Heilbrigðisnefnd 25.ágúst 2003

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
67. fundur – 25. ágúst 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
ágúst 2003, 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 mætti í stað Svölu Jónsdóttur.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 66. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt

2. Fundargerð 56. starfsmannafundar frá 20. ágúst 2003.
2.1 Starfsleyfi.
Bessastaðahreppur
2.1.1 Suðurnesvegur Landakot - kennslustaður.
Lögð fram umsókn Gunnars Vals Gíslasonar, sveitarstjóra, f.h. Bessastaðahrepps kt. 4401696869, dags. 20. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi f.h. Tónlistaskóla Bessastaðahrepps til
reksturs kennsluhúsnæðis í útihúsi við Landakot, Bessastaðahreppi. Ný starfsemi.
Samþykkt til 1 árs með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa á húsnæði.
Garðabær
2.1.2 Haukanes 10, Garðabæ - heimagisting.
Lögð fram umsókn Kristínar Ketilsdóttur, kt. 251150-2819, dags. 8. júlí 2003, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs heimagistingar að Haukanesi 10, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar með með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Lyngás 14, Garðabæ - heildverslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Björns Eydal Þórðarsonar, kt. 160866-5519, fh. Karon ehf, kt. 5601023050, dags. 7. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með
fæðubótaefni, snyrtivörur og drykkjarvörur að Lyngási 14, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára, með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Smiðsbúð 3, Garðabæ - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Málfríðar Arnórsdóttur, kt. 111062-2349, fh. Gistiheimilisins Fells, kt.
430399-2179, dags. 3. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis með íbúðum
að Smiðsbúð 3, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Vífilsstaðavegur, Garðabæ - skóli.
Lögð fram umsókn Margrétar Pálu Ólafsdóttur f.h. Hjallastefnunnar ehf, kt. 540599 - 2039,
dags. 22. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kennsluhúsnæðis ásamt móttöku
eldhúsi samkvæmt teikningum Þorsteins Geirharðsonar, arkitekt, dags. 11.08.03.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til reglugerðar um hollustuhætti.
Hafnarfjörður
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2.1.6 Erluás 1, Hafnarfirði - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Óttars Þórarinssonar, kt. 280380-3429, fh. Aktu Taktu ( Stekkur ehf.), kt.
640284-0219 dags. 15. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin
matvæli að Erluási 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og fyrir liggi fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa á
húsnæði.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Samþykkt staðfest.
2.1.7 Fjarðargata 11, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Kristínar Jónasdóttur, kt. 030530-6759, fh. Snyrtistofu Rósu, kt. 0305306759, dags. 15. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Fjarðargötu 11,
Hafnarfirði. 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, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.8 Haukahraun 2, Hafnarfirði - Leikskóli
Lögð fram umsókn Oddfríðar Jónsdóttur f.h. Bæjarsjóðs Hafnafjarðar, kt. 5901697579,vegna.
Leikskólans Arnarberg, dags. 5. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla, að
Haukahrauni 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti og
matvælareglugerða, með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem
gilda um starfsemina, fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og fyrir liggi
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa á húsnæði og lóð.
2.1.9 Íshella 4, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram að nýju umsókn Jóhannesar Viggóssonar, kt. 160139-4979, fh.
Varahlutaþjónustunnar, kt. 161039-4979, dags. 2. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs bílapartasölu, að Íshellu 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf Jóhannesar Viggóssonar dags. 25.08.2003 ásamt teikningu af frágangi á lóð.
Afgreiðslu frestað og veittur 14 daga frestur til að leggja fram viðbótar gögn þ.m.t. samþykki
byggingafulltrúa og tímasetta framkvæmdaáætlun er varðar frágang á lóðar og uppsetningu á
nauðsynlegum mengunarvarnabúnaði.
2.1.10 Kaplahraun 9, Hafnarfirði - brauðgerð
Lögð fram umsókn Ragnheiðar M. Ólafsdóttur f.h. Fjölhæfni ehf. kt. 410703-4830, dags. 20.
ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs brauð- og kökugerðar að Kaplahrauni 9,
Hafnarfirði. Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerða með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.11 Miðvangur 41, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Málfríðar Einarsdóttur, kt. 071281-3459, fh. Snyrtistofunnar Carítu, kt.
071281-3459, dags. 15. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Miðvangi
41, Hafnarfirði. 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 með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Miðvangur 41, Hafnarfirði - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Þóru Erlingsdóttur, kt. 290568-4639, dags. 15. júlí 2003, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs nuddstofu að Miðvangi 41, Hafnarfirði. 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 með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.13 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Lovísu Guðmundsdóttur, kt. 250382-4489, fh. Beauty, kt. 250382-4489,
dags. 15. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu með förðun og neglur að
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. 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 með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.14 Sólvangsvegur 4, Hafnarfirði - Rekstur skólahúsnæðis.
Lögð fram umsókn Stefáns Þórarinssonar, kt. 100952-3009, fh. Nýsis/Nýtaks, kt. 4510012130, mótt. 14. júlí 2003, þar sem sótt er um viðbótarleyfi til reksturs grunnskólahúsnæðis, að
Sólvangsvegi 4, Hafnarfirði. Breyting á húsnæði
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.15 Trönuhraun 3, Hafnarfirði - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Ellert Ólafssonar, kt. 160669-3309, fh. Ellert Ólafssonar, kt 160669-3309,
dags. 7.ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að
Trönuhrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist samþykktri notkun fasteignar.
Kópavogur
2.1.16 Bakkabraut 9, Kópavogi - rekstur kvikmyndavers.
Lögð fram umsókn Þóris Snæs Sigurjónssonar, kt. 120873-3939, fh. Næslands ehf., kt.
651002-2810, dags. 18. júlí 2003, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs
kvikmyndavers að Bakkabraut 9, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Staðfest leyfi til 1. september 2003, með vísun til 17. gr. VII. kafla reglugerðar nr. 785/1999
um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun og greinar 8 í fylgiskjali
II við sömu reglugerð og með vísan til 6. gr. III kafla reglugerðar 805/1999 um úrgang.
2.1.17 Bláfjallaleið nr. 407 að Bláfjallaskála - vegagerð á vatnsverndarsvæði árið 2003
Lögð fram umsókn Sverris Þórólfssonar f.h. Arnardals sf., kt. 540678-0309, dags. 24. júlí
2003, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til lagningar á bundnu slitlagi á Bláfjallaleið nr. 407,
frá enda núverandi slitlags að Ármannsskála í Bláfjöllum. Vegurinn er á vatnsverndarsvæði
höfuðborgarsvæðisins. Tímabundin starfsemi.
Staðfesting leyfi til ársloka 2003, með vísun til 17. gr. 7. kafla reglugerðar nr. 785/1999 og í
greinar 27 og 30 í samþykkt nr. 636/1997 um verndarsvæði vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs,
Garðabæjar, Bessastaðahrepps og Hafnarfjarðar.
2.1.18 Bláfjallaleið nr. 407 að Bláfjallaskála - vegagerð á vatnsverndarsvæði árið 2003.
Lögð fram umsókn Bjarna Stefánssonar, rekstrarstjóra hjá Vegargerðinni, Reykjanesumdæmi,
kt. 500295-2799, dags. 26. júní 2003, þar sem sótt er um tímabundið leyfi vegna lagfæringa á
vegafláum og vegayfirborði á Bláfjallaleið nr. 407 frá enda núverandi slitlags að Ármannsskála
í Bláfjöllum. Vegurinn er á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Tímabundin starfsemi.
Staðfest leyfi til ársloka 2003, með vísun til 17. gr. 7. kafla reglugerðar nr. 785/1999 og í
greinar 27 og 30 í samþykkt nr. 636/1997 um verndarsvæði vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs,
Garðabæjar, Bessastaðahrepps og Hafnarfjarðar.
2.1.19 Bláfjöll, - Brenna.
Lögð fram umsókn Björns G. Jónssonar, f. h. Gróðurs fyrir fólk kt. 500487-2979, dags. 14. júlí
2003, þar sem sótt er um leyfi fyrir lítilli brennu við Sandskeið í tilefni verkloka hjá nemendum
vinnuskóla.
Leyfi staðfest.
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2.1.20 Bláfjöll, - verktakastarfsemi við jarðvinnu á vatnsverndarsvæði árið 2003.
Lögð fram umsókn Auðuns Jónssonar, kt. 011046-2909, fh. Sléttafells ehf., kt. 630399-3199,
dags. 17. júlí 2003, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs verktakastarfsemi við
jarðvinnu á vatnsverndarsvæði, í Bláfjöllum. Tímabundin starfsemi.
Samþykkt leyfi til ársloka 2003, með vísun til 17. gr. 7. kafla reglugerðar nr. 785/1999 og í
greinar 12 og 30 í samþykkt nr. 636/1997 um verndarsvæði vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs,
Garðabæjar, Bessastaðahrepps og Hafnarfjarðar.
2.1.21 Bryggjuvör 1, Kópavogi - verkstæði fyrirtækis.
Lögð fram umsókn Árna Kópssonar, kt. 120963-4149, fh. Köfunarþjónustu Árna Kópss. ehf,
kt. 691298-2649, dags. 8. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrirtækis
að Bryggjuvör 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.22 Funalind, Kópavogi - leikskóli
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f. h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags. 13.
ágúst s.l. þar sem sótt erum um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi við Funalind 4,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.23 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingasala
Lögð fram umsókn Skúla G. Sigfússonar, kt. 110966-5049 fh. Íslenskra bakaría ehf., kt.
560703-2010, mótt. 28. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að
Hagasmára 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.24 Hlíðasmári 13, Kópavogi - Hótel.
Lögð fram umsókn Óla Jóns Ólasonar, kt. 040356-5179, fh. Hótel Smára, kt. 410803-2320,
dags. 5. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hótels að Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.25 Lækjasmári 114, Kópavogi - Leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f. h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags. 13.
ágúst s.l. þar sem sótt erum um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Lækjasmára 114, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.26 Skemmuvegur 4, Kópavogi - veitingastofa
Lögð fram umsókn Brynju Halldórsdóttur f.h. Byko hf. kt. 460169-3219, dags. 20. ágúst 2003
þar sem sótt er um viðbótarleyfi til reksturs veitingastofu og matvörusölu í
byggingavöruversluninni að Skemmuvegi 4, Kópavogi. Viðbót við starfsleyfi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 12 ára.
2.1.27 Skemmuvegur 30, Kópavogi - niðurrif ökutækja og sala notaðra varahluta
Lögð fram umsókn Gunnar Hlöðversson,kt. 300156-5849, fh. Partasölunnar, kt. 300156-5849,
dags. 7. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs ökutækja og sölu notaðra varahluta,
að Skemmuvegi 30, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða, með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.28 Skemmuvegur 44m, Kópavogi - Bílaverkstæði Gísla Þórs ehf.
Lögð fram að umsókn Gísli Þór Þorkelssonar, kt. 100370-4769, fh. Bílaverkstæði Gísla Þórs
ehf, kt. 670303-2920 dags. 7. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaverkstæði,
að Skemmuvegi 44 m, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða ákvæða mengunarvarnareglugerða, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.29 Smiðjuvegur 38, Kópavogi - kælivélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Tómasar Hafliðasonar, kt. 200777-3019, fh. Kælivéla ehf., kt. 4107830619, dags. 9. júlí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kælivélaverkstæðis að Smiðjuvegi
38, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir.
Bessastaðahreppur

2.2.1 Breiðamýri Bessastaðahreppi - Bess Inn, veitingarstaður
Lagt fram bréf skrifstofustjóra Bessastaðahrepps, dags. 17. júlí 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Berghildar Gísladóttur, kt. 281254-2009, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir veitingastaðinn Bess Inn, kt. 540503-4190 að Breiðumýri, Bessastaðahreppi.
Jákvæð umsögn staðfest.
Garðabær
2.2.2 Garðatorg 3, Garðabær - veitingastaður.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21. ágúst 2003 þar sem óskað er umsagnar
um umsókn Sigmars Reynissonar, sem sækir f.h. Stjörnukaffis ehf, kt. 610803-2290, um
veitingaleyfi fyrir veitingastað að Garðatogi 3, þar sem nú er Café Kristó.
Heilbrigðisfulltrúa falið að veita umsögn að lokinni úttekt.
2.2.3 Haukanes 10, Garðabær - heimagisting
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 30. júní 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Kristínar Ketilsdóttir, kt. 251150-2819, sem sækir um leyfi til að reka
einkagistiheimili að Haukanesi 10.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Hafnarfjörður
2.2.4 Strandgata 55, Hafnarfirði - Hótel, veitinga- og skemmtistaður
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 31. ágúst 2003 þar sem óskað er umsagnar
um umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar, um endurnýjun gisti- og veitingaleyfis fyrir
Fjörukránna kt. 630490 1119, Strandgötu 55, Hafnarfirði.
Heilbrigðisfulltrúa falið að veita umsögn að lokinni úttekt.
2.2.5 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfirði - veitingastofan Subway.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 17. júlí 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Skúla G. Sigfússonar, kt. 110966-7669, sem sækir um endurnýjun veitingaleyfis fyrir
Subway veitingastofu, að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
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2.2.6 Hlíðasmári 13, Kópavogi - hótel.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 1. ágúst 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn óla Jóns Ólasonar, sem sækir um leyfi til að reka hótel að Hlíðasmára 13, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar sbr. lið
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3

Annað.

2.3.1 Örveruástand kjúklingkjöts í maí og júní 2003
Lögð fram skýrsla um niðurstöður eftirlitsverkefnis Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaga, júlí 2003.

3. Úrskurður nefndar skv. 31. gr. l. nr. 7/1998
Lagður fram úrskurður í kærumáli Hildar D. Guðmundsdóttur gegn Heilbrigðiseftirliti
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis sem kveðinn var upp 25. júlí s.l.
Úrskurðarorð:
"Lagt er fyrir Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis að gefa út
starfsleyfi til handa kæranda fyrir gæslu 6-10 barna í húsnæði hennar að Breiðvangi
4 í Hafnarfirði."
Formanni falið að fá úrskurðinn tekin til umræðu á vettvangi Samtaka
heilbrigðiseftirlitssvæða, sérstaklega m.t.t. til þess álits sem fram kemur um reglur
almennt.

4. Úrskurður Umhverfisráðuneytisins um tvöföldun Reykjanesbrautar.
Lagður fram úrskurður umhverfisráðuneytisins frá 14. júlí s.l. um mat á
umhverfisáhrifum tvöföldunar Reykjanesbrautar frá Fífuhvammsvegi í Kópavogi að
Álftanesvegi í Garðabæ.
Í niðurstöðu ráðuneytisins kemur fram að fallist er á fyrirhugaða tvöföldun
Reykjanesbrautar frá Fífuhvammsvegi í Kópavogi að Álftanesvegi í Garðabæ, eins
og henni er lýst í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila miðað við þær forsendur
að hávaði vegna umferðar á veginum verði ekki meiri en 55 dB(A) í aðliggjandi
íbúðarhverfum og að framkvæmdaraðili láti, annars vegar nú þegar á þessu sumri og
hins vegar á komandi vetri, í samráði við heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis, gera tvennar mælingar á hljóðstigi við Reykjanesbraut með
viðurkenndum mæliaðferðum sbr. liður 3.2.1. í viðauka reglugerðar um hávaða,
þannig að unnt verði að meta hugsanleg frávik frá útreikningum á hljóðstigi
samkvæmt reiknilíkani og taka mið af þeim við hönnun hljóðvarna.

5. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.
5.1 Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 9. júlí 2003.
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 9. júlí 2003.
5.1.1 Ráðstefna um vatnsverndarsvæðin og framkvæmd vatnsverndar.
Kynnt drög að ráðstefnu sem heilbrigðisnefndir á höfuðborgarsvæðinu munu gangast fyrir um
framkvæmd vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu 5. nóvember n.k. kl 13-17.
5.2 Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 23. júlí 2003.
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 23. júlí 2003.

6. Nauðsynlegar úrbætur við hesthús að Heimsenda 9, Kópavogi.
Lögð 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
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nr. 636/1997, um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar,
Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Bessastaðahrepps og
Hafnarfjarðar en.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.
Lagt fram afrit af bréfi Finnboga Geirssonar frá 29. júlí 2003 sem hann ritar f.h. allra
eigenda að Heimsenda 9, Kópavogi, til bæjarráðs Kópavogs og sendi nefndinni afrit
af.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd hefur ekki fengið fullnægjandi áætlun um úrbætur frá eigendum
hesthússins en fyrir liggur að verið sé að vinna að lausn. Nefndin leggur fyrir
eigendur hesthússins að ganga nú þegar þannig frá umhverfis taðgeymsluna að hún
verði ekki hættuleg og veitir 4 vikna frest til að skila inn tímasettri áætlun um
úrbætur".
7. Nauðsynlegar úrbætur við hesthús að Heimsenda 11, Kópavogi.
Lögð 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. 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.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd hefur ekki fengið fullnægjandi áætlun um úrbætur frá eigendum
hesthússins og ekkert liggur fyrir um að verið sé að vinna að lausn. Nefndin leggur
því fyrir eigendur hesthússins að ganga nú þegar þannig frá umhverfis taðgeymsluna
svo að hún verði ekki hættuleg. Að öðrum kosti verður það gert til bráðabirgða á
þeirra kostnað. Jafnframt er veittur 4 vikna viðbótar frestur til að skila inn tímasettri
áætlun um úrbætur að viðlögðum dagsektum".
8. Umgengni um lóðir.
8.1 Skólagerði í Kópavogi.

Lagt fram að nýju 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 að nýju 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
þar frá.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Þar sem hreinsun lóðarinnar hefur ekki gengið eftir eins á reiknað var með er
lóðarhafa veittur 14 daga frestur til að ljúka verkinu að öðrum kosti verður það
framkvæmt á hans kostnað."
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9. Önnur mál.
9.1 Samkomuhald í íbúðagötu.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 11. ágúst s.l. til húseiganda að Víghólastíg 21,
Kópavogi.
9.2 Lausaganga katta og óskila kettir.
9.2.1 Lausaganga katta.
Rætt almennt um kvartanir sem berast öðru hvoru um ónæði vegna lausagöngu katta.
9.2.2 Kattavinafélag Íslands.
Lagt fram bréf Kattavinafélags Íslands frá 5. ágúst s.l. um ráðstöfun óskilakatta og afrit af bréfi
heilbrigðiseftirlitsins til Kattavinafélags Íslands frá 15. ágúst s.l.
9.3 Hestamannafélagið Gustur
Lagt fram bréf Hestamannafélagsins Gusts frá 25. júní 2003 þar sem óskað er eftir úttekt á
athafnasvæði félagsins í Glaðheimum. Ennfremur lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins
til Hestamannafélagsins Gusts dags. 14. ágúst varðandi almenna umgengni á
athafnasvæðinu og afrit af bréfi sem sent var 25 húseigenda vegna athugasemda um
hættulegar taðþrær.
9.4 Hundahald.
9.4.1 Reglur um hundahald.
Rætt var almennt um blaðaskrif og kvartanir vegna hundahalds og árekstra vegna
hundahalds í fjöleignahúsum.
Ákveðið að taka málið til meðferðar á næsta fundi.
9.4.2 Erindi um niðurfellingu skráningar- og eftirlitsgjalda.
Lagt fram bréf Árna Stefáns Árnasonar frá 15. ágúst 2003 þar sem farið er fram á
niðurfellingu skráningar- og eftirlitsgjalda vegna hundahalds hans.
Heilbrigðisnefnd getur ekki orðið við erindinu.
9.5 Fuglar og kettir.
Rætt almennt um kvartanir sem berast öðru hvoru vegna máva í íbúðarhverfum og gæsa sem
sækja að íþróttasvæðum.
9.6 Arnarnesvegur milli Reykjanesbrautar og Breiðholtsbrautar.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins dags. 18. ágúst 2003 þar sem óskað er umsagnar um
kæru Ólafs R. Dýrmundssonar f.h. samtaka íbúa í Seljahverfi í Breiðholti, dags. 1. ágúst
2003, á úrskurði Skipulagsstofnunar frá 4. júlí 2003 um mat á umhverfisráhrifum vegna
fyrirhugaðrar lagningar Arnarnesvegar milli Reykjanesbrautar og Breiðholtsbrautar ásamt
lagningu tengibrautar um Hörðuvelli.
9.6.1 Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar.
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar til áramóta eru ráðgerðir 29. september, 27. október, 24.
nóvember og 8. desember.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:15
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Richard Hansen

Árni Sverrisson
Andrés Pétursson
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