Heilbrigðisnefnd 29.03.2004

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
74. fundur – 29. mars 2004
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 29.
mars 2004, 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:

1. Fundargerð 73. fundar heilbrigðisnefndar
Samþykkt.

2. Fundargerð 63. starfsmannafundar frá 24. mars 2004
2.1 Starfsleyfi
Garðabær
2.1.1 Bæjarbraut, Garðabæ - leikskóli.
Lögð fram umsókn Gunnars Einarssonar, fh. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
18.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Bæjarbóls með fullbúnu eldhúsi
fyrir allt að 80 börn að Bæjarbraut, Garðabæ. Endurnýjun.
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.
2.1.2 Garðatorg 7, Garðabæ - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ernu Gísladóttur, kt. 190965-4819, fh. Snyrt ehf., kt. 610104-3470, dags.
03.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu og húðgötunar í eyru að Garðatorgi
7, 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 Lyngás 17, Garðabæ - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Inu Eddu Þórisdóttur, fh. Tíu ellefu/Hraðkaup, kt. 450199-3629 , dags.
24.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Lyngási 17, Garðabæ.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Skólabraut, Garðabæ - skóli.
Lögð fram umsókn Þorsteins Þorsteinssonar, fh. Fjölbrautaskólans í Garðabæ, kt. 5812861639, dags. 15.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skóla að Skólabraut, Garðabæ.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Vífilsstaðavegur, Garðabæ - leikskóli.
Lögð fram umsókn Gunnars Einarssonar, fh. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
18.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Sunnuhvols með fullbúnu eldhúsi
fyrir allt að 29 börn við Vífilsstaðaveg, Garðabæ. Endurnýjun.
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.
Hafnarfjörður
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2.1.6 Berghella 2, Hafnarfirði - sandblástur.
Lögð fram umsókn Unnars Hjaltasonar, kt. 150564-3369, fh. USH-Sandblástur og málning
ehf., kt. 580899-2189, dags. 17.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sandblásturs og
málningar að Berghellu 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 01.03.2004 um að ofangreind starfsemi samræmist
aðalteikningum og skráningu eignarinnar.
Í samræmi við ákvæði reglugerðar 785/1999 var tillaga að starfsleyfi auglýst þann 15. mars
2004 með fresti til athugasemda til 15. apríl 2004.
Með vísun til mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt með venjubundnum
fyrirvörum til 10 ára ef ekki koma athugasemdir við auglýsingu.
2.1.7 Dalshraun 10, Hafnarfirði - lakkrísgerð.
Lögð fram umsókn Helga Vilhjálmssonar, kt. 080242-3879, fh. Góu-Lindu sælgætisgerðar
ehf., kt. 410168-0229, dags. 15.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lakkrísgerðar að
Dalshrauni 10, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi.
2.1.8 Dalshraun 16, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Guðjóns Kristjánssonar, kt. 130453-4659, fh. Dychem Ísland ehf., kt.
510902-2970, dags. 20.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni að Dalshrauni 16, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.9 Dalshraun 16, Hafnarfirði - bakarí.
Lögð fram umsókn Sögu Valsdóttur, kt. 070466-3259, dags. 12.03.2004, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs kleinuframleiðslu Herragarðsbakstur að Dalshrauni 16, Hafnarfirði. Ný
starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.10 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - verslun með fegrunar- og snyrtivörur
Lögð fram umsókn Sigríðar Sveinbjörnsdóttur, kt. 310852-2609, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs Lenu verslunar með snyrti- og gjafavörur að Fjarðargötu 13-15, 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.
2.1.11 Háakinn 6, Hafnarfirði - heildverslun með fegrunar- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Braga Magnússonar, kt. 210973-4949, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
BHM heildverslunar með snyrtivörur að Háukinn 6, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.12 Hlíðarbraut 1, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Margrétar Svavarsdóttur, kt. 260157-5319, dags. 16.03.2004, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hlíðarbraut 1, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.13 Hraunstígur 6, Hafnarfirði - daggæsla.
Lögð fram umsókn Birnu Sigurðardóttur, kt. 011168-3029, dags. 03.03.2004, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu að Hraunstíg 6, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftlitsins frá 16. mars 2004 til umsækjanda.
Frestað og beðið afgreiðslu byggingafulltrúa.
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2.1.14 Hringbraut 77, Hafnarfirði - sundlaug.
Lögð fram umsókn Daníels Péturssonar, kt. 030553-5519, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt.
590169-7579, dags. 22.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sundlaugar að Hringbraut
77, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.15 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Sigvalda Gunnlaugssonar, kt. 290569-3039, fh. Sæfisks ehf. kt. 4602042750, dags. 24.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Hvaleyrarbraut 2,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára.
2.1.16 Kaplahraun 22, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Kristjáns Jóhannssonar, kt. 300551-4919, fh. Fiskvinnslunnar Bláfisks ehf.
560502-6480, dags. 04.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu og frystingar
að Kaplahrauni 22, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 01.03.2004 um að ofangreind starfsemi samræmist
hvorki samþykktum aðalteikningum né skráningu eignarinnar.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015, samþ. 23.12.1997, er starfsemin á
iðnarsvæði.
Í samræmi við ákvæði reglugerðar 785/1999 var tillaga að starfsleyfi auglýst þann 15. mars
2004 með fresti til athugasemda til 15. apríl 2004.
Lagt fram afrit af bréfi Fiskistofu dags. 25. mars 2004 um umgengni fjögra fiskvinnslufyrirtækja
við Kaplahraun og Skútahraun, þar með talið Bláfisks
Með vísun til mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt með venjubundnum
fyrirvörum til 1 árs meðan gengið er frá fullnaðarafgreiðslu byggingaryfirvalda ef ekki koma
fram frekari athugasemdir við auglýsingu. Áskilið er afturköllun starfsleyfis ef viðunandi
lóðarhreinsun verður ekki framkvæmd.
2.1.17 Klettaberg 38, Hafnarfirði - heildverslun með fegrunar- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Þóru Aðalgeirsdóttur, kt. 210869-5309, fh. SkinHope.is ehf., kt. 4602032280, dags. 23.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með snyrti- og
tískuvörur að Klettabergi 38, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Melabraut 26, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Sigurþórs Jónssonar, kt. 211155-7019, fh. Gæðafisks ehf. 520204-2290,
dags. 14.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Melabraut 26, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Melabraut 29, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Theódóru S. Pétursdóttur, kt. 110967-4389, dags. 23.03.2004, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs söluturnsins Vídeóholtið með óvarin matvæli að Melabraut 29,
Hafnarfirði. Einnig sótt um tóbaksleyfi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Óseyrarbraut 23, Hafnarfirði - sjálfsafgreiðslustöð eldsneytis.
Lögð fram umsókn Símonar Kjærnested, kt. 180245-4999, f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 5906023610, dags. 16.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar eldsneytis
að Óseyrarbraut 23, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Í samræmi við ákvæði reglugerðar 785/1999 var tillaga að starfsleyfi auglýst þann 15. mars
2004 með fresti til athugasemda til 15. apríl 2004.
Með vísun til mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt með venjubundnum
fyrirvörum til 10 ára ef ekki koma athugasemdir við auglýsingu.
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2.1.21 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfirði - söluturn án óvarinna matvæla.
Lögð fram umsókn Einars J. Benediktssonar, kt. 210252-3559, fh. Videólands ehf., kt.
440304-3110, dags. 17.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna
matvæla að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.22 Skútahraun 2, Hafnarfirði - bakarí.
Lögð fram umsókn Auðuns H. Herlufssen, kt. 301061-4049, f.h. Drangabaksturs, kt. 5702042030, dags. 03.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs flatkökubakarís að Skútahrauni 2,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.23 Staðarhvammur 23, Hafnarfirði - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Ástu Maríu Björnsdóttir, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579,
dags. 17.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Hvamms með fullbúnu
eldhúsi fyrir allt að 103 börn að Staðarhvammi 23, Hafnarfirði. Endurnýjun.
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 Stapahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Ómars Tómassonar, kt. 220660-2069, fh. Bílakjallarans ehf., kt. 5912012550, dags. 02.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Stapahrauni 11,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015, samþ. 23.12.1997, er starfsemin á
iðnarsvæði.
Í samræmi við ákvæði reglugerðar 785/1999 var tillaga að starfsleyfi auglýst þann 15. mars
með fresti til athugasemda til 15. apríl 2004.
Með vísun til mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt með venjubundnum
fyrirvörum til 5 ára ef ekki koma athugasemdir við auglýsingu og aflað verði samþykkist
bygginganenfndar um lóðanýtingu.
Kópavogur
2.1.25 Dalsmári 9-11, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Valdimars Þórs Ólafssonar, kt. 030573-5879, fh. Hársnyrtistofunnar
Mohair ehf, kt. 631203-4690, dags. 23.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
hársnyrtistofu að Dalsmára 9-11, Kópavogi. 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.
2.1.26 Engihjalli 8, Kópavogi - matsölustaður og veisluþjónusta.
Lögð fram umsókn Guðna Kristmundssonar, kt. 300760-4659, dags. 01.03.2004, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs matsölustaðar og veisluþjónustu Hjá Guðna og Dóru að Engihjalla 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.
2.1.27 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Elsu D. Inudóttur, kt. 290584-2059, fh. EuroViet ehf. kt. 530204-2190,
dags. 23.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli 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 og þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.28 Hvammsvegur, Kópavogi - gæsluvöllur.
Lögð fram umsókn Emilíu Júlíusdóttur, fh. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
04.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluvallarins Hvammsvallar að
Hvammsvegi, Kópavogi. 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.
2.1.29 Kársnesbraut 57, Kópavogi - meindýraeyðing.
Lögð fram umsókn Þorsteins Garðarssonar, kt. 120957-3339, fh. Stífluþjónustunnar ehf, kt.
471195-2359, að Kársnesbraut 57, Kópavogi, dags. 18.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs stífluþjónustu og meindýraeyðingar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.30 Kársnesbraut 98, Kópavogi - steinsmíði.
Lögð fram umsókn Þóris Barðdal, kt. 311058-5689, fh. Sólsteina ehf., kt. 460172-0989, dags.
22.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steinsmíði að Kársnesbraut 98, Kópavogi. Ný
starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.31 Kársnesbraut 112, Kópavogi - veisluþjónusta.
Lögð fram umsókn Sturlu Birgissonar, kt. 230963-4289, fh. Veituls ehf., kt. 620102-2020,
dags. 03.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veisluþjónustu að Kársnesbraut 112,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.32 Kópavogsbraut 115, Kópavogur - sjálfsafgreiðslustöð eldsneytis.
Lögð fram umsókn Símonar Kjærnested, kt. 180245-4999, f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 5906023610, dags. 28.11.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar eldsneytis
að Kópavogsbraut 115, Kópavogi. Eigendaskipti.
Í samræmi við ákvæði reglugerðar 785/1999 var tillaga að starfsleyfi auglýst þann 30. janúar
2004 með fresti til athugasemda til 28 febrúar 2004. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt með venjubundnum
fyrirvörum til 19. sept. 2010 sem var gildistími starfsleyfis fyrri rekstraraðila.
2.1.33 Salavegur 2, Kópavogi - versluna með fæðubóta- fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Sigríðar Eysteinsdóttur kt. 130262-3849, fh. Lyf og heilsu hf., kt. 6502992649, dags. 01.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar- og
snyrtiefni, vítamín og fæðubótarefni að Salavegi 2, 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.
2.1.34 Salavegur 2, Kópavogi - veislusalur.
Lögð fram umsókn Sturlu Birgissonar kt. 230963-4289, fh. Veituls ehf., kt. 620102-2020,
dags. 23.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislusalar með móttökueldhúsi að
Salavegi 2, Kópavogi. Eigendaskipti.
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 og lokið verði við að koma
fyrir matvælavaski.
2.1.35 Smiðjuvegur 4e, Kópavogi - bakarí.
Lögð fram umsókn Hálfdáns Kristinssonar, kt. 120170-4149, fh. Hallsstaða ehf. kt. 6001043730, dags. 24.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís (Gullofninn) að
Smiðjuvegi 4e, Kópavogi. Eigendaskipti.
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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.
2.1.36 Skemmuvegur 46, Kópavogi - vinnsla með plast- og frauðefni.
Lögð fram umsókn Halldórs Hreinssonar, kt. 010156-3949, fh. Kjarnaglugga sf., kt. 6504881569, dags. 10.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vinnslu með plast- og frauðefni
að Skemmuvegi 46, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 10 ára.
2.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

2.2.1 Ásvellir, Hafnarfirði - íþróttasalur
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 25.02.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Árna Guðmundssonar, kt. 210357-4409, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Starfsmannafélag Hafnarfjarðar, kt. 700672-0939, vegna árshátíðar sem fyrirhugað er að
halda í íþróttasal í Haukahúsinu, Ásvöllum, Hafnarfirði, kt. 600169-0419, 6. mars. nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Ásvellir, Hafnarfirði - íþróttasalur
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 15.03.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jónasar Hvannberg, kt. 021253-3839, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Kaupþing
Búnaðarbanka hf., kt. 560882-0419, vegna árshátíðar sem fyrirhugað er að halda í
Haukahúsinu, Ásvöllum, Hafnarfirði, kt. 600169-0419, 20. mars. nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - veitingahús.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 26.02.2004 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Jóns Más Guðmundssonar, kt. 180377-4769, sem sækir um endurnýjun
vínveitingaleyfis fyrir veitingahúsið Café Aroma ehf., að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.4 Dalsmári 9-11, Kópavogi - veitingastofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 16.02.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þrastar Jóns Sigurðssonar kt. 030773-4629,fh. Smárasports ehf., kt. 471002-2240
sem sækir um leyfi til að reka veitingastofu í Sporthúsinu, Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Afgreiðslu frestað þar sem ekki liggur fyrir fullnægjandi starfsleyfi.
2.2.5 Dalsmári 9-11, Kópavogi - veitingastofa.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 20.02.2004, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Þrastar Jóns Sigurðssonar kt. 030773-4629,um leyfi til áfengisveitinga í
Sporthúsinu, Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Afgreiðslu frestað þar sem ekki liggur fyrir fullnægjandi starfsleyfi.
2.2.6 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 18.02.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðmundar Skarphéðinssonar kt. 180351-3379,fh. Tanksins ehf., kt. 571299-5349
sem sækir um leyfi til að reka veitingastofu (Burger King) í Smáralind að Hagasmára 1,
Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.7 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - veitingstofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 05.03.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Elsu Dung Ínudóttur, kt. 290584-2059, fh. EuroViet ehf., kt. 530204-2190 sem sækir
um leyfi til að reka veitingastofu að Hlíðarsmára 8, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt sjá lið 1.27.
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Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.8 Kársnesbraut 112, Kópavogi - veislueldhús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 10.03.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sturlu Birgissonar kt. 230960-4289, fh. Veituls ehf. kt. 620102-2020, sem sækir um
leyfi til að reka veisluþjónustu/veislueldhús að Kársnesbraut 112, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.9 Salavegur 2, Kópavogi - einkasalur.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 10.03.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sturlu Birgissonar kt. 230960-4289,fh. Veituls ehf. kt. 620102-2020, sem sækir um
leyfi til að reka útleigu á einkasal að Salavegi 2 í Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2.10 Salavegur 2, Kópavogi - einkasalur.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 10.03.2004, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sturlu Birgissonar kt. 230960-4289, sem sækir um leyfi til áfengisveitinga í
Glersalnum að Salavegi 2 í Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.3 Annað
2.3.1 Þorramatur 2004.
Lögð fram til kynningar skýrsla um eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga 2004.
Þorramatur. Könnun á örveruástandi í janúar – febrúar.
Niðurstöður eru birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3. Ársreikningur 2003
Lagður fram endurskoðaður ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis vegna ársins 2003.
Ársreikningur staðfestur.
4. Ársskýrsla 2003
Lögð fram að nýju og samþykkt ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis fyrir árið 2003.
5. Markmið og árangursmælingar
Lögð fram og samþykkt tillaga að stefnumótun, markmiðum og árangursmælingum
fyrir starfsemi heilbrigðiseftirlitsins sem verið hefur til umræðu á fundum nefndarinnar
26. janúar 2004 og 23. febrúar 2004.
6. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
8. mars 2004.
6.1 Ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd fyrir árið 2003
Lögð fram árskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið
2003.
6.2 Virkjun á Hellisheiði
Lagt fram til kynningar erindi framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
dags. 17. mars 2004.
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7. Efnistaka í Undirhlíðum í landi Hafnarfjarðar
Lagt fram erindi skipulagsstofnunar frá 22. mars 2004 þar sem óskað er umsagnar
um matsskýrslu um efnistöku í Undirhlíðum í landi Hafnarfjarðar.
Matsskýrslan er birt á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar http://www.hafnarfjordur.is/umhverfismat/

Lögð fram afrit gögnum varðandi þau atriði sem fram í matskýrslunni sem
heilbrigðiseftirlitið hefur kynnt við undirbúning matsskýrslunnar.
8. Skíðasvæðið í Bláfjöllum
Lögð fram tillaga að deiliskipulagi ásamt greinargerð dags. mars 2004. Tillagan tekur
til afmörkunar skíðasvæðis, skíðabrekkna og svæðis fyrir skíðagöngu. Skilgreindir
eru byggingareitir fyrir skíðalyftur, þjónustuhús, skálabyggingar og viðbyggingar við
núverandi skála og skemmur. Gert er ráð fyrir stækkun núverandi bílastæða.
Vísað til afgreiðslu framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.
9. Umgengni um lóðir
9.1 Kaplahraun 11, Hafnarfirði

Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 4. febrúar 2003 til E. Péturssonar ehf.
eiganda hluta húseignarinnar Kaplahrauns 11 varðandi kröfu um hreinsun á lóð ofl.
Heilbrigðisnefnd leggur fyrir lóðarhafa að ljúka nú þegar hreinsun lóðarinnar og sjá til
þess að umgengni um lóðina verði bætt og felur heilbrigðiseftirlitinu að fylgja því máli
eftir með þvingunarúrræðum laga ef þörf krefur. Jafnframt leggur nefndin fyrir
eiganda að afla nú þegar samþykkis bygginganefndar um lóðanýtingu ef geyma á
bíla, tæki og/eða hluti sem eiga að fara í niðurrif á lóðinni.
9.2 Stapahraun Hafnarfirði

Lagðar fram myndir teknar 24. mars 2004 varðandi slæma umgengni við Stapahraun
og á lóðinni Stapahraun 6. Einnig myndir af númerslausum bifreiðum á lóð
Kaplahrauns 2-4 en þeim hefur verið komið þar fyrir í heimildarleysi. Að sögn
nokkura forsvarsmanna fyrirtækja á svæðinu er um verulegan átroðning af þessu tagi
frá tiltekinni húseign við Stapahraun.
Heilbrigðisnefnd telur að um óásættanlega umgengni sé hér um að ræða og felur
heilbrigðiseftirlitinu fylgja eftir úrbótum.
http://www.heilbrigdiseftirlit.is/
10. Önnur mál
10.1 Hlíðarvegur 29, Kópavogi. Kvörtun um ónæði af rekstri söluturns í sama húsi

Lögð fram erindi Gunnar Andreu Jóhannsdóttur og Stefáns Gísla Finnbogasonar frá
4. febrúar 2004 og 22. mars 2004 þar sem kvartað er yfir ónæði frá rekstri í sama
húsi.
Heilbrigðisnefnd telur umkvörtunarefnið verði ekki leyst með vísun til reglugerðar um
hollustuhætti.
10.2 Suðurlandsvegur. Geirland, Kópavogi.

Lagt fram erindi bæjarráðs Kópavogs frá 18. mars 2004 þar sem óskað er umsagnar
um starfsemi við Geirland við Suðurlandsveg.
Lagt fram yfirlit um eftirlit og kvartanir vegna starfsemi að Geirlandi frá ágúst 2000 til
8. febrúar 2004.
Heilbrigðisnefnd telur ljóst að um sé að ræða rekstur sem er starfsleyfisskyldur
samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem
valdið getur mengun. Hávaði frá flokkunarvél hefur valdið ónæði í nágrenninu.
Fyrirliggjandi er umsókn um starfsleyfi sem ekki hefur verið hægt að afgreiða þar sem
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umbeðin gögn um stöðu skipulagsmála hafa ekki borist. Umsóknin hefur ekki verið
endursend þar sem umsækjandi hefur ítrekað lýst því yfir að bætt yrði úr þeim
ágöllum. Verði það ekki gert telur nefndin að ekki verði komist hjá því að stöðva
starfsemina.
10.3 Ólykt frá heitloftsþurrkun að Hvaleyrarbraut 24, Hafnarfirði

Lagt fram afrit af bréfi til Magnúsar og Steingríms ehf. byggingaverktaka, frá 16. mars
2004, húseiganda að Hvaleyrarbraut 24, Hafnarfirði, þar sem þess er krafist að
stöðvuð verði fiskþurrkun í þurrkklefum í húsnæðinu, þar sem ítrekaðar kvartanir
vegna ólyktar sem borist hafa frá húseigninni hafa verið staðfestar.
Lagt fram símbréf húseiganda frá 29. mars 2004 þar sem heitið er úrbótum.
10.4 Drög að reglugerð um kjöt og kjötvörur

Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 18. mars 2004 þar sem óskað er
umsagnar fyrir 15. maí n.k. um drög að reglugerð um kjöt og kjötvörur.
Vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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