Heilbrigðisnefnd 30.05.2005

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
90. fundur –30. maí 2005
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30.
maí 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 og Gestur Pétursson boðuðu forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir 89 fundar heilbrigðisnefndar

Samþykkt.

2
2.1

Fundargerð 76. starfsmannafundar frá 25. maí 2005
Starfsleyfi.
Álftanes

2.1.1 Hlið, Álftanesi - samkomusalur með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Boga Jónssonar, fh. Alheims ehf., kt. 430894-2699, dags. 04.05.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með fullbúnu eldhúsi að Hliði, Álftanesi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Garðabær
2.1.2 Suðurhraun 4, Garðabær - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Guðmundar Jónssonar, dags. 18.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs viðgerðaraðstöðu að Suðurhrauni 4, Garðabæ. 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.
2.1.3 Hæðarbraut, Garðabæ - leikskóli.
Lögð fram umsókn Önnu M. Hreinsdóttur, fh. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
08.03.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Hæðarbóli við Hæðarbraut,
Garðabæ. Endurnýjun.
Frestað og óskað tímasettrar áætlunar um úrbætur varðandi leiklóð.
Hafnarfjörður
2.1.4 Rauðhella 8, Hafnarfirði - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Benedikts Stefánssonar, fh. Pelco ehf., kt. 521201-3120, dags.
26.04.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Rauðhellu 8,
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 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - gististaður.
Lögð fram umsókn Bárðar Halldórssonar fh. BP íbúðarhótel ehf., kt. 450405-1590, dags.
09.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gististaðar að Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.6 Skútahraun 15b, Hafnarfirði - réttingaverkstæði og bílasprautun.
Lögð fram umsókn Kristins V. Sveinssonar, fh. Bílamálunar Geisla ehf., kt. 420903-2190,
dags. 19.04.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæðis og bílasprautunar að
Skútahrauni 15b, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Strandgata 51, Hafnarfirði - tónlistarskóli.
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar fh. Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, kt. 650269-3819,
dags. 24.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tónlistarskóla að Strandgötu 51,
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.
Kópavogur
2.1.8 Dalsmári 21, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur, kt. 210558-7999, dags. 29.03.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Dalsmára 21, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Digranesvegur, Kópavogi - grunnskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Ólafs Guðmundssonar, fh. Kópavogsskóla, kt. 671088-3289, dags.
19.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með móttökueldhúsi í
Kópavogsskóla við Digranesveg, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.10 Hamraborg 20a, Kópavogi - söluturn og samkomusalur.
Lögð fram umsókn Guðlaugs Kristjánsson, fh. Videómarkaðarins ehf., kt. 711297-4059, dags.
27.04.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns og samkomusal með
móttökueldhúsi að Hamraborg 20a, Kópavogi. Einnig sótt um tóbakssöluleyfi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Tóbkassöluleyfi samþykkt.
2.1.11 Lundur 1, Kópavogi - niðurrif húsa.
Lögð fram umsókn Sigþórs Ara Sigþórssonar, fh. Klæðningar ehf., kt. 440786-1389, dags.
12.05.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs og förgunar húsa og annarra
bygginga á Lundarsvæði, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er staðfest starfsleyfi frá 12. maí 2005 til 30.
júní 2005.
2.1.12 Smiðjuvegur 9, Kópavogi - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Eiríks Friðrikssonar, fh. Fáfnisglóðar ehf., kt. 540696-2259, dags.
17.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Smiðjuvegi 9, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða og matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt, 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.
2.1.13 Versalir 5, Kópavogi - grunnskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Hafsteins Karlssonar, fh. Salaskóla, kt. 670601-3070, dags. 02.05.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með fullbúnu eldhúsi að Versölum 5,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.14 Víðigrund, Kópavogi - grunnskóli með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Hönnu Hjartardóttur, fh. Snælandsskóla, kt. 671088-3369, dags.
19.05.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla með móttökueldhúsi í
Snælandsskóla, við Víðigrund, Kópavogi. Endurnýjun.
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Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

2.2.1 Farþegaskip, Hafnarfirði - veitingaleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 19.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rannveigar Grétarsdóttur, sem sækir um endurnýjun veitingaleyfis fyrir hvala- og
skemmtisiglingabátinn Eldingu 1047
Rekstraraðili er Elding veitingarekstur ehf., kt. 600401-2030, Drangahrauni 4, Hafnarfirði.
Starfsleyfi samþykkt 28.05.2001. Með vísun til ákvæða 10. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um
hollustuhætti samþykkir heilbrigðisnefnd að taka starfsleyfi fyrir reksturinn til endurskoðunar.
Jákvæð umsögn um veitingaleyfi samþykkt.
2.2.2 Hjallabraut 51, Hafnarfirði - gistihúsaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 23.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bergs Ólafssonar, um endurnýjun á leyfi fyrir gistiheimilið Ferðbúinn ehf., kt. 6302933329, að Hjallabraut 51, Hafnarfirði.
Starfsleyfi samþykkt 12.08.1998. Með vísun til ákvæða 10. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um
hollustuhætti samþykkir heilbrigðisnefnd að taka starfsleyfi fyrir reksturinn til endurskoðunar.
Jákvæð umsögn um gistihúsaleyfi samþykkt.
2.2.3 Kaldárselsvegur, reiðskemma, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rósu Sigurjónsdóttur, sem sækir um veitingaleyfi fyrir hestamannafélagið Sörla, kt.
640269-6509, Sörlastöðum við Kaldárselsveg, Hafnarfirði, en fyrirhugað er að halda þar
uppskeruhátíð þann 4. júní n.k.
Starfsleyfi samþykkt 24.06.1999. Með vísun til ákvæða 10. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um
hollustuhætti samþykkir heilbrigðisnefnd að taka starfsleyfi fyrir reksturinn til endurskoðunar.
Jákvæð umsögn um veitingaleyfi samþykkt.
2.2.4 Kaplakriki, Flatahraun, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 28.04.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Ó Stephensen, sem sækir um veitingaleyfi fyrir íþróttahúsið Kaplakrika, kt.
540169-2769, við Flatahraun, Hafnarfirði, fyrir herrakvöld FH sem fyrirhugað er að halda þar
6. maí 2005.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Kaplakriki, Flatahraun, Hafnarfirði - leyfi til tónleikahalds.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 02.05.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Einars Bárðarsonar, sem sækir um leyfi til tónleikahalds í þróttahúsinu Kaplakrika, kt.
540169-2769, við Flatahraun, Hafnarfirði, fyrirhugað er að halda 5.maí 2005.
Rekstraraðili er Concert ehf., kt. 700100-2690.
Mælt með staðfestingu á jákvæðri umsögn.
2.2.6 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - gististaður.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 28.04.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bárðar Halldórssonar, sem sækir um leyfi til að reka gististað, að Reykjavíkurvegi 72,
Hafnarfirði.
Rekstraraðili er BP íbúðarhótel, kt. 450405-1590.
Samþykkt að jákvæð umsögn verði veitt að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
2.2.7 Engihjalli 8, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 19.05.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Péturs Jakobssonar, kt. 070765-4899, um endurnýjun eldra leyfis til
áfengisveitinga í veitingahúsinu Shooters sport bar.
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Jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts veit.
2.2.8 Hagasmári 1, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 09.05.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Elísar Árnasonar sem sækir um nýtt leyfi til áfengisveitinga vegna
tilkomu nýs rekstraraðila í veitingahúsinu Cafe Adesso, Smáralind, Kópavogi.
Jákvæð umsögn m.t.t svipmóts veit.
2.3

Tóbakssöluleyfi.
Garðabær

2.3.1
Gilsbúð 1, Garðabæ - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Péturs Valssonar, dags. 24.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir 11-11 Gilsbúð 1, Garðabæ.
Rekstraraðili er Kaupás hf., kt. 711298-2239
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 24.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.2 Hafnarfjarðarvegur, Garðabæ - bensínstöð með matvöru.
Lögð fram umsókn Sigurjóns Bjarnasonar, dags. 25.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir bensínstöð við Hafnarfjarðarveg, Garðabæ.
Rekstraraðili er Olíuverslun Íslands hf., kt. 500269-3249.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 26.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.3 Smiðsbúð 9, Garðabæ - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Guðmundar Arnfjörð, dags. 20.05.2005, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Bónusvídeó, að Smiðsbúð 9, Garðabæ.
Rekstraraðili er G. Arnfjörð ehf., kt. 420502-4940.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 20.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
Hafnarfjörður
2.3.4 Hólshraun 1, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Jónu Úlfarsdóttur, dags. 17.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Fjarðarkaup ehf., kt. 420773-0139, Hólshrauni 1, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 17.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.5 Hringbraut 16, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Jónsdóttur, dags. 17.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Söluturninn við Hringbraut.
Rekstraraðili er Nasha ehf., kt. 510101-3080.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 13.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.6 Lækjargata 2, Hafnarfirði - söluturn án óvarinna matvæla.
Lögð fram umsókn Þorvaldar Þorláksson, dags. 12.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Bónusvídeó ehf, kt. 621292-3159, Lækjargötu 2, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 12.05.2005
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.7 Miðvangur 41 - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Guðmundsdóttur, dags. 23.05.2005 þar sem sótt er um
endurnýjun á tóbakssöluleyfi fyrir Samkaup hf., kt. 571298-3769, Miðvangi 41, Hafnarfirði.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 23.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
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2.3.8 Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Péturs Valssonar, dags. 25.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Nóatún, Reykjavíkurvegi 50, Hafnarfirði
Rekstraraðili er Kaupás hf., kt. 711298-2239
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 25.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.9 Vesturgata 1, Hafnarfirði - bensínstöð með matvöru.
Lögð fram umsókn Sigurjóns Bjarnasonar, dags. 25.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir bensínstöð við Vesturgötu 1, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Olíuverslun Íslands hf., kt. 500269-3249.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 26.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
Kópavogur
2.3.10 Borgarholtsbraut 19, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Hrafnhildar Hauksdóttur, dags. 18.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun
á tóbakssöluleyfi fyrir Bettís, Borgarholtsbraut 19, Kópavogi
Rekstraraðili er Fenjar ehf., kt. 710700-2060.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 18.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.11 Bæjarlind 1-3, Kópavogi - matvöruverlsun.
Lögð fram umsókn Heiðdísar Ingadóttur, dags. 23.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir SPAR, Bæjarlind 1-3, Kópavogi
Rekstraraðili er Festarklettur ehf., kt. 410300-3540.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 23.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.12 Engihjalli 8, Kópavogi - söluturn án óvarinna matvæla.
Lögð fram umsókn Þorvalds Þorlákssonar, dags. 12.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Bónusvídeó ehf, kt. 621292-3159, Engihjalla 8, Kópavogi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 12.05.2005
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.13 Furugrund 3, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Péturs Valssonar, dags. 24.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Nóatún, Furugrund 3, Kópavogi.
Rekstraraðili er Kaupás hf., kt. 711298-2239
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 24.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.14 Hamraborg 12, Kópavogi - bensínstöð með matvöru.
Lögð fram umsókn Sigurjóns Bjarnasonar, dags. 25.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir bensínstöð að Hamraborg 12, Kópavogi.
Rekstraraðili er Olíuverslun Íslands hf., kt. 500269-3249.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 26.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.15 Hamraborg 18, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Péturs Valssonar, dags. 24.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Nóatún, Hamraborg 18, Kópavogi.
Rekstraraðili er Kaupás hf., kt. 711298-2239
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 24.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
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2.3.16 Heimsendi 3, Kópavogi - samkomusalur með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Oddrúnar Þorbjörnsdóttur, dags. 24.05.2005, þar sem sótt er um
endurnýjun á tóbakssöluleyfi fyrir Hrímfaxa ehf., kt. 591203-3120, Heimsenda 3, Kópavogi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 24.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.17 Kársnesbraut 106, Kópavogi - söluturn án óvarinna matvæla.
Lögð fram umsókn Gústafs Ólafssonar, dags. 18.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir STÁ videó, Kársnesbraut 106, Kópavogi.
Rekstraraðili er Gústaf Ólafsson, kt. 141149-7419.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 18.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.18 Nýbýlavegur 14, Kópavogi - söluturn án óvarinna matvæla.
Lögð fram umsókn Þorvalds Þorlákssonar, dags. 12.05.2005 þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Bónusvídeó ehf, kt. 621292-3159, Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 12.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.19 Smiðjuvegur 60, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Ragnhildar Kjartansdóttur, dags. 18.05.2005 þar sem sótt er um
endurnýjun á tóbakssöluleyfi fyrir Lakkhúsið ehf, kt. 700888-1269, Smiðjuvegi 60, Kópavogi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 18.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.3.20 Þverbrekka 8, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Péturs Valssonar, dags. 24.05.2005, þar sem sótt er um endurnýjun á
tóbakssöluleyfi fyrir Nóatún, Þverbrekku 8, Kópavogi.
Rekstraraðili er Kaupás hf., kt. 711298-2239
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla, dags. 24.05.2005.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi.
2.4

Annað.

2.4.1 Trampolin á leikskólum.
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags. 13.05.2005, varðandi notkun Trampolina á
leikskólum. Einnig lagt fram dreifibréf til allra leikskóla á eftirlitssvæði Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis dags., 17.05.2005.
2.4.2 Örverufræðileg gæði á eggjum, eggjavörum og rjómabollum.
Lagt fram eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga um
örverufræðileg gæði á eggjum, eggjavörum og rjómabollum.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3

Sandskeið. Flugskýli

Lagt fram bréf Kópavogsbæjar, bæjarskipulags, dags. 25. apríl 2005 þar sem óskað er
umsagnar um erindi Svifflugfélags Íslands, dags. 30. mars 2005 varðandi leyfi til að byggja
flugskýli á Sandskeiði.

Eftirfarandi gögn lögð fram:

Umsókn Svifflugfélags Íslands, dags. 30. mars 2005, til Kópavogsbæjar um heimild til
að byggja flugskýli á Sandskeiði,

Sandskeið –svifflugvöllur, deiliskipulagstillaga Bæjarskipulags Kópavogs 18.1.2005,

Afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, dags. 2. maí 2005, til
heilbrigðisnefnda á höfuðborgarsvæðinu og framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.
Afgreiðslu frestað og vísað til umsagnar heilbrigðisnefnda Reykjavíkur og Kjósarsvæðis með
vísun til 5. gr. samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla nr. 636/1997.
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Heilbrigðisnefnd 30.05.2005
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Sandskeið. Framkvæmdaleyfi fyrir vélflugbraut

Lagt fram afrit af erindi Svifflugfélags Íslands til Kópavogsbæjar, dags. 30. mars 2005, þar
sem sótt er um framkvæmdaleyfi skv. 27. gr. laga nr. 73/1997.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 26. ágúst 2004 um endurbyggingu vélflugbrautar á
Sandskeiði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:

Umsókn um starfsleyfi fyrir flugvöll sbr. ákvæði tl. 7.2 eða 7.3, í fylgiskjali 2 með
reglugerð um atvinnurekstur sem valdið getur mengun nr. 785/1999, með síðari
breytingum vantar. Starfsleyfi svifflugvallar tekur ekki til umræddrar vélflugbrautar.

Framkvæmdin sjálf er háð starfsleyfi heilbrigðisnefndar í samræmi við ákvæði
reglugerðar nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns m.s.br., reglugerð nr. 797/1999
um varnir gegn mengun grunnvatns, reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn, reglugerð
nr. 35/1994 um olíumengun frá starfsemi í landi og samþykkt nr. 636/1997 um
verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur,
Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Bessastaðahrepps (nú Sveitarfélagið
Álftanes) og Hafnarfjarðar.

Upplýst hefur verið að Flugmálastjórn er ekki lengur aðili að framkvæmdinni eins og
fram kom í tilkynningu um framkvæmdina til Skipulagsstofnunar 11. júní 2004.
Heilbrigðisnefnd telur ekki tímabært fyrir Kópavogsbæ að veita framkvæmdaleyfi.
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Hesthúsahverfið Glaðheimar, Kópavogi

5.1
Drög að heilbrigðissamþykkt.
Lögð farm drög að heilbrigðissamþykkt fyrir hesthúsahverfið, sbr. ákvörðun heilbrigðisnefndar
frá 26. apríl 2004. Drögin hafa verið unnin í samvinnu við fulltrúa frá Hestamannafélaginu
Gusti.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
5.2
Kvörtun vegnar lyktarmengunar
Lagt fram bréf íbúa að Sigurhæð 10 í Garðabæ, dags. 2. maí 2005, vegna megnrar
hestalyktar frá hesthúsum í Kópavogi.
Jafnframt lagt fram erindi Garðabæjar frá 23. maí 2005, þar sem óskað er eftir áliti um málið.
Framkvæmdastjóra falið að kynna aðilum mögulega aðkomu heilbrigðisnefndar að málinu sbr.
lið 5.1 um heilbrigðissamþykkt.
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Starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 22. maí 2005 þar sem óskað er umsagnar um nýtt
starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð Atlantsolíu að Óseyrarbraut 23, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd óskar eftir að ákvæði til að tryggja fullnægjandi mengunarvarnir við löndun
verði bætt í starfsleyfið.
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Hundahald

Lagt fram erindi frá Ferdinand Hansen dags. 6. maí 2005 þar sem óskað er endurskoðunar á
ákvörðun nefndarinnar á erindi hans þann 25. apríl 2005.
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Tillaga um legu reiðvegar

Lagt erindi Hafnarfjarðarbæjar dags. 30. apríl 2005 ásamt tillögu að legu reiðleiðar um
grannsvæði vatnsbólsins í Kaldárbotnum. Verið er að vinna að deiliskipulagi að svæði fyrir
efnistöku við Undirhlíðar og Hafnarfjarðarbær hefur fengið ósk frá reiðveganefnd Sörla um að
leggja reiðveg frá Kaldárseli og í átt að Krýsuvík.
Afgreiðslu frestað og ákveðið að heilbrigðisnefnd fari í vettvangsskoðun um svæðið.
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Heilbrigðisnefnd 30.05.2005
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Framkvæmdastjórn um vatnsvernd

9.1
Fundargerð
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 12. maí
2005.
9.2
Ársskýrsla
Lögð fram ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd fyrir árið 2004.

10 Önnur mál
10.1 Mælingar á loftborinni mengun frá iðnaðarsvæðum og umferð
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins til Umhverfisstofnunar dags. 2. maí 2005 þar sem
óskað er upplýsinga um aðlögunaráætlun fyrir flæðigryfjur álversins í Straumsvík og varðandi
mælingar á álagi frá loftbornum mengunarefnum frá iðnaðarsvæðum á íbúðarbyggð.
Heilbrigðisnefnd ítrekar beiðni um að fá upplýsingar um aðlögunaráætlun fyrir flæðigryfjur
álversins og samþykkir að farið verði í könnun á loftgæðum m.t.t. fjölarómatískra
vetniskolefna.
10.2 Ólykt frá heitloftsþurrkun
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Þurrkaðra fiskafurða ehf. frá 23. maí 2005 vegna
ólyktar sem þá barst frá fyrirtækinu að íbúðarbyggð.
10.3 Óheimil geymsla á úrgangi við fiskvinnslu
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins frá 17. maí 2005 til Fiskistofu vegna geymslu á
fiskúrgangi og ólykt frá honum við fiskverkun að Hvaleyrarbaut 2, sem rekin er án starfsleyfis
heilbrigðisnefndar.
10.4 Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar verða 27. júní, 29. ágúst, 26. september, 31. október og
28. nóvember n.k.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:05
Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Andrés Pétursson

Richard Hansen

Sigurgeir Ólafsson
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