Heilbrigðisnefnd 27.03.2006

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
100. fundur –27. mars 2006
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27.
mars 2006, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð heilbrigðisnefndar frá 20. febrúar 2006.
Samþykkt.
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Fundargerð 85. starfsmannafundar frá 22. mars 2006
2.1

Starfsleyfi.
Garðabær

2.1.1 Bæjarbraut 58, Garðabær - bensínstöð og verslun
Lögð fram umsókn Sæmundar Árna Tómassonar, fh. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags.
22.12.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar og verslunar að Bæjarbraut 58,
Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi
samþykkt til 2 ára.
2.1.2 Óttuhæð 5, Garðabær - verslun með snyrtivörur.
Lögð fram að nýju 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.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrði
um að geymsla á vörum og umbúðum verði innandyra.
Hafnarfjörður
2.1.3 Dalshraun 16, Hafnarfirði - kökugerð.
Lögð fram umsókn Sögu Valsdóttur, fh. Herragarðs ehf., kt. 680105-0810, dags. 09.03.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kökugerðar, að Dalshrauni 16, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
2.1.4 Drangahraun 4, Hafnarfirði - bifreiðasprautun.
Lögð fram umsókn Ásgeirs G. Skúlasonar, kt. 160657-3409, dags. 14.03.2006, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bifreiðasprautunar að Drangahrauni 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Hvaleyrarbraut 24, Hafnarfirði - vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sigurðar Stefánssonar, fh., Vélverkstæðis Sigurðar ehf., kt. 701294-9989,
dags. 16.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis að Hvaleyrarbraut 24,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.6 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfirði - bílaþvottastöð.
Lögð fram umsókn Jóns Hauks Sigurðssonar, fh. Bílaþvottastöðin Löður ehf., kt. 6307871659, dags. 02.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþvottastöðvar með
sjálfsafgreiðslu að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Elísar Árnasonar, fh. Papinos Pizza ehf., kt. 460306-0860, dags.
15.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Reykjavíkurvegi 62,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt.
2.1.8 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram að nýju umsókn Þóru Hjálmarsdóttur, kt. 191150-2289, dags. 08.09.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Reykjavíkurvegi 64, 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 Strandgata 50, Hafnarfirði - leikhús.
Lögð fram umsókn Hilmars Jónssonar, fh. Háðvarar ehf., kt. 711005-0480, dags. 28.02.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikhúss og til veitingareksturs að Strandgötu 50,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Frestað þar sem húsnæðið fullnægir ekki kröfum um eldhús.
Kópavogur
2.1.10 Álfaheiði 46, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Álfaheiði 46,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.11 Álfatún 2, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Álftúni 2,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Bakkabraut 8, Kópavogi - viðgerðarverkstæði.
Lögð fram umsókn Auberts Högnasonar, kt. 190448-3049, dags. 27.02.2006, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs viðgerðarverkstæðis að Bakkabraut 8, Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað til næsta fundar þar sem úrbótum á lóð er ekki lokið.
2.1.13 Bjarnhólastígur 21, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Bjarnhólastíg 21, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

2

Heilbrigðisnefnd 27.03.2006

2.1.14 Borgarholtsbraut 19, Kópavogur - söluturn og bakarí.
Lögð fram umsókn Hrannar Gunnarsdóttur, fh., Bettís ehf., kt. 490306-0990, dags.
15.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns og bakarís að Borgarholtsbraut 19,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.15 Dalvegur 16d, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda varasöm efni.
Lögð fram umsókn Árna Gunnarssonar, fh. Einars Ágústssonar ehf., kt. 440800-3510 dags.
20.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda varasöm
efni að Dalvegi 16d, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.16 Efstihjalli 2, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Efstahjalla
2, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.17 Fagrabrekka 26, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Fögrubrekku 26, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.18 Furugrund 1, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Furugrund
1, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.19 Grænatún 3, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Grænatúni
3, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.20 Hamraborg 10, Kópavogi - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Guðmundar Lárussonar, kt. 300645-3759, dags. 02.03.2006, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 10, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunar- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
2.1.21 Hamraborg 10, Kópavogi - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Inga K. Stefánssonar, kt. 240449-7499, dags. 03.03.2006, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 10, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunar- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
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2.1.22 Hamraborg 20a, Kópavogi - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Song Na, kt. 061265-2369, dags. 17.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs nuddstofu að Hamraborg 20a, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.23 Hagasmári 1, Kópavogi - gæsluvöllur.
Lögð fram umsókn Theodóru Þorsteinsdóttur, fh. Barnasmárans ehf., kt. 490106-0652, dags.
31.01.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs barnagæslu að Hagasmára 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.24 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Baldvinsdóttur fh. Við Sjálf ehf., kt. 521205-0160, dags.
10.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hagasmára 1, Kópavogi.
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.
2.1.25 Hagasmári 9, Kópavogi - bensínstöð og veitingasala.
Lögð fram umsókn Sæmundar Árna Tómassonar, fh. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags.
01.03.2006, þar sem þar sem tilkynnt er að Skeljungur hf., taki við rekstri verslunarinnar að
Hagasmára 9, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi
samþykkt til 15 ára.
2.1.26 Hábraut 1, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Hábraut 1,
Kópavogi. 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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.27 Laxalind 1, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram að nýju umsókn Guðrúnar Alfreðsdóttur, kt. 081268-2079, dags. 28.10.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Laxalind 1, Kópavogi. 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.
2.1.28 Marbakkabraut 4, Kópavogi - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Marbakkabraut 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.29 Núpalind 1-3, Kópavogur - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Elísar Árnasonar, fh. Papinos Pizza ehf., kt. 460306-0860, dags.
15.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Núpalind 1-3, Kópavogur.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt.
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2.1.30 Núpalind 7, Kópavogi - grunnskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Gunnsteins Sigurðssonar fh. Lindaskóla, kt. 600697-2939 dags.
27.01.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með móttökueldhúsi að Núpalind
7, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.31 Rjúpnahæð 3, Kópavogur - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Rjúpnahæð
3, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.32 Skemmuvegur 22, Kópavogi - bónstöð.
Lögð fram umsókn Björgvins Steinarssonar, kt. 270580-4169, dags. 06.03.2006, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Skemmuvegi 22, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.33 Smiðjuvegur 74, Kópavogi - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Sigtryggs Sigtryggssonar, kt. 700184-0489, fh. Blikkáss ehf., dags.
08.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 74, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.34 Vesturvör 12, Kópavogi - Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta.
Lögð fram umsókn Bjarkar Níelsdóttur, fh. Íslensk-ameríska verslunarfélagsins ehf., kt.
660169-1729 dags. 08.03.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lagmetis- og
niðursuðuverksmiðju að Vesturvör 12, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunar- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 5 ára.
2.1.35 Vesturvör 30c, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda varasöm efni.
Lögð fram umsókn Hinriks Morthens, fh. BB ehf., kt. 661297-2209 dags. 20.02.2006, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda varasöm efni að Vesturvör 30c,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.2

Umsagnir
Álftanes

2.2.1 Hliðsvegur 1, Álftanesi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 22.04.2005, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Boga Jónssonar, um veitingaleyfi fyrir veitingasölu, að Hliðsvegi 1,
Álftanesi.
Rekstraraðili er Alheimur ehf., kt. 430894-2699.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
2.2.2 Ásvellir, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 20.02.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Árna Guðmundssonar, um veitingaleyfi, 04.03.2006, f.h. Hafnarfjarðabæjar, kt.
590169-7579, vegna árshátíðar sem fyrirhugað er að halda í íþróttahúsinu að Ásvöllum,
Hafnarfirði, kt. 600169-0419,. Reiknað er með 1000 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2.3 Strandgata 50, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 10.02.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Erlings Jóhannessonar, um veitingaleyfi fyrir Hafnarfjarðarleikhúsið, Strandgötu 50,
Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Háðvör ehf., kr. 711005-0480.
Umfjöllun um starfsleyfi, sjá lið 1.9.
Frestað.
Kópavogur
2.2.4 Dalsmári 5, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 03.03.2006, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Arnars Laufdal Ólafssonar, kt. 221169-5659, sem sækir um tækifæris veitingaleyfi í
knattspyrnuhöllinni Fífunni að Dalsmára 5 í Kópavogi, þann 25. mars nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Dalvegur 16c, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 08.03.2006, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Gunnars Scheving Thorsteinsson kt. 130447-2609, sem sækir um leyfi til
áfengisveitinga í söluturninum Smára, Dalvegi 16c, Kópavogi.
Heilbrigðisnefnd er ekki kunnugt um að gilt veitingaleyfi fyrir reksturinn sé til staðar og því ekki
ástæða til að veita umsögn með vísun til 13. gr. laga nr. 75/1998.
2.3

Tóbakssöluleyfi
Garðabær

2.3.1 Bæjarbraut 58, Garðabæ - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Sæmundar Árna Tómassonar, dags. 10.03.2006 þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir bensínstöð, Bæjarbraut 58, Garðabæ.
Leyfisveiting staðfest.
Kópavogur
2.3.2 Borgarholtsbraut 19, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Hrannar Gunnarsdóttur, dags. 15.03.2006 þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir söluturn að Borgarholtsbraut 19, Kópavogi.
Rekstraraðili er Bettís ehf., kt. 490306-0990.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.3 Hagasmári 9, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Sæmundar Árna Tómassonar, dags. 10.03.2006 þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir bensínstöð, Hagasmára 9, Kópavogi.
Rekstraraðili er Skeljungur hf., kt. 590269-1749.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað

2.4.1 Hreinlæti í framleiðslufyrirtækjum, veitingahúsum og mötuneytum skóla og leikskóla.
Eftirlitsverkefni, Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 2005 um mat á hreinlæti
í framleiðslufyrirtækjum, veitingahúsum og mötuneytum skóla og leikskóla lagt fram.
Niðurstöður eru birtar á síðu heilbrigðiseftirlitsins www.heilbrigdiseftirlit.is
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Ársreikningur 2005
Lagður fram endurskoðaður ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis vegna ársins 2004.
Ársreikningur staðfestur.
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4

Ársskýrsla 2005
Lögð fram að nýju og samþykkt ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis fyrir árið 2005.
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Vatnsvernd
5.1
Fundargerð framvkæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 21.
febrúar 2006.
5.2
Vatnsveita á Vatnsendaheiði í Kópavogi, matsskylda
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar, dags. 3. mars 2006 þar sem óskað er álits á og á hvaða
forsendum umrædd framkvæmd skuli vera matsskyld.
Ekki er talið að framkvæmdin þurfi að fara í umhverfismat.
5.3
Vatnsból í Krýsuvík
Lögð fram tillaga að afmörkun verndarsvæða fyrir vatnsból í Krýsuvík samkvæmt
hnitamælingu Vatnsveitu Hafnarfjarðar frá 7. mars 2006. Vatnsverndarsvæðin hafa einnig
verið færð inn á teikningu Landmótunar dags. 20. mars 2006 af “Aðalskipulagi Hafnarfjarðar
2005-2005. Krýsuvík”
Heilbrigðisnefnd staðfestir tillöguna fyrir sitt leyti með vísun til ákvæða reglugerðar um
neysluvatn, nr. 536/2001 og reglugerðar um varnir gegn mengun vatns, nr. 795/1999, með
síðari breytingum og óskar eftir að tillagan verði afgreidd í samræmi við ákvæði skipulags- og
byggingalaga.
5.4
Athafnasvæði fyrir Skotfélag Kópavogs
Lagt fram erindi Birgis H. Sigurðssonar, skipulagsstjóra, f.h. Kópavogsbæjar, dags. 14. mars
2006, þar sem óskað er umsagnar um tillögu að aðstöðu fyrir Skotfélag Kópavogs suður af
Fossvallarétt.
Vísað til umsagnar heilbrigðisnefnda á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt ákvæðum
heilbrigðissamþykktar fyrir vatnsverndarsvæðin.
5.5
Landmótun og frágangur efnisnámu.
Lagt fram erindi Þórarins Hjaltasonar, bæjarverkfræðings dags. 20. mars 2006, f.h.
tæknideildar Kópavogs varðandi landmótun og frágang efnisnámu við Lækjarbotna.
Vísað til umsagnar heilbrigðisnefndar Reykjavíkur samkvæmt ákvæðum
heilbrigðissamþykktar fyrir vatnsverndarsvæðin
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Lyngheiði Kópavogi
6.1
Erindi byggingarfulltrúa Kópavogsbæjar
Lagt fram erindi Gísla Norðdahl, byggingarfulltrúa, f. h. Kópavogsbæjar, dags. 8. febrúar 2006
(móttekið 3. mars 2006) þar sem áfram sent er erindi Önnu Þóru Bragadóttur, dags. 29.
nóvember 2005 um meinta starfrækslu hárgreiðslustofu að Lyngheiði 21 Kópavogi.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Með bréfi byggingarfulltrúans í Kópavogi dags. 8. febrúar 2006 var heilbrigðisnefnd
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis framsent erindi Önnu Þóru Bragadóttur dags. 29.
nóvember 2005 um meinta starfrækslu hárgreiðslustofu að Lyngheiði 21 í Kópavogi.
Fyrir liggur að ekki hefur verið gefið út starfsleyfi til rekstrar hárgreiðslustofu að Lyngheiði 21 í
Kópavogi.
Í tilefni af bréfi byggingarfulltrúans í Kópavogi dags. 8. febrúar 2006, fóru fulltrúar
heilbrigðiseftirlitsins í eftirlitsferð að Lyngheiði þann 17. mars 2006. Kom ekkert fram við þá
eftirlitsferð að rekin væri hárgreiðslustofa í bílskúr að Lyngheiði 21.
Heilbrigðisnefnd telur því ekkert það hafa komið fram sem réttlætir frekari afskipti af málinu.“
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6.2
Erindi Kópavogsbæjar
Lagt fram til kynningar erindi Geirs Marelssonar, hdl. f.h. Kópavogsbæjar, dags. 22. febrúar
2006, þar sem áfram sent er erindi Garðars Úlfarssonar f.h. DV frá 5. desember 2005 þar
sem óskað er eftir að fá afrit af erindi lóðarhafa að Lyngheiði 23 dagsettu 29. nóvember sama
ár.
Vísað er til líðar 6.1 og fyrri aðkomu heilbrigðisnefndar.
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Eftirlit með tóbakssölu til unglinga yngri en 18 ára
Farið yfir kvartanir sem borist hafa um sölu á tóbaki til unglinga undir 18 ára aldri hjá
útsölustöðum í Hafnarirði. Við könnun fjölskyldusviðs Hafnarfjarðarbæjar fyrir skömmu kom
fram að unglingum var selt tóbak hjá 7 útsölustöðum.
Óskað er eftir skriflegum skýringum forsvarsmanna viðkomandi sölustaða fyrir næsta fund.
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Olíumengun í Hafnarfjarðarhöfn
Lögð fram lögregluskýrsla um bráðamengun vegna díselolíu í Hafnarfjarðarhöfn aðfaranótt
18. mars 2006 og minnisblað um fyrstu viðbrögð. Rannsókn málsins er í höndum
Umhverfisstofnunar.
Heilbrigðisnefnd lítur þennan atburð alvarlegum augum og óskar eftir greinargerð frá
Umhverfisstofnun um rannsókn málsins og framvindu
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Varnir gengn mengun hafs og stranda
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 16. mars 2006, þar sem óskað er umsagnar um drög
að reglugerð um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda.
Vísað til heilbrigðiseftirlits til afgreiðslu.

10 Önnur mál
10.1 Langalína 2 í Garðabæ, hljóðvist
Lagt fram erindi Arinbjörns Vilhjálmssonar skipulagsstjóra, f.h. Garðabæjar, dags. 24. mars
2006 með tillögu að skilmálum í væntanlegu deiliskipulagi varðandi hljóðvist.
Heilbrigðisnefnd samþykkir framkomna tillögu að skipulagsskilmálum.
10.2 Kattahald á Álftanesi
Lögð fram bókun úr fundargerð bæjarráðs Álftaness frá 9. mars 2006 varðandi umræðu sem
fram fór á fundi ráðsins varðandi kattahald og reglur þar um.
Samþykkt að óska eftir því að sveitarfélagið kynni með dreifibréfi gildandi reglur.
10.3 Aðalskipulag Hafnarfjarðar
Auglýsing hefur birst varðandi aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005 – 2025 með athugasemdatíma
til 2. maí 2006.
Heilbrigðisnefnd óskar eftir fundi með forsvarsmönnum skipulagsmáls
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