Heilbrigðisnefnd 21.02.2005

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
87. fundur –21. febrúar 2005
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, fimmtudaginn 21.
febrúar 2005, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Loftur Þór Pétursson boðaði forföll en í hans stað mætti Steingrímur Steingrímsson.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerðir 85. og 86 funda heilbrigðisnefndar
Samþykktar.

2. Fundargerð 73. starfsmannafundar frá 16. febrúar 2005
2.1 Starfsleyfi.
Álftanes
2.1.1 Álftanes - vatnsveita.
Lögð fram umsókn Lofts Reimars Gissurarsonar, fh. Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298-3029,
dags. 27.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vatnsveitu á Álftanesi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirlit verði lagað að því innra eftirlitskerfi sem fyrir er hjá Orkuveitu Reykjavíkur.
Garðabær
2.1.2 Garðatorg 3, Garðabæ - heilsuræktarstöð með baðstofu.
Lögð fram umsókn Þrastar Jóns Sigurðssonar, fh. Iceland spa & fitness ehf., kt. 650394-2919,
dags. 24.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktarstöðvar með gufubaði að
Garðatorgi 3, Garðabæ. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Hegranes 15, Garðabæ - verslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar, fh. Bergfells ehf., kt. 701078-0209, dags.
14.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli að Hegranesi 15,
Garðabæ. Umsókninni fylgir erindi dags. 21. febrúar 2005 um að lögheimili starfseminnar sé
á ofangreindum stað en vörudreifing fari fram frá vörugeymslum á hafnarbakka.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirlit verði virkt.
2.1.4 Skrúðás 10, Garðabæ - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Siguróskar Svanhólm, kt. 290751-4469, dags. 31.01.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs nuddstofu að Skrúðási 10, Garðabæ. Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 10.02.2005 um að ekki séu gerðar athugasemdir við
umsóknina, enda sé leyfi veitt til eins árs í senn.
Frestað þar sem ekki liggur fyrir að fullnægt sé ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti.
Hafnarfjörður
2.1.5 Hellisgata 26, Hafnarfirði - daggæsla fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Þórdísar M. Böðvarsdóttur kt. 211159-2009, dags. 20.01.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Hellisgötu 26, Hafnarfirði.
Endurnýjun.

1

Heilbrigðisnefnd 21.02.2005

Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 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.
2.1.6 Hraunbrún 40, Hafnarfirði - þvottahús og efnalaug.
Lögð fram umsókn Mariu Paulsen, fh. Þvottahússins Hraunbrún 40 ehf., kt. 420702-3610,
dags. 09.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þvottahúss og efnalaugar að Hraunbrún
40, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.7 Lóuás 14, Hafnarfirði - daggæsla fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Ólafar Baldursdóttur, kt. 111167-5249, dags. 19.01.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Lóuási 14, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 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 Lónsbraut 6, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Friðberts Friðbertssonar, fh. Lónsmíði ehf., kt. 680803-2930, dags.
01.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Lónsbraut 6,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 10 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Rauðhella 1, Hafnarfirði - járn-, ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Björgvins Bjarnasonar, fh. B. Bjarnasonar ehf. kt. 471103-3060, dags.
02.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Rauðhellu 1,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Ólafs Árnasonar, fh., Enjo á Íslandi ehf, kt. 680394-3269, dags.
02.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.11 Strandgötu 34, Hafnarfirði - bakarí, sala án vinnslu, veitingasala.
Lögð fram umsókn Helga Bogasonar, fh. Artes ehf., kt. 600104-3720, dags. 01.02.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís, sala án vinnslu að Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Strandagata 75, Hafnarfirði - sjúkraþjálfun.
Lögð fram umsókn Haraldar Sæmundssonar, fh. Sjúkraþjálfarans ehf., kt. 510191-1539,
dags. 18.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkraþjálfunar að Strandgötu 75,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.13 Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - gæludýraverslun.
Lögð fram umsókn Guðmundar Sigurgeirssonar, fh. Sigurgeirsson ehf., kt. 610802-2220,
dags. 14.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæludýraverslunar að Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarna- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til
10 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.14 Trönuhraun 10, Hafnarfjörður - krá með matsölu.
Lögð fram umsókn Hauks Smára Gröndal, fh. Básenda ehf., kt. 491100-2060, dags.
15.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs krár með matsölu að Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Einnig sótt um tóbaksleyfi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Tóbakssöluleyfi staðfest.
2.1.15 Vesturgata, Hafnarfirði - jarðvegsvinna, niðurrif bygginga.
Lögð fram umsókn Sigurjóns G. Halldórssonar, fh. Bortækni Karbó ehf., kt. 490902-2870,
dags. 31.01.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til jarðvegsvinnu og niðurrifs bygginga
að Vesturgötu, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest.
Kópavogur
2.1.16 Akralind 2, Kópavogi - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Jóhanns Ársælssonar, fh. Merkúr hf., kt. 450269-1079, dags. 18.01.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Akralind 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.17 Bláfjöll, Kópavogur - snjómokstur.
Lögð fram umsókn Pierre Davíðs Jónssonar, fh. Grafvéla, kt. 580401-3330, dags.
14.02.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til snjómoksturs fyrir skíðasvæði
höfuðborgarsvæðisins í Bláfjöllum, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi staðfest.
2.1.18 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - vörugeymsla og verslun.
Lögð fram umsókn Ragnars Ó. Magnússonar, fh. Snar ehf. kt. 640101-2880, dags.
20.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu og verslunar að Bæjarlind 14-16,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.19 Dalvegur 18, Kópavogur - vistarverur fanga.
Lögð fram umsókn Þorleifs Pálssonar, fh. Sýslumannsins í Kópavogi, kt. 490169-4159, dags.
02.02.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fangageymslu að Dalvegi 18, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára fyrir
skammtímagæslu.
2.1.20 Fannborg 6, Kópavogi - hæfingarstöð.
Lögð fram umsókn Helgu Gísladóttur, fh. Hæfingarstöðvar Svæðisstj. Reykjaness, kt.
531190-1309, dags. 21.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hæfingarstöðvar að
Fannborg 6, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og eldhús verði útbúið á
fullnægjandi hátt.
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2.1.21 Gullsmári 11, Kópavogi - sambýli.
Lögð fram umsókn Svanhildar Þengilsdóttur, fh. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
27.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að Gullsmára 11, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.22 Hamraborg 12-14a, Kópavogi - sjúkraþjálfun.
Lögð fram umsókn Kristjáns Ragnarssonar, fh. Sjúkraþjálfunar Kópavogs ehf., kt. 6908891379, dags. 19.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkraþjálfunar að Hamraborg 1214a, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.23 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Jónssonar, fh. BK ehf, kt. 501103-2090, dags. 16.02.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Hlíðarsmára 8, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.24 Kópavogsbraut 22, Kópavogi - daggæsla fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Sigurðardóttur, kt. 200972-5899, dags. 26.01.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs barnagæslu fyrir allt að 10 börn að Kópavogsbraut 22, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 15.02.2005 um að umrædd lóð sé íbúðarhúsalóð
samkvæmt skipulagi og samþykkt byggingarleyfi sé fyrir einbýlishús.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og aflað verði samþykkis byggingarnefndar
fyrir 1. janúar 2006, vegna starfseminnar.
2.1.25 Roðasalir 1, Kópavogi - sambýli.
Lögð fram umsókn Svanhildar Þengilsdóttur, fh. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
27.01.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að Roðasölum 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi 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 og að fullnægt verði kröfu matvælalaga varðandi
húsakynni.
2.1.26 Skemmuvegur 12, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Bjarna Guðmundssonar, kt. 060953-5039, dags. 27.01.2005, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni að
Skemmuvegi 12, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára.
2.1.27 Skjólbraut 1a, Kópavogi - sambýli.
Lögð fram umsókn Svanhildar Þengilsdóttur, dags. 27.01.2005, fh. Kópavogsbæjar, kt.
700169-3759, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sambýlis að Skjólbraut 1a, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.28 Versalir, Kópavogi - sundstaður.
Lögð fram umsókn Guðmundar Þ. Harðarsonar, dags. 31.01.2005, fh. Kópavogsbæjar, kt.
700169-3759, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sundstaðar að Versölum, Kópavogi.
Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.2

Umsagnir.
Álftanes

2.2.1 Breiðamýri, Álftanesi - veitingaleyfi, íþróttasalur.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 26.01.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Rósu Magnúsdóttur sem sækir um veitingaleyfi fyrir Íþróttahúsið, Breiðumýri,
Álftanesi, kt. 440169-6869, fyrir þorrablót sem fyrirhugað er að halda þar, 29. janúar nk.
Óskað er eftir leyfi fyrir 320 manns.
Mælt með staðfestingu á jákvæðri umsögn.
Heilbrigðisnefnd gerir eftirfarandi bókun vegna samkomuhalds í íþróttahúsnæðinu og
samnýtingu félagsaðstöðu og skólahalds:
Þeim tilmælum er beint til bæjaryfirvalda að tryggja að ákvæðum tóbaksvarnalaga verði fylgt í
húsnæðinu.
Hafnarfjörður
2.2.2 Ásvellir, Hafnarfirði - veitingaleyfi, íþróttasalur.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 08.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Hafsteins Geirssonar sem sækir um veitingaleyfi fyrir íþróttahús Hauka
Ásvöllum, Hafnarfirði, en þar er fyrirhugað að halda annars vegar árshátíð Símans 12. mars
nk. kl 19:00 og 03:00 og reiknað með að gestir þar verði 1500 og hins vegar fyrir Actavis
5. mars nk. kl 19:00 – 03:00 en þar er reiknað með að verði 700 manns.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.3 Strandgata 34, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.01.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helga Bogasonar sem sækir um veitingaleyfi fyrir kaffistofu í Hafnarborg, Strandgötu
34, Hafnarfirði. Rekstraraðili er Artes ehf., kt. 601004-3720.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Strandgata 34, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 26.01.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Helga Bogasonar sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Café Konditori
Copenhagen í Hafnarborg, Strandgötu 34, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Artes ehf., kt. 601004-3720.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.5 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 10.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hauks Smára Gröndal sem sækir um veitingaleyfi fyrir Áttuna, Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Rekstraraðili er Básendar ehf., kt. 491100-2060.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.6 Bláfjöll, Kópavogi - greiðasöluleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 08.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bláfjallanefndar, kt. 590182-1339 til að reka greiðasölu í Bláfjallaskála við
skíðasvæðið í Bláfjöllum, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Með vísun til ákvæða 10. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti og 20 gr. reglugerðar
nr. 785/1999, með síðari breytingum um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för
með sér mengun, samþykkir heilbrigðisnefnd að taka starfsleyfi fyrir reksturinn til
endurskoðunar.
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2.2.7 Digranesvegur, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Elsu Hrannar Reynisdóttur sem sækir um leyfi fyrir Handknattleiksfélag Kópavogs, kt.
630981-0269, til að reka útleigu á einkasal að Digranesvegi, Kópavogi.
Starfsleyfi samþykkt 24.02.2003 fyrir íþróttahús.
Frestað og óskað eftir nánari skýringum um veitingaaðstöðu.
2.2.8 Furugrund 83, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Elsu Hrannar Reynisdóttur sem sækir um leyfi fyrir Handknattleiksfélag Kópavogs, kt.
630981-0269, til að reka útleigu á einkasal að Furugrund 83, Kópavogi.
Starfsleyfi samþykkt 04.10.2004 fyrir félagsaðstöðu með fullbúnu eldhúsi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.9 Heimsendi 3, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.02.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Oddrúnar Þorbjörnsdóttur sem sækir um leyfi fyrir Hrímfaxa ehf., kt. 591203-3120 til
að reka veitingastofu/kaffihús að Heimsenda 3, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Starfsleyfi samþykkt 28.02.2000. Með vísun til ákvæða 10. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um
hollustuhætti og samþykkir heilbrigðisnefnd að taka starfsleyfi fyrir reksturinn til
endurskoðunar.
2.2.10 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 17.01.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ásgeirs Jónssonar sem sækir um leyfi fyrir BK ehf., kt. 501103-2090 til að reka
veitingastofu að Hlíðarsmára 8, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3

Annað.

2.3.1 Upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 7.
Lagt fram til kynningar upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 7 – Gæludýr og dýrahald í
atvinnuskyni, janúar 2007.

3. Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Garðabæ
Lögð fram tillaga að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Garðabæ með vísun til nýlegra laga
um úrgang og tilheyrandi reglugerða.
“Samþykkt að vísa tillögunni til meðferðar hjá bæjarstjórn.”

4. Tímabundin undanþága frá ákvæði reglugerðar um losun rokgjarnra
lífrænna efnasambanda
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis dags. 2. febrúar 2005 þar sem óskað er umsagnar um
erindi Hönnunar f.h. Atlantsolíu, dags. 1. þ.m., þar sem sótt er um tímabundna undanþágu frá
ákvæði reglugerðar nr. 252/1999, um varnir við losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda
(VOC), við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá birgðastöðvum til bensínstöðva.
Eftirfarandi umsögn er veitt:
,,Nefndin leggst ekki gegn því að umrædd undanþága verði veitt til þess tíma sem fram kemur
í erindi fyrirtækisins.’’

5. Skipulag. Vatnsendi. Þing. Suðursvæði
Heilbrigðisnefnd hafa borist tillögur að breyttu aðalskipulagi og deiliskipulagi fyrir Vatnsenda Þing (Suðursvæði) í Kópavogi.
Um er að ræða:
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Landnotkun og aðalgatnakerfi 2000-2012. Tillaga að breyttu aðalskipulagi, desember
2004. Vatnsendi. Þing (Suðursvæði).
 Vatnsendi – Þing. Deiliskipulag . Uppdráttur dags. 13. desember 2004 með breytingu
13. janúar 2005,
 Vatnsendi – Þing – Hrafnista. Deiliskipulag dags. 30. nóvember 2004.
Umrætt svæði er á fjarsvæði B innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins, sbr.
svæðisskipulag frá febrúar 1998. Vegna staðsetningar telur heilbrigðisnefnd nauðsynlegt að í
skipulagi verðið kveðið skýrt á um ákveðnar mengunarvarnir við hesthús á svæðinu og einnig
varðandi hönnun og gerð holræsa- og regnvatnslagna.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:

“Heilbrigðisnefnd óskar eftir því að eftirfarandi atriði verði færð inn í greinargerðir
beggja deiliskipulagstillagnanna.
,,Við hönnun á fráveitukerfi verður sérstaklega hugað að gerð og frágangi með
tilliti til jarðsprungna. Leitast verður við að láta frárennslislagnir sem sjaldnast
liggja yfir sprungur en þar sem það er nauðsynlegt verður hugað sérstaklega að
styrkingum og möguleikum á vöktun vegna leka.’’
Heilbrigðisnefnd óskar eftir því að eftirfarandi atriði verði fært inn í greinargerð
deiliskipulagstillögu fyrir Vatnsenda – Þing.
,, Við hreinsun hesthúsa og gerða skal hrossataði annað hvort mokað beint í
flutningsgám eða í yfirbyggða og lekahelda taðgeymslu sem sé án niðurfalla. Frá
hesthúsum skal þannig gengið að hægt sé að vélhreinsa úr stíum beint á bíl eða í
flutningsgám. .
Frárennsli úr niðurföllum í gólfum og stíum hesthúsa skal fyrst leitt í taðfelliþró
og þaðan í holræsakerfi bæjarins. Heimilt er að tengja niðurföll í gangstéttum við
hesthús á sama hátt. Þróin skal vera aðgengileg til tæminga og koma fram á
byggingarnefndarteikningum og vera úttektaskyld. Eigendum húsa er skylt að sjá
um að þróin sé tæmd reglulega.
Girðingar í kringum gerði skulu vera traustar og í samræmi við samþykktar
teikningar. Endurnýja skal reglulega grús í gerði. Taðmengaðri grús skal komið í
viðurkennda förgun.
Óheimilt er að taka hesthús í notkun fyrr en að lokinni fullnaðarúttekt byggingarfulltrúa.’’
6. Drög að ársskýrslu 2004
Lögð fram drög að árskýrslu og ársreikningi og farið yfir helstu atriði í starfsemi
heilbrigðiseftirlitsins á árinu 2004. Vísað til næsta fundar til afgreiðslu.

7. Úrskurður í kærumáli
Lagt fram erindi Úrskurðarnefndar skv. 31. gr. l. Nr. 7/1998 þar sem fram kemur að nefndin
hefur kveðið upp úrskurði í máli Ólínu Birgisdóttur gegn Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis. Úrskurðarorð: “Ekki er fallist á kröfu kæranda um lækkun eftirlitsgjalda.
Ákvörðun kærða þar að lútandi er staðfest”

8. Mælingar á flúor
Lögð fram skýrsla Iðntæknistofnunar og Ísal um sýnatöku og niðurstöður vegna flúormælinga
í gróðursýnum o.fl. í nágrenni álbræðslunnar í Straumsvík árið 2003. Skýrslan er dags. Í
nóvember 2004.
Niðurstöðurnar sýna áþekka dreifingu flúors í gróðursýnum og undanfarin ár en þó er
greinileg aukning næst álverinu.
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9. Fundur framkvæmdastjórnar um vatnsvernd

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir fundi framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu sem haldinn var 18. febrúar s.l.
10. Önnur mál
10.1 Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi

Formaður gerði grein fyrir fundi sem hann sótti hjá stjórn Samtaka
heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi sem haldinn var þann 18. febrúar s.l.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Steingrímur Steingrímsson

Árni Sverrisson

Gestur Pétursson

Andrés Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Richard Hansen

Sigurgeir Ólafsson
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