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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
78. fundur – 14. júní 2004
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 14. júní
2004.og hófst hann kl. 17:15 með vettvangsheimsókn að Melabraut 18, Hafnarfirði. Mættir
voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði
fundargerð. Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá: Gestur Pétursson boðaði
forföll.

1. Hópbílar hf. rekstur hópferðabíla, vettvangsheimsókn.
Heilbrigðisnefnd heimsótti ferðaþjónustufyrirtækið Hópbíla hf. og kynnti Pálmar
Sigurðsson, umhverfisstjóri, fyrirtækisins umhverfisstjórnunarkerfi sem tekið hefur
verið þar í notkun samkvæmt umhverfisstjórnarstaðlinum 14001.
2. Fundargerð 77. fundar heilbrigðisnefndar
Samþykkt.

3. Fundargerð 66. starfsmannafundar frá 9. júní 2004
3.1 Starfsleyfi.
Garðabær
3.1.1 Lækjarfit , Garðabæ - gæsluleikvöllur.
Lögð fram umsókn Gunnars Einarssonar, fh. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
25.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluleikvallar að Lækjarfit, Garðabæ.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 2 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.2 Suðurhraun 2b, Garðabæ - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Bernhards Svendsen, kt. 310750-7279, fh. Ensím ehf., kt. 601294-2229,
dags. 19.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda
hættuleg efni og eiturefni að Suðurhrauni 2b, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
3.1.3 Hellisgata 15, Hafnarfirði - daggæsla.
Lögð fram umsókn Guðbjargar Viggósdóttur, kt. 100936-4029, dags.07.06.2004, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu að Hellisgötu 15, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.4 Kaldársel, Hafnarfirði - sumarbúðir og félagsstarf.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Jónssonar, fh. Sumarbúða Kaldárseli, kt. 480883-0209, dags.
08.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sumarbúða og félagsstarfs að Kaldárseli,
Hafnarfirði. 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.

1

Heilbrigðisnefnd 14.06.2004
3.1.5 Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði - fiskverkun.
Lögð fram að nýju umsókn Magnúsar Gylfasonar, kt. 200767-4389, fh. Svalþúfu ehf. 7110952259, dags.13.05.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Óseyrarbraut 11,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Einnig lögð fram afrit af bréfum til fyrirtækisins og Hafnarfjarðarbæjar dags. 28.05.2004.
Kynnt bókun bæjarráðs Hafnarfjarðar frá 10. júní 2004.
Frestað og óskað upplýsinga frá fyrirtækinu um úrbætur.
3.1.6 Strandgata 11, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Davíðs Hanssen, kt. 100870-4449, fh. Asian express ehf., kt. 4311032810, dags. 09.06.2004 þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Strandgötu
11, Hafnarfirði. Einnig sótt um tóbakssöluleyfi. Ný starfsemi.
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 þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Ennfremur samþykkt tóbakssöluleyfi.
3.1.7 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Ágústs Friðgeirssonar, kt. 240156-3939, fh. T-10 ehf., kt. 600204-3780,
dags. 26.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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.
3.1.8 Víðivangur 15, Hafnarfirði - garðúðun og meindýraeyðing.
Lögð fram umsókn Björgvins Guðbjörnssonar, kt. 100959-3999, fh. Bugðu ehf., kt. 4309982509, dags. 01.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs garðúðunar og meindýraeyðingar
að Víðivangi 15, bílskúr, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
3.1.9 Borgarholtsbraut 59, Kópavogi - gæsluleikvöllur.
Lögð fram umsókn Emilíu Júlíusdóttur, fh Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759 dags. 18.05.2004,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluleikvallar að Borgarholtsbraut 59, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.10 Dalsmári, Kópavogi - gæsluleikvöllur.
Lögð fram umsókn Emilíu Júlíusdóttur, fh. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3749 dags.
18.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluleikvallar að Dalsmára, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.11 Dalvegur 16b, Kópavogi - verslun með snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Gunnars Kjartanssonar, kt. 060348-6509, fh. Act ehf. kt. 440794-2039,
dags. 21.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smásölu og heildsölu á snyrtivörum að
Dalvegi 16b, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.12 Dalvegur 16b, Kópavogi - leirmunaverkstæði.
Lögð fram umsókn Kristínar Ottesen, kt. 281261-4529, fh. Keramikgallerýs ehf., kt. 4302002240, dags. 21.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leirmunaverkstæðis að Dalvegi
16b, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.13 Efstihjalli, Kópavogi - gæsluleikvöllur.
Lögð fram umsókn Emilíu Júlíusdóttur, fh. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759 dags.
18.05.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluleikvallar að Efstahjalla, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.14 Fjallalind 20, Kópavogi - garðaúðun og meindýraeyðing.
Lögð fram umsókn Steinars Egilssonar, kt. 070567-4078, fh. MV heildverslunar ehf., kt.
651000-2890, dags. 03.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs garðaúðunar og
meindýraeyðingar að Fjallalind 20, bílskúr, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.15 Grænatún 1, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Freys Karlssonar, kt. 061072-3499, dags. 09.06.2004, f.h. Pitak ehf, kt.
500504-3310, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Grænatúni
1, Kópavogi. Einnig sótt um tóbakssöluleyfi. Ný starfsemi.
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.
Ennfremur samþykkt tóbakssöluleyfi
3.1.16 Helgubraut 29, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Lilju M. Óladóttur, kt. 110672-3739, dags. 04.12.2003, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs daggæslu að Helgubraut 29, Kópavogi. Nýstarfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.17 Kópavogsbraut 2, Kópavogi - garðaúðun.
Lögð fram umsókn Ingvars Guðjónssonar, kt. 260574-3889, fh. H-hreinsunar ehf., kt. 6301962999 dags. 02.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs garðaúðunar að Kópavogsbraut 2,
bílskúr, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

3.2.1 Dalshraun 13, Hafnarfirði - veitingahús.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðabæjar, dags. 18.05.2004 þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Helga Kr. Pálssonar, kt. 030162-4399, sem sækir um endurnýjun vínveitingaleyfis fyrir
American Style, Dalshrauni 13 í Hafnarfirði.
Mælt með jákvæðri umsögn.
3.2.2 Flatahraun 5a, Hafnarfirði - sportbar.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.05.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sóleyjar Víglundsdóttur, kt. 071061-3619, sem sækir um endurnýjun á veitingaleyfi
fyrir Snóker-sportbar, (Gíga ehf.) kt. 500902-2210, Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Mælt með jákvæðri umsögn.
3.2.3 Strandgata 11, Hafnarfirði - veitingahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.05.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Davíðs Stefáns Hanssen, kt. 100870-4449, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Asian
express ehf., kt. 431103-2810, Strandgötu 11, Hafnarfirði.

3

Heilbrigðisnefnd 14.06.2004
Mælt með jákvæðri umsögn þegar fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa liggur fyrir.
3.2.4 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - billjardstofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 29.03.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ágústs Friðgeirssonar, kt. 240156-3939, sem sækir um nýtt veitingaleyfi fyrir T-10, kt.
600204-3780, Trönuhrauni 10, Hafnarfirði.
Mælt með jákvæðri umsögn.
3.3

Annað.

3.3.1 Gildistími starfsleyfa.
Rætt um gildistíma starfsleyfa fyrir meindýravarnir og garðaúðun samkvæmt
hollustuháttareglugerð. Heilbrigðisnefnd ákveður að hafa sem viðmiðun að hámarks gildistími
starfsleyfa vegna starfsstöðvar garðaúðunar í íbúðarhverfum verði 4 ár.
3.3.2 Könnun á örveruástandi áleggs apríl – maí 2004.
Lagðar fram niðurstöður úr eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga 2004. Niðurstöður verða birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
3.3.3 Drög að reglugerð um fæðubótaefni.
Lagt fram bréf umhverfisráðuneytis dags. 24.05.2004 þar sem óskað er umsagnar um drög að
reglugerð um fæðubótaefni.
3.3.4 Drög að reglugerð um hávaða.
Lagt fram bréf umhverfisráðuneytis dags. 28.04.2004 þar sem óskað er umsagnar um drög að
reglugerð um hávaða.

4. Samþykkt um kattahald á Álftanesi
Lagt fram erindi Bessastaðahrepps frá 28. mái 2004 um nauðsyn þess að setja
samþykkt um kattahald á Álftanesi.
Lögð fram drög að samþykkt sem unnin hafa verið af heilbrigðiseftirlitinu.
Afgreiðslu frestað.
5. Kvörtun vegna reksturs bensínstöðvar
Lagt fram að nýju erindi frá Halldóri Haraldssyni og Susan Haraldsson, dags. 10. maí
2004 þar sem kvartað er yfir óþægindum vegna ágangs, hávaða og loftmengunar
vegna reksturs bensínstöðvar Atlandsolíu að Kópavogsbraut 115, Kópavogi.
Lagt fram bréf Atlantsolíu ehf. dags. 13. júní 2004 þar sem gerð er grein fyrir tillögum
fyrirtækisins um úrbætur.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
6. Svæðisáætlun vegna úrgangs
Lögð fram að nýju erindi Sorpu bs. frá 19. maí 2004 þar sem óskað er tilnefningar
fulltrúa í verkefnishóp til gerðar svæðisbundinnar áætlunar um meðhöndlun úrgangs
sbr. lög nr. 55/2003.
Samþykkt að tilnefna Pál Stefánsson, heilbrigðisfulltrúa.
7. Kosning formanns og varaformanns
Með vísun til samstarfssamnings um heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis frá 22. febrúar 1999 fór fram kosning formanns og varaformanns.
Fram kom tillaga um Sigurgeir Ólafsson sem formann og Andrés Pétursson sem
varaformann.
Tillagan samþykkt.
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8. Önnur mál
8.1 Matsöluvagn

Lagt fram erindi Stefáns Karls Stefánssonar f. h. Regnbogabarna dags. 8. júní 2004
þar sem sótt er um heimild til reksturs bifreiðar ætlaðar til skyndibitasölu.
Heilbrigðisnefnd tekur jákvætt í erindið og mun taka starfsleyfið til afgreiðslu þegar
nánari upplýsingar um gerð og fyrirkomulag bifreiðarinnar s.s vegna
hreinlætisaðstöðu liggur fyrir.
8.2 Sílamáfar og aðrir fuglar
Umræða varð um kvartanir vegna fugla s.s. máfa, hrafna og gæsa og hvort um raunveruleg
vandamál væri að ræða vegna fjölgunar þeirra í byggðinni. Lagt fram til kynningar álit
Náttúrfræðistofnunar frá 27. mái 2004 um sílamáfa á Garðaholti. Náttúrufræðistofnun Íslands
varar við því að farið sé út í fækkunaraðgerðir á sílamáf án þess að markmið og umfang slíkra
aðgerða séu vel skilgreind
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.00
Loftur Þór Pétursson

Richard Hansen

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Andrés Pétursson
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