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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
117. fundur –27. ágúst 2007
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27. ágúst
2007, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 12. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk
Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Júlíus K. Björnsson boðaði forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 116. fundar heilbrigðisnefndar frá 25. júní 2007
Samþykkt
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Fundargerð 101. starfsmannafundar frá 22. ágúst 2007
2.1

Starfsleyfi
Álftanes

2.1.1 Birkiholt 3, Álftanes - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Péturs Daníelssonar, f.h. Davíð og Goliat ehf., kt. 450307-1810, dags.
04.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar, (innflutningsverslun) með
lögheimili að Birkiholti 3, Álftanesi. Vörugeymsla verður á hafnar- eða athafnasvæði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.2 Blómvellir 16, Hafnarfjörður - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Svavarsdóttur, kt. 070565-4399, dags. 14.08.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Blómvöllum 16, Hafnarfirði. Húshluti, bílskúr.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 2 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.3 Dalshraun 11, Hafnarfjörður - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Einars Arnar Einarssonar, f.h. EOEHL ehf., kt. 411002-2840, dags.
08.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Húshluti 020104. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Flatahraun 21, Hafnarfjörður - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Aleksandra Iwona Janczynska, f.h. Warszawa ehf., kt. 580607-0120,
dags. 04.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Flatahrauni 21,
Hafnarfirði. Húshluti 020101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Helluhrauni 2, Hafnarfirði - steinsmíði.
Lögð fram umsókn Heiðars Steinssonar, fh. Graníthúsins ehf., kt. 610305-0750 dags.
18.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til steinsmíði að Helluhrauni 2, Hafnarfirði. Húshluti: Sá
hluti hússins sem snýr að Flatahrauni. 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.
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2.1.6 Kaldárselsvegur, Hafnarfjörður - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Helgu Stefánsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
22.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á hesthúsi og hlöðu við Kaldárselsveg
121299, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gildir frá 22.08.2007–05.09.2007.
2.1.7 Kaplahraun 16, Hafnarfjörður - verslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Þórarins E. Sveinssonar, f.h. Brugghússins ehf., kt. 570807-0720, dags.
21.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli, (innflutningsverslun)
að Kaplahrauni 16, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.8 Lækjarkinn 2, Hafnarfjörður - heimagisting.
Lögð fram umsókn Önnu Finnsdóttur, kt. 160949-2799, dags. 28.06.2007, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs heimagistingar að Lækjarkinn 2, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Lækjarkinn 8, Hafnarfjörður - heimagisting.
Lögð fram umsókn Helgu Birnu Gunnarsdóttur, kt. 201140-2859, dags. 04.07.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs heimagistingar að Lækjarkinn 8, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.10 Melabraut 23, Hafnarfjörður - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Gylfa Rúnarssonar, f.h. Íslenskra aðalverktaka hf., kt. 660169-2379, dags.
22.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á Melabraut 23, Hafnarfirði.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gildir frá 25.08.2007–15.10.2007
2.1.11 Strandgata 50, Hafnarfjörður - íþróttahús.
Lögð fram að nýju umsókn Daníels Hálfdánarsonar, f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 5901697579, dags. 11.06.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss við Strandgötu,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Eftirlitskýrsla dags. 21.05.2007 send fasteignafélagi Hafnarfjarðar 06.07.2007.
Fyrir liggur svar fasteignafélags Hafnarfjarðarbæjar, dags. 11.07.2007.
Frestað og óskað ítarlegri áætlunar um úrbætur, þar sem öryggismál verði sett í forgang.
Kópavogur
2.1.12 Bakkabraut 9, Kópavog - steypustöð.
Lögð fram að nýju umsókn Þórhalls Barða Kárasonar, fh. Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf.,
kt. 461004-2880 dags. 20.06.2007, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu, sölu og dreifingar
steinsteypu á almennum byggingarmarkaði að Bakkabraut 9, Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Lögð fram eftirfarandi gögn er málið varðar:
afrit af bréfi heilbrigðiseftirlits til Einingarverksmiðjunnar Borgar ehf., dags. 12 .júlí 2007.
bréf frá Einingaverksmiðjunni Borg ehf., dags. 26.07.2007,
eftirlits- og samskiptaskýrsla heilbrigðiseftirlits dagsett 30.07.2007.
kvörtun dags. 01.08.2007
bréf frá Kópavogsbæ, dags. 09.08.2007.
bréf til Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf. dags. 13.08.2007.
bréf frá Backman & Björgvinsson málflutningsskrifstofu, dags. 21.08.2007
bréf til Backman & Björgvinsson málflutningsskrifstofu, dags. 21.08.2007.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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,,Heilbrigðisnefnd vísar umsókninni frá með vísun til 11. gr. reglugerðar nr. 785/1999 þar sem
eftirfarandi þættir eru vanreifaðir:
1.
Ófullnægjandi grein hefur verið gerð fyrir staðháttum á vinnustað sbr. bréf
heilbrigðiseftirlits dagsett 12. júlí 2007
2.
Ekki hefur verið sýnt fram á að breytt starfsemi sé í samræmi við samþykkt skipulag
eða verið sé að vinna að skipulagi sem starfsemin geti fallið að.’’
2.1.13 Hagasmári 1, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram að umsókn Ásgeirs Hjartarsonar, f.h. Supernova ehf., kt. 511102-2350, dags.
27.07.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs hárgreiðslustofu að Hagasmára 1, Kópavogi.
Húshluti U 063. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.14 Hamraborg 1-3, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Guðmundsdóttur, f.h. Kaffibúðarinnar, kt. 431204-3710, dags.
21.08.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Hamraborg 1-3, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.15 Hamraborg 11, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Jaroon Nuamuui, kt. 230564-2649, dags. 09.07.2007, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs matsölustaðar að Hamraborg 11, Kópavogi. Húshluti 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.16 Núpalind 1, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram að umsókn Lindu Rósar Rúnarsdóttur, f.h. Hárrétt ehf., kt. 631106-0210, dags.
13.07.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs hársnyrtistofu ásamt húðgötun og húðflúrun, að
Núpalind 1, Kópavogi. Húshluti: 010102. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17 Nýbýlavegur 32, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram að umsókn Hjartar Aðalsteinssonar, f. Kviss ehf. kt. 460400 2280,dags.
27.08.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs matsölustaðar að Nýbýlavegi 32, Kópavogi.
Húshluti: jarðhæð. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.18 Smáratorg 1, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Jóns Ágústs Ólafssonar, f.h. Rakkabergs ehf., kt. 570902-3180, dags.
28.06.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Húshluti: M 09. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.19 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - bónstöð og viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Sigurðar Jóhannssonar, fh. Átaks ehf, kt. 530979-0249 dags. 20.08.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar og viðgerðaraðstöðu að Smiðjuvegi 1,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.20 Smiðjuvegur 4a, Kópavogi - málm- og vélaverkstæði.
Lögð fram að umsókn Guðjóns Jónssonar, f.h. Vélaverkstæðis Guðjóns ehf., kt. 6905022240, dags. 14.06.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs málm- og vélaverkstæðis að
Smiðjuvegi 4a, Kópavogi. Húshluti: Jarðhæð. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

3

Heilbrigðisnefnd 27.08.2007

2.1.21 Smiðjuvegur 4b Kópavogi - skyndibitastaður.
Lögð fram að nýju umsókn Sigurðar Garðarssonar, f.h. Vörulagersins ehf., kt. 711296-3879,
dags. 31.05.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs skyndibitastaðar að Smiðjuvegi 4b,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
2.1.22 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - járn- ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Hauks Þórs Haraldssonar, fh. Mest ehf., kt. 620269-7439 dags.
10.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn- ál og stálsmiðju að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Húshluti 010101, 020001, 020101. 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.
2.1.23 Vatnsendakriki, Kópavogi - vatnsveita.
Lögð fram að umsókn Steingríms Haukssonar, f.h. Kópavogsbæjar , kt. 700169-3759, dags.
17.08.2007, þar sem sótt er um leyfi reksturs vatnsveitu. Auk núverandi starfsemi vatnsveitu
Kópavogs er bætt við öflun neysluvatns úr vanbóli í Vatnsendakrikum, aðveitu til Garðabæjar
og inn á dreifikerfi Kópavogsbæjar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og neysluvatnsreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.24 Ögurhvarf 1, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda varasöm efni.
Lögð fram að umsókn Valdimars Arnar Flygenring, f.h. Hestar og menn ehf., kt. 671206-1260,
dags. 17.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda
varasöm efni að Ögurhvarfi 1, Kópavogi. Húshluti 0104.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.25 Ögurhvarf 2, Kópavogur - málningarvöruverslun.
Lögð fram að umsókn Karls Jóhanns Jóhannssonar, f.h. Flügger ehf., kt. 560801-2970, dags.
19.07.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málningarvöruverslunar að Ögurhvarfi 2,
Kópavogi. Húshluti 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir.
Álftanes

2.2.1 Breiðamýri, Álftanes - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Bess-inn
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 26.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Óskars G. H. Gunnarssonar, kt. 010644-7719, f.h. Bess-inn, kt. 570407-2010, um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Bess-inn að Breiðumýri, Álftanesi.
Rekstraraðili er Breiðumýri ehf. kt. 570407-2010
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 29.05.2007 starfsleyfi til Breiðumýri ehf. kt. 570407 2010
fyrir rekstur matvöruverslunar og veitingastaðar við Breiðumýri á Álftanesi. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi til rekstur veitingarstaðar samkvæmt flokki III. reglugerðar nr.
58572007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ónæði geti fylgt útiveitingum og opnunartíma eftir
kl. 23. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir greiðasölu og krá.”
Garðabær
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2.2.2 Garðatorg 7, Garðabær - rekstrarleyfi veitingastaðinn Domino’s.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 19.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þrár Höskuldsdóttur, kt. 290859-2989, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn
Domino’s, Garðatorgi 7, Garðabæ vegna breytingar á ábyrgðarmanni.
Rekstraraðili er Pizza Pizza ehf., kt. 680795-2589,
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 25.10.1999 starfsleyfi til Pizza Pizza ehf kt. 680795 2589
fyrir reksturs veitingaverslunar (skyndibitastaðar) að Garðatorgi 7 Garðabæ. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt I. flokki reglugerðar nr.
585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin
valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingaverslun.”
Hafnarfjörður
2.2.3 Dalshraun 11, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Síam.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Einars Arnar Einarssonar, kt. 170177-3659, f.h., um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn
Síam, Dalshrauni 11, Hafnarfirði, vegna eigendaskipta. Rekstraraðili mun verða EOEHL ehf.,
kt. 411002-2840
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27.08.2007 starfsleyfi til handa EOEHL ehf., kt. 411002-2840, til
reksturs matsölustaðar að Dalshrauni 11, Hafnarfirði. 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 starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með að veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús að lokinni fullnægjandi
úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
2.2.4 Dalshraun 13, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn American Style.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 24.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna S. Gunnarssonar, kt. 020579-5799, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn
American Style, Dalshrauni 13, Hafnarfirði vegna breytingar á rekstraraðila.
Rekstraraðili er FoodCo hf., kt. 660302-2630
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 20.01.2005 starfsleyfi til Foodco ehf., kt. 660302 2630, til reksturs
matsölustaðar að Dalshrauni 11, Hafnarfirði. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til
reksturs veitingastaðar samkvæmt III. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t.
grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með að veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
2.2.5 Flatahraun 5a, Hafnarfjörður - veitingaleyfi Fjöreggið ehf.
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 15.05.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Jóhanns Sveinssonar, um veitingaleyfi fyrir Fjöreggið, Flatahrauni 5a,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Fjöreggið ehf., kt. 640904-2670.
Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins frá 27.06.2007 og 31.05.2007 til fyrirtækisins.
Heilbrigðisnefnd samþykkti á fundi sínum 26.06.2006 starfsleyfi til Alvers ehf. kt. 640904
2670, til reksturs veitingastaðar að Flatahrauni 5, Hafnarfirði. Leyfið var gefið út með vísun til
ákvæða laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og laga um matvæli nr. 93/1995.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Komið hefur í ljós í eftirliti að við rekstur veitingastaðarins Fjöreggsins ehf. kt. 640904 2670,
að Flatahrauni 5 Hafnarfirði, er ekki starfrækt innra eftirlit til að tryggja öryggi matvæla svo
sem krafist er í ákvæðum 4. gr. reglugerðar nr. 522/1994, um matvælaeftirlit og hollustuhætti
við framleiðslu og dreifingu matvæla og í starfsleyfi fyrirtækisins.
Skilyrðum starfsleyfis og reglugerðar hefur því ekki verið fullnægt og frestar heilbrigðisnefnd
að veita umsögn um erindið milli funda til að gefa rekstraraðila kost á að koma að innan 14
daga sínum athugasemdum.”
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2.2.6 Fjarðargata 11, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Domino’s.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 19.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þrár Höskuldsdóttur, kt. 290859-2989, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn
Domino’s að Fjarðargötu 11, Hafnarfirði, vegna breytingar á ábyrgðarmanni.
Rekstraraðili er Pizza Pizza ehf., kt. 680795-2589
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 09.09.1998 starfsleyfi til Pizza Pizza ehf., kt. 680795 2589
til reksturs veitingaverslunar (skyndibitastaðar) að Fjarðargötu 11, Hafnarfirði. Í fyrirliggjandi
umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt I. flokki reglugerðar nr.
585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin
valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með að veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingaverslun.”
2.2.7 Helluhraun 1, Hafnarfjörður - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Jolla.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 24.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna S. Gunnarssonar, kt. 020579-5799, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Jolla,
Helluhrauni 1, Hafnarfirði, vegna breytingar á rekstraraðila. Rekstraraðili er FoodCo hf., kt.
660302-2630
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 24.04.2006 starfsleyfi til Foodco ehf., kt. 660302 2630, til reksturs
söluturns og veitingastofu að Helluhrauni 1, Hafnarfirði. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt I. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t.
grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir greiðasölu.”
2.2.8 Vesturgata 4, Hafnarfjörður - vínveitingaleyfi fyrir veitingastaðinn A. Hansen.
Lagt fram bréf skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 22.06.2007 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Unnar A. Sigurðardóttur, kt. 230568-5109 um endurnýjun
vínveitingaleyfis fyrir veitingastaðinn A. Hansen, Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
2.2.9 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 09.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Yupin Lumpa, kt. 211059-3709, f.h. Thailenska eldhússins ehf., kt. 600701-2150, um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Krúa Thai að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki II.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 29.05.2007 starfsleyfi til Thailenska eldhússins ehf., kt. 6007012150 til reksturs matsölustaðar að Bæjarlind 14-16, Kópavogi. 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 starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
2.2.10 Dalvegur 2, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Castello.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 21.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Dardan Zogaj, kt. 150579-2019 f.h. ADA ehf., kt. 430407-1550 um rekstrarleyfi fyrir
veitingastaðinn Castello, Dalvegi 2, Kópavogi. Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í flokki l.
Frestað þar sem starfsleyfi samkvæmt matvælalögum liggur ekki fyrir.
2.2.11 Engihjalli 8, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Hercules.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 04.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristins Magnússonar, kt. 080867-3289 f.h. Sorada ehf., kt. 610307-1320 um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Hercules, Engihjalla 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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“Heilbrigðisnefnd samþykkti 7. maí 2007 að veita Sorada ehf starfsleyfi til reksturs
skemmtistaðar með matsölu. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs
veitingastaðar samkvæmt III. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Starfsleyfið hefur ekki verið
gefið út þar sem skilyrðum hefur ekki verið fullnægt og frestar heilbrigðisnefnd að veita
umsögn um erindið milli funda til að gefa rekstraraðila kost á að koma að sínum
athugasemdum.”
2.2.12 Engihjalli 8, Kópavogi - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn, Rauða Riddarann Pub.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags.14.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn John Seksan Khamphamuang, kt. 220456-2269, f.h. Rauða Riddarans ehf., kt.
560806-0860 um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn, Rauða Riddarann Pub, Engihjalla 8,
Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:.
“Heilbrigðinefnd samþykkti 28.08.2006 að veita Rauða Riddaranum ehf., kt. 560806-0860
starfsleyfi fyrir veitingastað. 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 starfsemin valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með að veitingu rekstrarleyfis fyrir krá.
2.2.13 Engihjalli 8, Kópavogi - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Big Papa’s Pizza.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 02.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hafþórs Smára Sigmundssonar, kt. 191179-4679, f.h. Tveir bræður ehf., kt. 4512051530, um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Big Papa’s Pizza, Engihjalla 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 30. janúar 2006 að veita Tveimur bræðrum ehf. kt. 451205 1530,
starfsleyfi fyrir matsölustað að Engihjalla 8, Kópavogi. 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 starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með að veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
2.2.14 Hagasmári 1, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Energia.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 20.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðnýjar Baldursdóttur, kt. 140654-4779 f.h. Við sjálf ehf., kt. 521205-0160 um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Energia, Smáralind, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27. mars 2006 að veita Við sjálf ehf. kt. 521205 0160 starfsleyfi
fyrir matsölustað að Hagasmára 1, Kópavogi. 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 starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
2.2.15 Hamraborg 1-3, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir kaffihús Kaffibúðarinnar ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 09.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kolbrúnar S. Guðmundsdóttur, kt. 280563-3909 f.h. Kaffibúðarinnar ehf., kt. 4312043710 um rekstrarleyfi fyrir kaffihús að Hamraborg 1-3, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27.08.2007 að veita Kaffibúðinni ehf. kt. 431204 3710 starfsleyfi
fyrir kaffihús að Hamraborg 1-3, Kópavogi. 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 starfsemin valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir kaffihús.
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2.2.16 Hamraborg 6, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir Tónlistarhús Kópavogs.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 09.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Vigdísar Esradóttur, kt. 220255-3449 f.h. Salarins, tónlistarhús, kt. 681298-3129 um
rekstrarleyfi fyrir einkasal í Tónlistarhúsi Kópavogs, Hamraborg 6, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 20.01.1999 að veita Salnum-tónlistahúsi Kópavogs starfsleyfi fyrir
tónleikasal með móttökueldhúsi. 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 starfsemin valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir samkomusal.
2.2.17 Hamraborg 11, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Mae Ya Sukhothai.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 09.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jaroon Nuamnui, kt. 230564-2649 um rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Mae Ya
Sukhothai, Hamraborg 11, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27. ágúst 2007 starfsleyfi til handa Jaroon Nuamnui, kt. 230564
2649 til reksturs matsölustaðar að Hamraborg 11, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt
um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt I. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat
m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Staðfest er jákvæð umsögn um veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
2.2.18 Nýbýlavegur 14, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Dominos.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 14.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þrár Höskuldsdóttur, kt. 290859-2989, f.h. Pizza Pizza ehf., kt. 680795-2589,
um endurnýjun á leyfi fyrir veitingastaðinn Dominos, Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 24.01.2000 starfsleyfi til Pizza Pizza ehf kt. 680795 2589 til
veitingareksturs (skyndibitastaðar) að Nýbýlavegi 14, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt
um rekstrarleyfi til reksturs veitingastofu. Aðstæður til reksturs veitingastofu eru ekki til staðar.
Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Heilbrigðisnefnd telur að starfsemin falli undir veitingastað flokk l, sbr. 4. gr. laga
nr. 85/2007. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingaverslun.
2.2.19 Nýbýlavegur 22, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn American Style.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 20.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna S. Gunnarssonar, kt. 020579-5799, f.h. FoodCo hf., kt. 660302-2630, um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn American Style, Nýbýlavegi 22, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 20.01.2005 .starfsleyfi til Foodco ehf., kt. 660302 2630, til
reksturs matsölustaðar að Nýbýlavegi 22, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt III. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat
m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
2.2.20 Nýbýlavegur 32, Kópavogur - rekstrarleyfi veitingastaðinn Quiznos sub.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 26.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hjartar Aðalsteinssonar, kt. 060553-5999, f.h. Kviss ehf., kt. 460400-2280, um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Quiznos sub, Nýbýlavegi 32, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27. ágúst 2007 starfsleyfi til handa Kviss ehf. kt. 460400 2280 til
reksturs matsölustaðar að Nýbýlavegi 32, Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um
rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar samkvæmt I. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t.
grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingarhús.”
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2.2.21 Rjúpnasalir 1, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Dominos.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 14.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásdísar Þrár Höskuldsdóttur, kt. 290859-2989, f.h. Pizza Pizza ehf., kt. 680795-2589,
um endurnýjun á leyfi fyrir veitingastaðinn Dominos, Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti á fundi sínum þann 24.04.2006 að veita starfsleyfi til Pizza Pizza
ehf kt. 680795 2589 til reksturs veitingaverslunar (skyndibitastaðar) að Rjúpnasölum 1,
Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn sem er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastofu.
Aðstæður til reksturs veitingastofu eru ekki til staðar.
Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfsemin valdi ónæði í
nágrenninu. Heilbrigðisnefnd telur að starfsemin falli undir veitingastað flokk l sbr. 4. gr. laga
nr. 85/2007. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingaverslun.”
2.2.22 Smiðjuvegur 4e, Kópavogur - rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Hlöllabátar.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 08.08.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Garðarssonar, kt. 150357-2179 f.h. Vörulagersins ehf., kt. 711296-3879 um
rekstrarleyfi fyrir veitingastaðinn Hlöllabátar, Smiðjuvegi 4e, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.23 Smiðjuvegur 14, Kópavogur - rekstrarleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 19.07.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásgeirs Þórs Davíðssonar, kt. 250150-4909 f.h. Baltik ehf., kt. 650199-2279 um
rekstrarleyfis fyrir næturklúbbinn Goldfinger, Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Frestað þar sem úttekt hefur ekki farið fram.
2.2.24 Smiðjuvegur 14, Kópavogur - beiðni um umsögn, skv. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2007.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 23.07.2007 þar sem óskað er umsagnar um
umsókn frá Ásgeiri Þór Davíðssyni, kt. 250150-4909, fh. Baltik ehf., kt. 650199-2279 um að í
væntanlegu rekstrarleyfi verði heimilaður einkadans í atvinnuskyni. Þess er óskað að
sérstaklega verði tekin afstaða til þessarar beiðni.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd hefur ekki stjórnsýslulegar forsendur til að fjalla um einkadans með vísun til
laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.
2.3

Annað

2.3.1 Örveruástand krydds.
Lögð fram skýrsla um eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga
um örveruástand krydds. UST-R-2007:02.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.2 Matvæli á boðstólum á líkamsræktarstöðvum.
Lögð fram skýrsla um eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga
um matvæli á boðstólum á líkamsræktarstöðvum. UST-R-2007:03
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3

Kvartanir vegna hundahalds
3.1
Lögregluskýrsla vegna árásar hunds á annan hund
Lagt fram að nýju erindi Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu frá 11. júní 2007 ásamt
lögregluskýrslu, mál: 007-2007-39830. Málsatvik eru að hundur hafi verið drepinn af öðrum
hundi á orlofshúsasvæði í Árnessýslu. Hundur sá sem valdur er að verkinu er skráður í
Kópavogi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 14. júní 2007 til eiganda hunds þess sem talinn
var tjónvaldur.
Eftirfarandi bókun var gerð:
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”Með vísunar til 10. gr. samþykktar um hundahald nr. 154/2000 leggur heilbrigðisnefnd fyrir
eiganda hundsins, Boga Sókratesar, að gæta þess að hundurinn valdi ekki hættu eða
óþægindum og áréttar að samkvæmt 9. gr. samþykktarinnar skal hundur ávallt vera í taumi á
svæðum þar sem umferð ökutækja eða gagnandi fólks er almenn.
Jafnframt er vakin athygli á að við brot á samþykktinni getur heilbrigðisnefnd fellt niður afslátt
á eftirlitsgjöldum eða afturkallað skráninguna ef um ítrekuð eða alvarleg brot er að ræða.”
3.2
Kvörtun vegna lausagöngu hunds og árásar á bréfbera
Lagður fram að nýju tölvupóstur dreifingarmiðstöðvar Íslandspósts í Hafnarfirði, frá 31. maí
2007 varðandi lausagöngu hunds við Glitvang. Kvartað er yfir að hundurinn hafi margsinnis
stokkið á bréfberann og bitið hann að minnsta kosti tvisvar í handlegg.
Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins til eiganda hundsins frá 31. maí 2007 og 14. júní
2007. Lagt fram andmælabréf eiganda hundsins dags. 18. júní 2007.
Upplýst er að við eftirlit þann 20. ágúst s.l. kom í ljós að hundurinn var laus á almannafæri.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Með vísunar til 10 gr. samþykktar um hundahald nr. 154/2000, leggur heilbrigðisnefnd fyrir
eiganda hundsins, Birtu, að gæta þess að hundurinn valdi ekki hættu eða óþægindum og
áréttar að samkvæmt 9. gr. samþykktarinnar skal hundur ávallt vera í taumi á svæðum þar
sem umferð ökutækja eða gagnandi fólks er almenn. Að mati heilbrigðisnefndar á þetta við
utan lóðar Glitvangs 31 og þar sem fólk á lögmæta aðkomu að húsinu.
Jafnframt er vakin athygli á að við brot á samþykktinni getur heilbrigðisnefnd fellt niður afslátt
á eftirlitsgjöldum eða afturkallað skráninguna ef um ítrekuð eða alvarleg brot er að ræða.”

4

Rekstur samkomustaðar og leikvallar í landi Óttarstaða í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 16. júlí 2007 ásamt úrskurði um ágreining milli
heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og Umhverfisstofnunar um hvort rekstur
samkomustaðar og leikvallar Fjöreflis ehf. í landi Óttarstaða í Hafnarfirði sé starfsleyfisskyld
starfsemi.
Niðurstaða ráðuneytisins er að litboltaleiksvæði séu starfsleyfisskyld starfsemi skv. 6. gr. laga
um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 9,6. tölul. fylgiskjals 2 með reglugerð nr. 785/1999,
um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Starfsemin er ekki
háð starfsleyfi skv. 4. gr. a laganna, sbr. reglugerð um hollustuhætti, nr. 941/2002, en um
hana gilda engu að síður ákvæði 1. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar um að koma skuli fyrir
hæfilegum fjölda salerna á stöðum þar sem fólk hefst við að jafnaði.

5

Reglugerð um hávaða
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 20. júní 2007 þar sem óskað er umsagnar um drög
að reglugerð um hávaða.
Vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits.

6

Reglur um húsdýrahald
Lögð fram erindi bæjarráðs Garðabæjar og bæjarráðs Hafnarfjarðar þar sem óskað er
umsagnar um erindi Guðrúnar Kristínu Magnúsdóttur um endurheimt fuglalífs – engir lausir
kettir.
Heilbrigðisnefnd telur að viðfangsefni erindisins verði til meðferðar við framgang
umhverfisstefnu sveitarfélaganna næstu misseri.

7

Önnur mál
7.1.1 Umhverfisþing
Lagt fram til kynningar erindi Umhverfisráðurneytis frá 29. júní 2007þar sem boðað er til
Umhverfisþings 12. og 13. október n.k.
Samþykkt að Páll Stefánsson, heilbrigðisfulltrúi, verði fulltrúi heilbrigðiseftirlits.
7.1.2 Kvörtun vegna málmsteypu
Lögð fram til kynningar erindi vegna kvörtunar um rekstur málsteypu. Málið er í vinnslu hjá
heilbrigðiseftirliti
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7.1.3 Kvörtun vegna tívolís
Lagður fram tölvupóstur forsvarsmanns Taylor´s tivoli Funland frá 14. ágúst 2007, um
viðbrögð við ónæði sem starfsemin orsakaði í sumar. Fram kemur að fyrirtækið hyggst leita
annarra staðsetningar fyrir tívolíð á næsta ári.
7.2
Jarðefnavinnslu.
Lagt fram erindi sem barst 22. ágúst s.l. varðandi vinnslu á jarðefnum o.fl. við Suðurlandveg í
Kópavogi.
7.2.1 Undanþága fyrir fráveitu á Álftanesi
Lagt fram afrit af erindi Umhverfisráðuneyti til Orkuveitu Reykjavíkur þar sem fram kemur að
veitt er undanþága frá starfsleyfi fyrir fráveitu á Álftanesi. Undanþágan er gildir vegna
tímamarka vegna hreinsunar á skólpi í fylgiskjali 3 með reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur
og skólp og vegna frágangs útrása samkvæmt 2. tl. 9. gr. sömu reglugerðar. Undanþágan
gildir til 1. janúar 2010.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:10
Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Steingrímur Steingrímsson

Halla Halldórsdóttir

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
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