Heilbrigðisnefnd 7. júlí 2003

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
66. fundur – 7. júlí 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 7. júlí
2003, 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 65. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt

2. Fundargerð 55. starfsmannafundar frá 2. júlí 2003.
2.1 Starfsleyfi.
Bessastaðahreppur
2.1.1 Breiðamýri, Bessastaðahreppur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Björns Haraldssonar, kt. 151243-4369, fh. Báru ehf, kt. 461270-0189,
dags. 3. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Breiðumýri
Bessastaðahreppi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi fyrir smásölu á tóbaki. Samþykkt.
2.1.2 Hólmatún 54, Bessastaðahreppur - færanlegt bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Herlufs Halldórssonar, kt. 100551-7649, fh. Bílaviðgerða Lúffa ehf., kt.
660702-2290, dags. 2. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi fyrir færanlega viðgerðaraðstöðu
fyrir vörubifreiðar og stórvirkar vinnuvélar. Búnaður fyrirtækisins er í Bens-sendibifreið með
fastanúmerið FN 200. Fyrirtækið er firmaskráð að Hólmatúni 54, í Bessastaðahreppi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 8. júlí 2007, fyrir ofanskráða starfsemi með vísan í 17. gr. 7. kafla
reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér
mengun og greinar 10.7 í fylgiskjali II við sömu reglugerð.
Hafnarfjörður
2.1.3 Bæjarhraun 16, Hafnarfirði - Gistiheimili.
Lögð fram umsókn Álfhildar Pálsdóttur, kt. 260845-4629, fh. BP ehf. kt. 440898-2039, dags.
4. október 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis með útleigu á herbergjum til
lengri tíma að Bæjarhrauni 16, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015, samþ. 23.12.1997, er starfsemin á
verslunar- þjónustu- og iðnaðarsvæði.
Fyrir liggur samþykki byggingafulltrúa frá 20.05.2003 fyrir umrædda starfsemi samkvæmt
teikningum Páls Björgvinssonar dags. 08.12.2002 (gisting fyrir 16 manns á 2 hæð og 25
manns á 3. hæð).
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er mælt með starfsleyfi til 4 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Drangahraun 4, Hafnarfirði - bónstöð
Lögð fram umsókn Hlyns Örvars Einarssonar, kt. 170277-4739, fh. BH sporttækni, kt.
170277-4739, mótt. 1. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs handvirkrar bónstöðvar að
Drangahrauni 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Gjótuhraun 3, Hafnarfirði - framleiðsla á vörum úr plasti.
Lögð fram umsókn Péturs Inga Arnarssonar, kt. 110668-5119, fh. Plastvara ehf., kt. 6711024010, dags. 2. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á vörum úr plasti að
Gjótuhrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Fyrir liggur umsögn byggingafulltrúa dags. 6. júní 2003 um að fullnægjandi samræmi sé ekki
við samþykktar teikningar.
Frestað.
2.1.6 Lækjargata 34a, Hafnarfirði - heildsala á snyrtivörum og vítamínum.
Lögð fram umsókn Valgerðar M. Guðmundsdóttur, kt. 140747-2979, dags. 2. júní 2003, þar
sem sótt er um leyfi til heildsölu á snyrtivörum og vítamínum að Lækjargötu 34a, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar.
2.1.7 Lækjarhvammur 12, Hafnarfirði - nuddstofa og húðkremsframleiðsla.
Lögð fram umsókn Gerðar Benediktsdóttur, kt. 111145-6369, fh. Nudds fyrir heilsuna, kt.
111145-6369, dags. 17. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu og
framleiðslu á húðkremum að Lækjarhvammi 12, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til hollustuháttareglugerða.
2.1.8 Lækjarkinn 2, Hafnarfirði - heimagisting.
Lögð fram umsókn Önnu Finnsdóttur, kt. 160949-2799, dags. 25. mars 2003, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs heimagistingar að Lækjarkinn 2, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar.
2.1.9 AAA Auto ehf, Rauðhellu 10, Hafnarfirði - bílaverkstæði.
Lögð fram umsókn Óðins Magnússonar, kt. 200263-2279, fh. AAA Auto ehf., kt. 5906032280, mótt. 1. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaverkstæðis að Rauðhellu 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.10 Smyrlahraun 2, Hafnarfirði - heimagisting.
Lögð fram umsókn Stefáns Þorra Stefánssonar, kt. 060467-8389, dags. 20. júní 2003, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heimagistingar að Smyrlahrauni 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og matvælareglugerðar er mælt með starfsleyfi
til 4 ára.
Kópavogur
2.1.11 Ástún 12, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Sigurlaugar Viktoríu Pettypiele, kt. 270377-5489, hf. Dagmæðra Ástúni 12,
kt. 270377-5489, mótt. 25. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til daggæslu fyrir allt að 10 börn
í heimahúsi að Ástúni 12, Kópavogi samkvæmt meðfylgjandi teikningu. Ný starfsemi.
Frestað og óskað umsagnar byggingafulltrúa.
2.1.12 Bryggjuvör 3, Kópavogi - matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Jens Gíslasonar, kt. 070454-5569, fh. Labrador ehf, kt. 460300-3040,
dags. 24. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Bryggjuvör 3,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.13 Dalvegur 2, Kópavogur - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Margrétar Jónsdóttur, kt. 151156-5899, fh. Maxý ehf., kt. 580898-2389,
dags. 2. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Dalvegi 2a, Kópavogi.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða um hollustuhætti til 12 ára, með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.14 Engihjalli 8, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sigurbáru Sigurðardóttur kt. 010463-4089, fh. Hársins sf , kt. 5304932539, dags. 19. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Engihjalla 8,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða um hollustuhætti með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.15 Hamraborg 34, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Halldóru M. Matthíasdóttur, kt. 030166-3539, fh. Klippt og Skorið
(Hárfólkið sf.), kt. 480295-2779, dags. 19. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
hársnyrtistofu að Hamraborg 34, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða um hollustuhætti með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.16 Hlíðarsmári 17, Kópavogi - hár og snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Svölu Ólafsdóttur kt. 181167-3519, fh. Hárs og Sminks, kt. 510165-0129,
dags. 1. júlí 2003, þar sem sótt er um viðbótarleyfi til reksturs förðunarkennslu að Hlíðarsmára
17, Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Viðbót við starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða um hollustuhætti, með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.17 Smáratorg 1, Kópavogi - byggingavöruverslun.
Lögð fram umsókn Óskars Jónssonar, kt. 251161-5699, fh. Húsasmiðjunnar hf., kt. 5201710299, mótt. 2. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar, að
Smáratorgi 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Smiðjuvegur 4a, Kópavogi - kjötvinnsla.
Lögð fram umsókn Fannars Ásgeirssonar, kt. 161280-5429, fh. Kjötvinnslunnar ehf., kt.
451202-2860, dags. 26. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kjötvinnslu að
Smiðjuvegi 4a, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.19 Smiðjuvegur 4, Kópavogi - veitingahús.
Lögð fram umsókn Odds H. Oddssonar, kt. 200544-3749, fh. Thai Style ehf., kt. 5611012130, dags. 18. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að
notkun húsnæðis fullnægi kröfum byggingayfirvalda.
2.2

Umsagnir.
Bessastaðahreppur
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2.2.1 Breiðamýri Bessastaðahreppi - Bess Inn.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18. júní 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Berghildar Gísladóttur, kt. 281254-2009, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veitingastaðinn Bess Inn, kt. 540503-4190 að Breiðumýri, Bessastaðahreppi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 2. júní 2003.
Jákvæð umsögn staðfest.
Garðabær
2.2.2 Setberg, Garðabæ - golfskálinn Setbergi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 25. júní 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Friðþjófs Einarssonar, kt. 060346-4619, sem sækir um endurnýjun veitingaleyfis fyrir
golfskálann Setbergi, kt. 060346-4619, að Setbergi, Garðabæ.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Hafnarfjörður
2.2.3 Hjallahraun 13, Hafnarfirði - Hrói Höttur.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 2. júní 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Arnars Arnarssonar, kt. 150652-7669, sem sækir um endurnýjun veitingaleyfis fyrir
veitingastaðinn Hróa Hött ehf, kt. 650599-2179, að Hjallahrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.4 Norðurbakki, Hafnarfirði - útitónleikar.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18. júní 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn bæjaryfirvalda í Hafnarfirði, sem sækja leyfi fyrir útitónleikahaldi á Norðurbakka,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3

Annað.

2.3.1 Smásala á tóbaki - Lyngás 17, Garðabæ - Videostjarnan ehf.
Umsókn um leyfi fyrir smásölu á tóbaki. Samþykkt.
2.3.2 Drög að reglugerð um urðun úrgangs.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis dags. 1. júlí 2003 þar sem óskað er umsagnar um drög
að reglugerð um urðun úrgangs. Heilbrigðiseftirlitinu falið að svara erindinu.
2.3.3 Drög að reglugerð um varnir gegn mengun vegna meðferðar og geymslu á olíu og
líkum efnum.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis dags. 1. júlí 2003 þar sem óskað er umsagnar um drög
að reglugerð um varnir gegn mengun vegna meðferðar og geymslu á olíu og líkum efnum.
Heilbrigðiseftirlitinu falið að svara erindinu.
2.3.4 Umhverfisráðuneytið.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis dags. 25. júní 2003 þar sem óskað umsagnar um drög
að reglugerð um aldinsultur og sambærilegar sykurvörur. Heilbrigðiseftirlitinu falið að svara
erindinu.

3. Tillaga að heilbrigðissamþykkt fyrir hesthúsasvæðið við Heimsenda.
Lögð fram tillaga að heilbrigðissamþykkt fyrir hesthúsasvæðið við Heimsenda í
Kópavog.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd beinir þeim tilmælum til bæjarstjórnar Kópavogsbæjar að
meðfylgjandi heilbrigðissamþykkt verði tekin til meðferðar samkvæmt ákvæðum 25.
gr. laga nr. 7/1998 og samþykkt um stjórn Kópavogsbæjar og fundarsköp
bæjarstjórnar."
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4. Nauðsynlegar úrbætur við hesthús að Heimsenda 9, Kópavogi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til eiganda hesthússins að Heimsenda 9
varðandi kröfur um úrbætur í og við haughús hússins vegna brota á ákvæðum
reglugerðar nr. 797/1999, um varnir gegn mengun grunnvatns og heilbrigðissamþykkt
nr. 636/1997, um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar,
Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Bessastaðahrepps og
Hafnarfjarðar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur ástand haughússins óásættanlegt eins og það er í dag.
Nauðsynlegt er að framkvæma úrbætur á því eða taka það úr notkun. Jafnframt þarf
að ganga þannig frá því að ekki stafi frá því óþrifnaður, mengun eða slysahætta.
Með vísun til ákvæða 27. gr. reglugerðar um mengunarvarnaeftirlit nr. 786/1999, með
síðari breytingum, krefur heilbrigðisnefnd eigendur hesthússins að Heimsenda 9 í
Kópavogi um að leggja fram innan 4 vikna tímasetta áætlun um úrbætur á og við
haughús hesthússins. Koma þarf í veg fyrir að vatn streymi í gegnum haughúsið og
valdi mengun í umhverfi og um leið að fyrirbyggja slysahættu sem er af opnu
haughúsi með hárri vatnsstöðu."
5. Nauðsynlegar úrbætur við hesthús að Heimsenda 11, Kópavogi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til eiganda hesthússins að Heimsenda 11
varðandi kröfur um úrbætur í og við haughús hússins vegna brota á ákvæðum
reglugerðar nr. 797/1999, um varnir gegn mengun grunnvatns og heilbrigðissamþykkt
nr. 636/1997, um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar,
Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Bessastaðahrepps og
Hafnarfjarðar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur ástand haughússins óásættanlegt eins og það er í dag.
Nauðsynlegt er að framkvæma úrbætur á því eða taka það úr notkun. Jafnframt þarf
að ganga þannig frá því að ekki stafi frá því óþrifnaður, mengun eða slysahætta.
Með vísun til ákvæða 27. gr. reglugerðar um mengunarvarnaeftirlit nr. 786/1999, með
síðari breytingum, krefur heilbrigðisnefnd eigendur hesthússins að Heimsenda 11 í
Kópavogi um að leggja fram innan 4 vikna tímasetta áætlun um úrbætur á og við
haughús hesthússins. Koma þarf í veg fyrir að vatn streymi í gegnum haughúsið og
valdi mengun í umhverfi og um leið að fyrirbyggja slysahættu sem er af opnu
haughúsi með hárri vatnsstöðu."
6. Fundargerðir.
6.1 Fundargerð vorfundar Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits.

Lögð fram fundargerð vegna vorfundar Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga frá 15. og 16. maí 2003.
6.2 Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
23. júní 2003.
6.2.1 Bundið slitlag á Bláfjallaveg nr. 407.

Lagt fram erindi Vegagerðarinnar frá 26. júní 2003 þar sem sótt er um leyfi til
framkvæmda á Bláfjallaleið samkvæmt ákvæðum heilbrigðissamþykktar um
verndarsvæði vatnsbóla.
Heilbrigðiseftirlitinu falin afgreiðsla erindisins að höfðu samráði við framkvæmdastjórn
um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.
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7. Starfsemi heilbrigðiseftirlitsins.
7.1 Skipurit og starfslýsingar.

Lögð fram tillaga að verkefnaskiptingu milli starfsmanna næstu misseri og farið yfir
starfslýsingar. Samþykkt.
7.2 Starfsmannastefna.

Lögð fram tillaga að símenntunarstefnu fyrir heilbrigðiseftirlitið. Samþykkt.
7.3 Verklagsreglur.

Lagðar fram og yfirfarnar verklagsreglur vegna eftirlitsferða, skjalavistunar, afgreiðslu
starfsleyfa, umsagna, skráningu kvartana og kvartana vegna hundahalds. Samþykkt.
7.4 Yfirlit um framkvæmd eftirlits.

Lagðar fram niðurstöður eftirlits 01.01.2003 til 30.06.2003 og stöðumat varðandi
starfsleyfi 30.06. 2003.
7.5 Matvælaeftirlit 2004.

Lögð fram tillaga að eftirlitsverkefnum, átaksverkefnum og vinnuhópum 2004. Einnig
lögð fram gjaldskrá vegna útseldrar þjónustu rannsóknarstofu Umhverfisstofnunar.
8. Umgengni um lóðir.
8.1 Skólagerði í Kópavogi.

Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til húseiganda við Skólagerði í Kópavogi
dags. 26. júní 2003 þar sem farið er fram á úrbætur á lóð og símbréf húseiganda frá
27. júní 2003 vegna sama máls. Afgreiðslu frestað
8.2 Eyrartröð í Hafnarfirði.

Lagt fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins til húseiganda að Eyrartröð 3 í
Hafnarfirði dags. 26. júní 2003 og 4. júní 2003 þar sem farið er fram á úrbætur á lóð
og símbréfi forsvarsmanns frá 4. júlí 2003 þar sem úrbótum er heitið í annarri viku.
Heilbrigðiseftirlitinu falið að fylgja málinu eftir.
9. Önnur mál.
9.1 Ráðstöfun óskilakatta.

Lagt fram erindi Kattavinafélags Íslands dags. 19. maí 2003 um ráðstöfun óskilakatta.
Afgreiðslu frestað.
9.2 Hundahald.
9.3 Stjórnsýslukæra vegna synjunar um leyfi til hundahalds.

Lagt fram bréf Lögmanna Borgartúni dags. 7. júlí 2003 þar sem synjun
heilbrigðiseftirlitsins um skráningu hunds að Breiðvangi 38 er skotið til
heilbrigðisnefndar til úrskurðar. Umsókn var synjað þar sem ekki liggur fyrir
samþykki meðeigenda. Heilbrigðisnefnd staðfestir afgreiðslu heilbrigðiseftirlitsins.
9.4 Blaðaskrif um framkvæmd hundahalds
Rætt um framkvæmd eftirlits með hundahaldi í Hafnarfirði og skrif bæjarblaðs um
framkvæmd þess síðustu vikur.
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9.5 Heilbrigðisfulltrúa réttindi.

Lagt fram afrit af leyfisbréfi handa Eiríki Þóroddssyni til að kalla sig heilbrigðisfulltrúa
og starfa sem slíku hér á landi sem umhverfisráðherra gaf út 27. júní 2003
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.10

Svala Jónsdóttir

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Richard Hansen

Andrés Pétursson
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