Heilbrigðisnefnd 30.08.2004

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
79. fundur –30. ágúst 2004
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30.
ágúst 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: Árni Sverrisson og Gestur Pétursson
boðuðu forföll. Bryndís Hilmarsdóttir mætti fyrir Gest Pétursson.

1. Tilnefning fulltrúa atvinnurekenda
Lagt fram bréf Samtaka atvinnulífsins frá 26. ágúst 2004 þar sem tilkynnt er að
Bryndís Hilmarsdóttir, verði varamaður Samtaka atvinnulífsins í heilbrigðisnefndinni.
2. Fundargerð 78. fundar heilbrigðisnefndar
Samþykkt.

3. Fundargerð 67. starfsmannafundar frá 25. ágúst 2004
3.1 Starfsleyfi.
Álftanes
3.1.1 Hlið, Álftanesi - Samkomusalur með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Boga Jónssonar, kt. 250560-4439 fh. Narumon Sawangjaitham, kt.
140660-2059, dags. 26.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með
fullbúnu eldhúsi að Hliði, Álftanesi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerð til 4 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Garðabær
3.1.2 Iðnbúð 5 , Garðabæ - bónstöð.
Lögð fram umsókn Björgvins Steinarssonar, kt. 270580-4169, dags. 29.06.2004, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bónstöðvar HDI á Íslandi að Iðnbúð 5, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 10 ára.
3.1.3 Kirkjulundur 17, Garðabæ - ljósmyndastofa með framköllun.
Lögð fram umsókn Sigurðar J. B. Guðmundssonar, kt. 061249-2149, fh. Framköllun
Garðabæjar ehf., kt. 640197-2509, dags. 30.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
ljósmyndastofu með framköllun að Kirkjulundi 17, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til mengunarvarnareglugerðar til 10 ára.
3.1.4 Lyngás 20, Garðabæ - heildverslun með bætiefni fyrir matvælavinnslur.
Lögð fram umsókn Ingunnar Björnsdóttur, kt. 050365-4929, fh. Efnis ehf, kt. 640901-2090,
dags. 14.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með bætiefni fyrir
matvælavinnslur og rekstrarvörur Lyngási 20, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.5 Lyngás 20, Garðabæ - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Brynjólfs Grétarssonar, kt. 130358-4469, fh. Sáms sápugerðar ehf, kt.
430902-2610, dags. 14.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni.að Lyngási 20, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til hollustuháttareglugerðar til 12 ára.
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3.1.6 Suðurhraun 1, Garðabæ - stór vörugeymsla.
Lögð fram umsókn Sigurðar Svavarssonar, kt. 251068-5779, fh. Húsasmiðjunnar hf., kt.
520171-0299, dags. 30.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vöruhúss að Suðurhrauni
1, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til mengunarvarna- og hollustuháttareglugerða til 12 ára.
Hafnarfjörður
3.1.7 Ásbraut 4, Hafnarfirði - leikskóli.
Lögð fram umsókn Fannýjar Heimisdóttur , fh. Hafnarfjarðarbæjar, kt 590169-7579, vegna
leikskólans Stekkjaráss, dags. 26.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að
Ásbraut 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára.
3.1.8 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - heildverslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Þóru Aðalgeirsdóttur, kt. 210869-5309, fh. SkinHope.is ., kt. 460203-2280,
dags. 13.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með fegrunar- og
snyrtiefni að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára.
3.1.9 Flatahraun 23, Hafnarfirði - gæludýraverslun.
Lögð fram umsókn Ragnars Árnasonar, kt. 050450-2019, fh. Koru., kt. 050450-2019, dags.
27.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæludýraverslunar að Flatahrauni 23,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Umsögn frá yfirdýralækni dags. 28.07.2004 liggur fyrir þar sem engar athugasemdir eru
gerðar við fyrirliggjandi drög að starfsleyfi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða til 12
ára þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.10 Heiðvangur 26, Hafnarfirði - heildverslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Sólveigar Jónsdóttur, kt. 010451-3969, fh. Gnóttar sf., kt. 441285-0439,
dags. 28.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með fegrunar- og
snyrtiefni að Heiðvangi 26, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 4 ára þegar fyrir liggur
að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.11 Herjólfsgata 10, Hafnarfirði - sundstaður.
Lögð fram umsókn Einars Sturlaugssonar, fh. Sundhallar Hafnarfjarðar, kt. 590169-7579,
dags. 22.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sundstaðar að Herjólfsgötu 10,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.12 Kaplahraun 1, Hafnarfirði - framleiðsla matvöru.
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar, kt. 160357-7469 fh. Kjarnavara hf., kt. 6308891039, dags. 24.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til sósugerðar að Kaplahrauni 1, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.13 Krísuvíkurvegur-Hamranes, Hafnarfirði - spennistöð.
Lögð fram umsókn Þorgeirs Andréssonar f.h. Landsvirkjunar, kt: 420269-1299, dags. 22.
nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs spennistöðvar við Hamranesi sunnan
Hafnarfjarðar. Einnig eru lögð fram bréf Landsvirkjunar dags 20.12.2002 og 28.05.2004.
Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með vísun til mengunarvarnareglugerða og
samræmdra starfsleyfisskilyrða. Varðandi ákvæði 2.4 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum
fyrir stórar spennistöðvar dags 28. janúar 2004 komi sértækt skilyrði: “Spennaþró skal ávallt
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tæmd við stýrðar aðstæður að viðstöddum fulltrúa flutningssviðs Landsvirkjunar.
Verði vart olíuleka (olíubrák) skal farið með innihald þróar til eyðingar í viðurkennda
móttökustöð fyrir olíumengað vatn. Haldin skal skrá yfir tæmingar og skil til
móttökustöðva.”
3.1.14 Rauðhella 12, Hafnarfirði - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Þrastar Helgasonar, kt. 230260-3709. fh. Blikkhellu ehf., kt. 440997-2019,
dags. 23.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Rauðhellu 12,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 15 ára.
3.1.15 Skútahraun 13A, Hafnarfirði - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Benedikts Sveinssonar, kt. 310362-2989. fh. Stáls í stál sf., kt. 7005034610, dags. 20.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Skútahrauni 13A,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 15 ára þegar fyrir
liggur að húsnæðið samræmist ákvæðum byggingareglugerðar um atvinnuhúsnæði
Kópavogur
3.1.16 Bláfjöll, Kópavogi - stólalyfta.
Lögð fram umsókn Grétars H. Þórissonar, kt. 060464-5299, fh. SHB. kt. 590182-1339, dags.
04.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til framkvæmda við stólalyftu í Bláfjöllum, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og samþykktar um verndasvæði vatnsbóla
er útgáfa á starfsleyfi staðfest.
3.1.17 Bláfjöll, Kópavogi - stólalyfta.
Lögð fram umsókn Kristjáns V. Guðbjörnssonar, kt. 121247-3999, dags. 04.08.2004, þar sem
sótt er um leyfi til byggingar stólalyftu að Bláfjöllum, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og samþykktar um verndasvæði vatnsbóla
er útgáfa á starfsleyfi staðfest.
3.1.18 Bryggjuvör 3, Kópavogi - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Hallfríðar Brynjólfsdóttur, kt. 270872-4339, fh Hafgúunnar ehf. kt. 6706033690, dags. 11.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Bryggjuvör 3,
Kópavogi. Ný stafsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 5 ára.
3.1.19 Bryggjuvör 3, Kópavogi - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Júlíusar R. Júlíussonar, kt. 251054-4959, fh Nordika ehf kt. 490503-4120,
dags. 14.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Bryggjuvör 3,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.20 Dalvegur 4, Kópavogi - kælivélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Guðlaugs Pálssonar, kt. 290555-7449, fh. Frostmarks ehf. kt. 4210962019, dags. 22.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kælivélaverkstæðis að Dalvegi 4,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 10 ára.
3.1.21 Hagasmári 2, Kópavogi - Go-kart bílar.
Lögð fram umsókn Dorothy Ellison, kt. 230343-5789, fh. Icekart á Íslandi ehf., kt. 4804023240, dags. 29.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs Go-kart bíla að Hagasmára 2,
Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Frestað. Vísað er til kvartana nágranna um ónæði vegna hávaða og óskað upplýsinga um
fyrirhugaðar breytingar sem ætlunin er að framkvæma.
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3.1.22 Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi - sjúkraþjálfun með sundlaug.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Jónsdóttur kt. 110553-5599, fh. Endurhæfingar ehf., kt. 5305042470, dags. 19.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs endurhæfingar og sjúkraþjálfunar
að Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.23 Núpalind 1, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sólveigar Thelmu Einarsdóttur, kt. 040577-4599, fh. BKG bætiefna ehf.,
kt. 520702-3260, dags. 06.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu, Bætt
Útlit að Núpalind 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.24 Nýbýlavegur 30, Kópavogi - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Gunnlaugssonar, kt. 081052-3799, fh. Arctic Trading Company
ehf., kt. 580984-0379, dags. 15.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslun með
fegrunar- og snyrtiefni að Nýbýlavegi 30, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára.
3.1.25 Rjúpnasalir 1, Kópavogi - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Sveins G. Guðmundssonar, kt. 221246-6839, fh. Ískaupa ehf., kt. 4107043150 dags. 21.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Rjúpnasölum
1, Kópavogi. Einnig sótt um tóbakssöluleyfi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustu- og matvælareglugerða til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða. Tóbakssöluleyfi staðfest.
3.1.26 Salavegur 2, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Írisar Gunnarsdóttur, kt. 261175-3559, fh. Skæra ehf., kt. 500504-3820
dags. 16.06.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Salavegi 2,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar 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.
3.1.27 Sandskeið, Kópavogi - svifflugvöllur.
Lögð fram umsókn Kristjáns Sveinbjörnssonar, kt. 190658-3179, fh. Svifflugfélags Íslands, kt.
531170-0169, dags. 01.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs svifflugvallar án
olíuafgreiðslu að Sandskeiði Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 4 ára ef ekki berast
athugasemdir frá Bæjarskipulagi Kópavogs.
3.1.28 Skemmuvegur 28, Kópavogi - bónstöð
Lögð fram umsókn Baldvins Jónssonar, kt. 240480-4849, fh. Bónara kt. 490704-2720, dags.
12.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Skemmuvegi 28, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 5 ára.
3.1.29 Smiðjuvegur 8, Kópavogi - fiskbúð.
Lögð fram umsókn Finns Frímanns, kt. 280167-3989, dags. 04.08.2004, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs fiskbúðar að Smiðjuvegi 8, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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3.1.30 Smiðjuvegur 38, Kópavogi - heildverslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Rúnars Sigurkarlssonar, kt. 130752-3309, fh Yggdrasils ehf kt. 4402861279, dags. 19.08.2004, þar sem sótt er um leyfi til matvæladreifingar frá Smiðjuvegi 38,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.31 Suðurlandsvegur Geirland - lager og söluaðstaða fyrir jarðefni.
Lögð fram að nýju umsókn Braga Sigurjónssonar, kt. 170636-7919, dags. 22. maí 2003, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs flokkunar, lagers og söluaðstöðu fyrir jarðefni að Geirlandi við
Suðurlandsveg, Kópavogi. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf Magnhildar Erlu Halldórsdóttur, dags. 06.07.2004, þar sem gerðar eru
athugasemdir við starfsemina.
Frestað til næsta fundar meðan ítarlegri gagna er aflað.
3.1.32 Vatnsendakrikar, Kópavogi - borholur.
Lögð fram umsókn Þórarins Hjaltasonar, fh. Kópavogsbæjar. kt. 700169-3759, dags.
26.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til framkvæmda við borholu í Vatnsendakrikum,
Kópavogi.
Með vísun til ákvæða samþykktar um verndasvæði vatnsbóla er mælt með veitingu
starfsleyfis.
3.1.33 Vesturvör 30c, Kópavogi - lager og klórframleiðsla.
Lögð fram umsókn Hinriks Morthens, kt. 160855-3209, fh. Mjallar-Friggjar hf. kt.600503-2270,
dags. 26.07.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lagers og klórframleiðslu að Vesturvör
30c, Kópavogi. Ný starfsemi.
Óskað var umsagnar Umhverfisstofnunar, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og Vinnueftirlits
ríkisins um drög að starfsleyfi. Fyrirliggja umsagnir frá Vinnueftirliti ríkisins 16.8.2004 og
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 30.8.2004.
Óskað hefur verið eftir að umsækjandi leggi fram svo nefnt ,,stefnumarkandi skjal’’ fyrir
starfsemina í samræmi við ákvæði reglugerðar 263/1998 um hættumat í iðnaðarstarfsemi.
Afgreiðslu frestað og starfsleyfi auglýst í samræmi við ákvæði 24 gr, reglugerðar 785/1999 um
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
3.2

Umsagnir.
Álftanes

3.2.1 Breiðamýri, Álftanesi - veitingahús.
Lagt fram bréf Þórðar Kristleifssonar skrifstofustjóra sveitarfélagsins Álftanes, dags.
16.07.2004 þar sem óskað er umsagnar á umsókn Berghildar Gísladóttur, kt. 281254-2009,
sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Bess-inn. kt. 540503-4190, að Breiðumýri, Álftanesi.
Jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts staðfest.
Garðabær
3.2.2 Lyngás 17, Garðabæ - veitingahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18.05.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lindu Bjargar Reynisdóttur, kt. 031275-5049, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Mat og
Kaffi ehf. kt. 500304-2350, að Lyngási 17, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest
Kópavogur
3.2.3 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingahús.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 10.06.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Jónssonar, kt. 140966-3209, fh. Pönnu Pizza ehf., kt. 530695-2479 um leyfi til
áfengisveitinga fyrir Pizza Hut, Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts staðfest.
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3.3

Annað

3.3.1 Eftirlitsverkefni umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga vegna
örveruástands kjúklingakjöts í maí og júní 2004.
Niðurstöður eru birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
3.3.2 Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins, dags. 13.08.2004, þar sem óskað er umsagnar
um drög að reglugerð um móttöku á úrgangi frá skipum.
Vísað til afgreiðslu heilbrigðiseftirlits.

4. Samþykkt um kattahald á Álftanesi
Lagt fram að nýju erindi Bessastaðahrepps frá 28. maí 2004 um nauðsyn setningar
samþykktar um kattahald á Álftanesi.
Lögð fram tillaga að samþykkt um kattahald í sveitarfélaginu Álftanes og samþykkt að
vísa henni til meðferðar hjá bæjarstjórn.
5. Eftirlit 2004
Lagt fram yfirlit um framvindu og niðurstöður eftirlits á árinu 2004 ásamt framkvæmd
eftirlits með hundahaldi. Ennfremur var tekin afstaða til endurnýjunar tölvubúanaðar
sbr. fjárhagsáætlun vísað til formanns og framkvæmdastjóra að ganga frá
rekstrarleigusamningi.
5.1 Hundahald og hreinsun upp eftir þá

Lagt fram erindi Bjarndísar Helenu Mitchell f.h.Mitchell ehf . frá 12. ágúst 2004 þar
sem kynnt er aðferð til að hreinsa úrgang upp eftir hunda og boðin þjónusta
fyrirtækisins.
6. Fjárhagsáætlun 2005
Lögð fram drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2005, ásamt eftirlitsáætlun.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
7. Úrskurður vegna númerslausra bifreiða á einkalóð
Lagður fram til kynningar úrskurður Úrskurðarnefndar samkv. 31. gr. laga nr. 7/1998
um stjórnsýslukæru Péturs Guðmundarsonar hrl. f.h. Össurar Kristinssonar og
Bjargar Rafnar eigenda Sæbólsbrautar 42, Kópavogi vegna ákvörðunar
heilbrigðisnefndarnefndarinnar um að aðhafast ekkert vegna númerslausra bifreiða á
lóð Sæbólsbrautar 40 í Kópavogi. Úrskurðarnefnd fellst á niðurstöðu
heilbrigðisnefndar í málinu.
Úrskurðurinn er birtur í heild á vefsíðu http://www.rettarheimild.is

8. Endurskoðun aðalskipulags Álftaness
Lagt fram erindi bæjarstjóra Álftaness frá 16. júlí 2004 um endurskoðun á
aðalskipulagi Álftaness.
Samþykkt að koma að ábendingum um að í aðalskipulagi verði mörkuð stefna um
staðsetningu grenndargáma vegna úrgangs, brennustæði fyrir áramótabrennu,
frísvæði fyrir hunda og skammtímasvæði fyrir stórar bifreiðar og vinnuvélar.
9. Sílamáfar
Lagt fram erindi Garðabæjar frá 21. júlí 2004 um sílamáfa á Garðaholti og kynntar
fyrirhugaðar athuganir.

Jón Bjarni Þorsteinsson vék af fundi að loknum þessum dagskrárlið.
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10. Fundargerðir
10.1 Framkvæmdastjórn um vatnsvernd

Lögð fram fundargerð 40. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu frá 19. júlí s.l.
Á fundi framkvæmdastjórnarinnar var rætt um tíð umferðaróhöpp á Suðurlandsvegi
þar sem vegurinn liggur um vatnsverndarsvæði. Aukinn umferðarþungi og
umferðarteppa hefur leitt til þess að bílar sækja í auknum mæli inn á
vatnsverndarsvæðið með tilheyrandi hættu á mengunarslysum.
Heilbrigðisnefnd gerir eftirfarandi samþykkt og beinir til bæjarstjórnanna að beita sér
fyrir úrbótum:
“Að mati heilbrigðisnefndar stafar vatnsverndarsvæðinu ógn af umferðartöfum og –
slysum sem verða í auknum mæli á Suðurlandsvegi. Umferðarþungi á
Suðurlandsvegi hefur haft það í för með sér að sífellt fleiri bifreiðar leita hjáleiða inn á
vatnsverndarsvæðið sem hefur í för með aukna hættu á mengunarslysum fyrir
vatnsverndarsvæðið. Umferðarteppur og –slys á Suðurlandsvegi í nánd við
vatnsverndarsvæðið eykur einnig hættu á mengunarslysum. Heilbrigðisnefnd telur
brýnt að endurbætur verði framkvæmdar á Suðurlandsvegi með það að markmiði að
koma í veg fyrir umferðarteppur- og slys á þessu svæði.”
10.2 Samráðsfundur með ISAL

Lögð fram fundargerð frá samráðsfundi Umhverfisstofnunar, Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og ÍSAL frá 25. maí 2004.
11. Önnur mál
11.1 Skólpmengun í Kópavogi
Rætt um úrbætur sem framkvæmdar hafa verið í skólpdælustöð í Kópavogi sbr. fundargerð
nefndarinnar frá 26. apríl og 24. maí 2004.
11.2 Kvörtun vegna óþæginda af rekstri bensínstöðvar
Farið yfir úrbætur sem boðaðar hafa verið til að draga úr óþægindum af rekstri bensínstöðvar
sbr. fundargerð nefndarinnar frá 24.05.2004 og 14.06.2004.
11.3 Ársskýrsla Sorpu 2003
Lagt fram til kynningar erindi Sorpu, júní 2004, ásamt árskýrslu fyrir árið 2003.
11.4 Ársskýrsla Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 2003
Lagt fram erindi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 25. júní 2004 ásamt ársskýrslu fyrir árið
2003.
11.5 Framkvæmd vatnsverndar og stjórnun vatnsauðlindar
Lagt fram til kynningar meistaraprófsverkefni Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa,
"Framkvæmd vatnsverndar og stjórnun vatnsauðlindar á höfuðborgarsvæðinu" sem unnið var
í námi í umhverfisfræðum við Háskóla Íslands. Heilbrigðisnefnd óskar Páli til hamingju með
verkefnið.
11.6 Kvörtun um rekstur hárgreiðslustofu
Lagt fram rafrænt erindi Önnu Þóru Bragadóttur og Haraldar kr. Ólasonar, Lyngheiði 23,
Kópavogi, sem barst 27. ágúst 2004 kl 15:52, þar sem kvartað er yfir að rekstur
hárgreiðslustofu að Lyngheiði 21, Kópavogi, sé látinn átölulaus án starfsleyfis.
Afgreiðslu frestað og aðila máls gefin kostur á að tjá sig um efni kvörtunarinnar.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.15.

7

Heilbrigðisnefnd 30.08.2004

Loftur Þór Pétursson

Bryndís Hilmarsdóttir

Andrés Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Richard Hansen
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