrauni 26,
Hafnarfirði. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 8 ára.
2.1.3
Gjáhella 4, Hafnarfjörður - vélsmiðja
Lögð fram umsókn Guðmundar Sveinssonar, f.h. Héðins hf., kt. 471194-3289, dags.
17.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélsmiðju að Gjáhellu 4, Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinn
úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.
2.1.4
Grandatröð 4, Hafnarfjörður - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Gunnars Bjarka Finnbogasonar, f.h. Ferskvinnslunnar ehf, kt. 4104035950, dags. 2.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Grandatröð 4,
Hafnarfirði. 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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2.1.5
Hraunbrún 40, Hafnarfjörður - þvottahús og fatahreinsun
Lögð fram umsókn Hauks Sveinssonar, f.h. Þvottahúsið/fatahreinsun, kt. 420702-3610, dags.
2.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þvottahúss og fatahreinsunar á fyrstu hæð að
Hraunbrún 40, Hafnarfirði. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Starfsemin fer fram
á 1. hæð einbýlishúss þar sem fjölskylda umsækjanda býr. Verði breyting þar á getur
heilbrigðisnefnd tekið leyfisveitingu til endurskoðunar.
2.1.6
Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfjörður - trésmiðja
Lögð fram umsókn Jónasar Sigurðssonar, f.h. Glugga og hurðasmiðju S.B. ehf, kt. 4301911529 dags. 18.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju að Hvaleyrarbraut 39,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7
Lónsbraut 1, Hafnarfjörður - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Lárusar Björnssonar, f.h. Blátúns ehf., kt. 701294-6539, dags. 27.11.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Lónsbraut 1, 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.
2.1.8
Miðvangur 41, Hafnarfjörður - fiskbúð
Lögð fram umsókn Jóns Garðars Sigurvinssonar, f.h. Sægæða ehf. kt. 690808-1530, dags.
12.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Miðvangi 41, Hafnarfirði.
Húshluti, 01 0101. 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.
2.1.9
Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - efnalaug
Lögð fram umsókn Kristjáns Gunnlaugssonar, f.h. Þvottahússins Faghreinsun ehf., kt.
680566-0119, dags. 20.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs efnalaugar og þvottahúss
að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði. Húshluti: 02 0201. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10
Selhella 13, Hafnarfjörður - vinnsla úr plasti
Lögð fram umsókn Halldórs Hreinssonar, f.h. Kjarnaglugga sf., kt. 650488-1569, dags.
17.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smíðaverkstæðis að Selhellu 13, Hafnarfirði.
Húshluti: 0101, 0102, 0201 og 0202. 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.
2.1.11
Skútahraun 13a, Hafnarfjörður - málmsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Benedikts Sveinssonar, f.h. Glyms fasteigna kt. 610108-1720, dags.
18.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málsmíðaverkstæðis að Skútahrauni 13a,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti og endurútgáfa
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt.
2.1.12
Stapahraun 12, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram umsókn Ómars Tómassonar, f.h. bílakjallarans ehf kt. 591201-2550, dags.
1.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Stapahrauni 12, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 4 ára.
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2.1.13
Tjarnarbraut 30, Hafnarfjörður - leikskóli
Lögð fram umsókn Maríu Kristjánsdóttur, f.h. Leikskólans Hörðuvalla, kt. 590169-7579, dags.
13.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Tjarnarbraut 30, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttar og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Kópavogur
2.1.14
Bæjarlind 14-16, Kópavogur - sjúkraþjálfun
Lögð fram umsókn Gísla Sigurðssonar, f.h. Sjúkraþjálfunin Klinik. kt. 210472-4449, dags.
04.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkraþjálfunar að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Húshluti: 01 0302. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15
Holtasmári 1, Kópavogur - læknastofur
Lögð fram umsókn Teits Guðmundssonar f.h. Hvst ehf. kt. 410908-1580, dags. 10.12.2008,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofa að Holtasmára 1, Kópavogi. Húshluti: 7. hæð.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.16
Dalvegur 22, Kópavogur - bílaþvottastöð og þjónustuverkstæði
Lögð fram umsókn Jónasar Teitssonar f.h. Teits Jónassonar ehf, kt.520273-0349, dags.
14.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustuverkstæðis fyrir útgerð fólksflutningabifreiðar og bílaþvottastöð að Dalvegi 22, Kópavogi. Húshluti: 01 0101, 02 0101. Endurnýjun
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17
Rjúpnasalir 1, Kópavogur skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Sveins G. Guðmundssonar, f.h. Ískaupa ehf, kt. 410704-3150, dags.
27.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lítils veitingastaðar og vídeóleigu að
Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.18
Smáratorg 1, Kópavogur - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Einars Magnússonar f.h. Hárlengingar ehf (Wink), kt.460502-2250, dags.
14.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með skilyrðum um fullnægjandi loftræstingu.
2.1.19
Smiðjuvegur 4, Kópavogur - framleiðsla snyrtivara og verslun.
Lögð fram umsókn Jaqueline C da Silva, f.h. Yndisseiðs ehf, kt. 710707-1620, dags.
25.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til snyrtivöru framleiðslu og verslunar að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Húshluti, 01 0104. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttar- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára.
2.1.20
Smiðjuvegur 4, Kópavogur - nuddstofa
Lögð fram umsókn Auðar Þorsteinsdóttur, f.h. Lífsljóma ehf, kt. 560908-0240, dags.
25.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu að Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
Húshluti, 01 0104. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.21
Vallartröð 7, Kópavogur - dvalarheimili
Lögð fram umsókn Nínu Sólveigar Jónsdóttur, f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
5.12.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dvalarheimilis að Vallartröð 7, Kópavogi.
Húshluti, vesturendi. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.22
Urðarhvarf 6, Kópavogur - mötuneyti
Lögð fram umsókn Guðmars Guðmundssonar, f.h. T.M. Software, kt. 440786-1119, dags.
19.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis að Urðarhvarfi 6, Kópavogi.
Húshluti, 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttar og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
og með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
2.2.1
Strandgata 50, Hafnarfjörður –íþróttahús, tækifærisleyfi, tónleikar
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 01.12.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðfinnu Helgadóttur, f.h. Kórs Flensborgarskóla kt. 420402-3920, þar sem sótt er
um tækifærisleyfi til tónleikahalds í íþróttahúsinu við Strandgötu, Hafnarfirði, dagana 12. og
13. desember. Óskað er eftir leyfi fyrir 1800 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2
Ásvellir 2, Hafnarfjörður, - Sundfélag Hafnarfjarðar, félagsheimili
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 05.12.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rósu Grétarsdóttur, f.h. Sundfélags Hafnarfjarðar kt. 640269-2789, þar sem sótt er
um rekstrarleyfi fyrir nýjan sal að Ásvöllum 2, Hafnarfirði. Rekstraraðili er Sundfélag
Hafnarfjarðar kt. 640269-2789. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki l.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 17.12.2006 að veita Sundfélagi Hafnarfjarðar starfsleyfi til
reksturs samkomusalar með eldhúsi í hluta annarrar hæðar að Ásvöllum 2, Hafnarfirði. Mat
m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur samkomusalar.”

Kópavogur
2.2.3
Hamraborg 11, Kópavogur - Subway veitingastaður
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 20.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stjörnunnar ehf, kt. 410949-0169 um leyfi fyrir Subway að Hamraborg 11, Kópavogi.
Rekstraraðili er Stjarnan ehf. kt. 410949-0169. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki l.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 30.01.2006 að veita Stjörnunni ehf, kt. 410949-0169, starfsleyfi
til reksturs skyndibitastaðar að Hamraborg 11, Kópavogi. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að
ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn
er veitt fyrir rekstur veitingastofu.”
2.2.4
Hamraborg 20a, Kópavogur - Videomarkaðurinn samkomustaður
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 11.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðlaugs Kristjánssonar um rekstrarleyfi fyrir Videomarkaðinn ehf að Hamraborg
20a, Kópavogi. Rekstraraðili er Videomarkaðurinn ehf. kt. 711297-4059.
Heilbrigðisnefnd veitti starfsleyfi til reksturs söluturns og samkomusalar 30. maí 2005.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki lll.
Mælt með staðfestingu jákvæðrar umsagnar.
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2.2.5
Smiðjuvegur 6, Kópavogur - Matstofa Kópavogs, veitingahús
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 26.11.2008 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ragnhildar Harðardóttur um rekstrarleyfi fyrir Matstofu Kópavogs ehf að Smiðjuvegi
6, Kópavogi. Rekstraraðili er Matstofa Kópavogs ehf. kt. 641002-2240. Sótt er um leyfi fyrir
veitingastað í flokki l.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 26.11.2007 að veita Matstofu Kópavogs ehf, kt. 641002-2240
starfsleyfi til reksturs veitingahúss að Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að
ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur veitingahúss.”
2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1
Rjúpnasalir 1, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Ískaupa ehf, kt. 420704-31502, dags. 25.11.2008, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu að Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
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Skipulagsmál

3.1
Kársnes - vesturhluti, Kópavogi – Veruleg breyting á Svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 2. desember 2008 þar sem óskað er
umsagnar um umhverfisskýrslu sem fylgir tillögu að verulegri breytingu á Svæðiskipulagi
höfuðborgarsvæðisins. Skipulagsmál Kársness og hafnarsvæðis Kópavogs voru áður til
umræðu á fundi heilbrigðisnefndar 25. júní 2007.
Frestað til næsta fundar.
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Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 21.
nóvember 2008
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Önnur mál

5.1
Samstarf Slökkviliðs og heilbrigðiseftirlits.
Lögð fram tillaga að leiðbeinandi samstarfsreglum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og
heilbrigðiseftirlits á svæðinu en þeim er ætlað er að auka öryggi í samfélaginu með markvissu
samstarfi stofnananna.
Heilbrigðisnefnd samþykkir samstarfsreglurnar fyrir sitt leyti.
5.2
Áhrif brennisteinsmengunar
Rætt um aukna brennisteinsmengun á höfuðborgarsvæðinu. Hana má rekja til vaxandi
umsvifa á jarðgufuvirkjanir á Hellisheiði og Nesjavöllum. Í austlægum vindáttum mælist
brennisteinsvetni þaðan komið greinilega í loftmælistöðvum í Hafnarfirði og Kópavogi. Síðast
morguninn 9. desember 2008 mældist töluvert magn brennisteins.
5.3
Sala á tóbaki úr sjálfsala.
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Tíu ellefu/Hraðkaupa dags. 2. desember 2008
varðandi sölu á tóbaki úr sjálfsala að Engihjalla 8, Kópavogi.
Samþykkt að fylgja málinu eftir með vísun til ákvæða laga um tóbaksvarnir þar sem kveðið er
á um að bannað sé að selja tóbak úr sjálfsölum.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:50

Birna Ólafsdóttir

Margrét Halldórsdóttir
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Steingrímur Steingrímsson

Sigurgeir Ólafsson
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