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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
99. fundur –20. febrúar 2006
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 20.
febrúar 2006, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson boðaði forföll og í hans stað mætti Bryndís Hilmarsdóttir.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð heilbrigðisnefndar frá 30. janúar 2006.
Samþykkt.
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Fundargerð 84. starfsmannafundar frá 15. febrúar 2006
2.1

Starfsleyfi.
Garðabær

2.1.1 Óttuhæð 5, Garðabær - verslun með snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Agnesar Matthíasdóttur, fh. Lanza á Íslandi ehf., kt. 661198-3979, dags.
30.01.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með snyrtivörur að Óttuhæð 5,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Frestað þar sem afstaða byggingarfulltrúa liggur ekki fyrir og þar sem starfsemin er í
íbúðarhverfi.
Hafnarfjörður
2.1.2 Álfaskeið 16, Hafnarfirði - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Kristinsdóttur, fh., Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579,
dags. 01.12.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Álfaskeiði 16, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd telur að endurskipuleggja þurfi aðstöðu í eldhúsi m.t.t. þeirrar starfsemi sem
fram fer. Samþykkt að veita starfsleyfi til eins árs með fyrirvara um að tillaga að frambúðar
lausn berist innan 6 mánaða.
2.1.3 Hlíðarbraut 10, Hafnarfirði - leikskóli.
Lögð fram umsókn Ránar Einarsdóttur, fh., Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579, dags.
15.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Hlíðarbraut 10, Hafnarfirði.
Móttökueldhús er á staðnum. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Stapahraun 10, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda varasöm efni.
Lögð fram umsókn Almars Eiríkssonar, fh. Heildverslunar Ásgeirs Sigurðssonar ehf., kt.
430169-2469, dags. 15.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda varasöm efni að Stapahrauni 10, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Sólvangsvegur 1, Hafnarfirði - félagsaðstaða með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Kristjáns Guðmundssonar, fh. Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði, kt.
460995-2139, dags. 24.01.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsaðstöðu með
móttökueldhúsi, að Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði. Endurnýjun.
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.

1

Heilbrigðisnefnd 20.02.2006

Kópavogur
2.1.6 Arnarsmári 32, Kópavogi - sjálfsafgreiðslu bensínstöð.
Lögð fram umsókn Sindra Sveinbjörnssonar, fh. Olíuverslunar Íslands hf., kt. 500269-3249,
dags. 25.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslu bensínstöðvar að
Arnarsmára 32, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
2.1.7 Dalsmári 9-11, Kópavogi - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Guðbjargar Ragnarsdóttur, fh. MGW heildverslun ehf., kt. 460701-2360
dags. 13.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu að Dalsmára 9-11,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Hagasmári 1, Kópavogi - húðgötunarstofa.
Lögð fram umsókn Björns Ágústssonar, fh. Meba ehf., kt. 470285-1099 dags. 31.01.2006, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs húðgötunarstofu að Hagasmára 1, Kópavogi. 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 Hagasmári 1, Kópavogi - snyrtistofa og verslun með snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Jónu Sigursteinsdóttur, fh. Hygeu ehf., kt. 620169-5449 dags. 30.01.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu og verslunar með snyrtivörur að Hagasmára 1,
Kópavogi. 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 Hagasmári 2, Kópavogur - akstursíþróttasvæði utanhúss.
Lögð fram umsókn Charles Onken fh. Icekart á Íslandi ehf., kt. 480402-3240, dags.
10.02.2006, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til frá 01.03.2006 til 31.10.2006 til reksturs 6
rafmagns go kart bíla og 6 bensín drifinna go kart bíla að Hagasmára 2, Kópavogi.
Í gildi er starfsleyfi frá 26.04.2004 til 25.04.2008 fyrir rafmagns körtubíla.
Fyrir liggur yfirlýsing lóðarhafa í tölvuskeyti til Kópavogsbæjar frá 21. nóvember 2005 um að
umrædd starfsemi hætti frá og með þeim degi.
Umsókninni vísað frá.
2.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

2.2.1 Vesturgata 2, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 27.01.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Unnar Sigurðarsóttur, um veitingaleyfi fyrir veitingahúsið A. Hansen, Vesturgötu 2,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er KUnnur ehf., kt. 571005-1150.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3

Annað

2.3.1 Örveruástand kjúklingakjöts, júlí – desember 2005.
Lögð fram skýrsla um eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga
2005. Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
Jón Bjarni þorsteinsson mætti til fundar.
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Fráveita Hafnarfjarðar

Lagt fram erindi Kristjáns Stefánssonar f. h. Fráveitu Hafnarfjarðar ásamt
endurskoðaðri heildaráætlun framkvæmda við hreinsun strandlengju bæjarins árin
2005 – 2007.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur, með vísun til ákvæða reglugerðar nr. 798/1999, um fráveitur
og skólp, að með fyrirliggjandi endurskoðaðri áætlun liggi fyrir fullnægjandi gögn til
að veita jákvæða umsögn um framkvæmdir Fráveitu Hafnarfjarðar við hreinsun
strandlengju bæjarins.”
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Vatnsveita Kópavogs
Lagt fram erindi Axels Vals Birgissonar dags. 17. febrúar 2006, þar sem sótt er um starfsleyfi
fyrir vatnsból og breytingar á verndarsvæði í Vatnsendaheiði. Framkvæmdaraðili er
Kópavogsbær.
Heilbrigðisnefnd tekur jákvætt í erindið. Afgreiðslu starfsleyfis frestað þar til fyrir liggur
afstaða Skipulagsstofnunar samkvæmt ákvæðum 2. viðauka í lögum um mat á
umhverfisáhrifum.
Samþykkt að óska umsagnar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu um
fyrirliggjandi tillögu að breytingu á svæðisskipulagi
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Ársskýrsla 2005
Lögð fram að nýju drög að ársskýrslu 2005 og farið yfir nokkur atriði í starfseminni á liðnu ári.
Afgreiðslu frestað til næsta reglulegs fundar.
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Loftgæði
6.1
Loftgæðamælingar
Lögð fram drög að skýrslu, dags. í febrúar 2006, um mælingar á PAH-efnum í andrúmslofti.
Ákveðið að ljúka frágangi skýrslunnar og birta hana á heimasíðu stofnunarinnar.
6.2
Mælistöð vegna loftgæða.
Lagt fram minnisblað frá fundi hjá Umhverfisstofnun þann 7. febrúar 2006 um rekstur
loftgæðamælistöðvar í Hafnarfirði.
Eftirfarandi tillaga var samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd telur að stefna beri að rekstri einnar fastrar loftgæðamælistöðvar í
Hafnarfirði í nánd við iðnaðarsvæðið í Hellna- og Kapelluhrauni og að rekstri einnar
færanlegrar loftgæðamælistöðvar í umdæmi nefndarinnar.”
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Hundaskólar.
7.1
Hundalíf, hundaskóli, Smiðjuvegi 9, Kópavogi
Lagt fram erindi Alberts Steingrímssonar og Þórhildar Bjartmarz frá 17. október 2005, þar sem
sótt er um viðurkenningu á grunnnámskeiði í hundauppeldi.
Samþykkt að viðurkenna námskeiðið með skilyrði um að fram fari kennsla í samþykktum um
hundahald á höfuðborgarsvæðinu og fjallað sé um tilgang og markmið þeirra
7.2
Hundaskólinn okkar, Lambhaga 14, Álftanesi
Lagt fram erindi Valgerðar Júlíusdóttur og Guðrúnar Hafberg frá 31. janúar 2006, þar sem sótt
er um viðurkenningu á grunnnámskeiði í hundauppeldi.
Samþykkt að viðurkenna námskeiðið með skilyrði um að fram fari kennsla í samþykktum um
hundahald á höfuðborgarsvæðinu og fjallað sé um tilgang og markmið þeirra
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Lagafrumvörp
8.1
Frumvarp til laga um tóbaksvarnir
Lagt fram erindi Heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis frá 6. febrúar 2006 þar sem óskað
er umsagnar um frumvarp til laga um tóbaksvarnir. 388, mál reykingabann.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
“Heilbrigðisnefnd lýsir stuðningi sínum við frumvarpið.”
8.2
Frumvarp til laga um Matvælarannsóknir hf.
Lagt fram erindi Heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis frá 6. febrúar 2006 þar sem óskað
er umsagnar um frumvarp til laga um Matvælarannsóknir hf. 387. mál.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur margt mæla með stofnun Matvælarannsóknarstofu hf. eins og lagt er til
en tryggja verði jafn góðan aðgang áfram að þjónustu þeirri sem rannsóknarstofa
Umhverfisstofnunar hefur veitt heilbrigðiseftirlitinu varðandi rannsóknir á sviði hollustu- og
umhverfismála.”
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Mat á umhverfisáhrifum
9.1
Krýsuvíkurvegur, Reykjanesbraut – Hraunhella, Hafnarfirði
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 9. febrúar 2006 þar sem óskað er álits á því hvort
og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
,,Heilbrigðisnefnd telur að framkomin áform um færslu á Krýsuvíkurvegi sé eðlilegur hluti af
þeim framkvæmdum við gatnagerð sem verið er að vinna að á svæðinu. Nefndin telur, út frá
2. viðauka og með hliðsjón af 3. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, að
ekki sé tilefni til að ætla að boðuð framkvæmd eigi að fara í umhverfismat.
Nefndin tekur fram að ef þörf krefur þá eru aðstæður þannig að hægt verður að grípa til
hljóðvarna ef hávaði fer yfir ásættanleg mörk.’’
9.2
Reykjanesbraut um Hafnarfjörð frá Ásbraut að Krýsuvíkurvegi
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 9. febrúar 2006 þar sem óskað er álits á
matsáætlun vegna breikkunar á Reykjanesbraut um Hafnarfjörð frá Ásbraut að
Krýsuvíkurvegi.
,,Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við framkomna tillögu að matsáætlun vegna
breikkunar Reykjanesbrautar í gegnum Hafnarfjörð en leggur áherslu á að í matsvinnu verði
vandlega hugað að hljóðvist í nærliggjandi íbúðarhverfum og metnar hugsanlegar
mótsvægisaðgerðir reynist þeirra þörf.
9.3
Hafnarfjarðarvegur við Nýbýlaveg og breikkun Nýbýlavegar
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 19. janúar 2006 þar sem óskað er álits á á því hvort
og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
,,Heilbrigðisnefnd staðfestir að framkomin áform séu eðlilegur hluti af þeim framkvæmdum við
gatnagerð á svæðinu og ekki sé þörf á athugasemdum .

10 Önnur mál
10.1 Beiðni um leyfi án launa, dags. 20.02.06.
Lagt fram erindi Þorsteins Þorvarðarsonar, dags. 20. febrúar 2006, þar sem óskað er árs
leyfis án launa.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:55
Loftur Þór Pétursson

Árni Sverrisson

Andrés Pétursson

Richard Hansen

Bryndís Hilmarsson

Jón Bjarni Þorsteinsson
Sigurgeir Ólafsson
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