Heilbrigðisnefnd 29.september 2003

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
68. fundur – 29. september 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 29.
september 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 67. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt

2. Fundargerð 57. starfsmannafundar frá 24. september 2003.
2.1 Starfsleyfi
Garðabær
2.1.1 Garðatorg 3, Garðabæ - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Sigmars Reynissonar, kt. 251169-4389, fh. Stjörnukaffis ehf., kt. 6108032290, dags. 27. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Garðatorgi
3, Garðabæ. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar til 4 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.2 Gilsbúð 3, Garðabæ - heildverslun með fegrunar og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Kjartansdóttur kt. 050858-5299, fh. Kjartans Magnússonar ehf.,
kt. 541268-0149, dags. 2. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með
fegrunar og snyrtivörur að Gilsbúð 3, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.3 Gilsbúð 7, Garðabæ - heildverslun með snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Guðmundar Haraldssonar, kt. 031256-3139, fh. Sölutrausts ehf, kt.
620202-3040, dags. 2. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með
snyrtivörur að Gilsbúð 7, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.4 Vesturhraun 5, Garðabæ - matstofa.
Lögð fram umsókn Bergleifar Joensen, kt. 041070-5799, fh. Litlu matstofunnar, kt. 0410705799, dags. 11. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matstofu að Vesturhrauni 5,
Garðabæ. Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.5 Álfaskeið 115, Hafnarfirði - bílaleiga með bónstöð.
Lögð fram umsókn Sigurðar Bjarnasonar, kt. 281143-4689, f.h. Hasso-Ísland eh, kt. 4911952909, dags. 23. september 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu og tilheyrandi
starfsemi að Álfaskeiði 115, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 15ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.6 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - handvirk bónstöð
Lögð fram umsókn Kristmundar A. Jónassonar, kt. 211075-5039, dags. 23. september 2003
þar sem sótt er um leyfi til reksturs handvirkrar bónstöðvar að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 10 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Flatahraun 5a, Hafnarfirði - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Sigurðar Arnar Eiríkssonar, kt. 061170-5539, fh. Studíó Tannar ehf., kt.
440497-2179, dags. 3. september 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu
að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 10 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Gjótuhraun 3, Hafnarfirði - framleiðsla á vörum úr plasti.
Lögð fram að nýju umsókn Péturs Inga Arnarssonar, kt. 110668-5119, fh. Plastvara ehf., kt.
671102-4010, dags. 2. júní 2003, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á vörum úr plasti að
Gjótuhrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 6. júní 2003 um að fyrirspurnin sé ekki í samræmi við
samþykktar teikningar varðandi skráningar.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem
gilda um starfsemina og fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar.
2.1.9 Hólshraun 7, Hafnarfirði - viðgerðarverkstæði.
Lögð fram umsókn Hermanns Hermannssonar, kt. 220562-5499, dags. 24. september 2003
þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðarverkstæðis að Hólshrauni 7, Hafnarfirði. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 10 ára 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 Hólshraun 5, Hafnarfirði - matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Þrastar Björgvinssonar, kt. 210762-3379, fh. Fagvara ehf., kt. 5001024890, dags. 15. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Hólshrauni
5, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar.
2.1.11 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.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015, samþ. 23.12.1997, er starfsemin á
iðnaðarsvæði.
Fyrir liggur bréf byggingafulltrúa dags.17.02.2003 um að starfsemin sé ekki í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
Afgreiðslu erindisins var frestað 25.08.2003 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.
Framkvæmdastjóri greindi frá símtali frá umsækjanda vegna málsins í dag. Afgreiðslu frestað
til næsta fundar.
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2.2 Skútahraun 3b Hafnarfirði - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Benedikts Sveinssonar, kt. 310362-2989, f.h. Stáls í stál sf., kt. 7005034610, dags. 5. september 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að
Skútahrauni 3b, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem
gilda um starfsemina og fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar
2.2.1 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - verslun með hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Þóris Haraldssonar, fh., Mjólkurfélags Reykjavíkur sf., kt. 470269-6429,
dags. 18. september 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni, að Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2.2 Trönuhraun 3, Hafnarfirði - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Hrafns Sveinbjörnssonar, kt. 221261-5269, f.h. Álstáls ehf, kt. 6604022250, dags. 25. ágúst 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að
Trönuhrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með samþykkt
starfsleyfis til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem
gilda um starfsemina.
Kópavogur
2.2.3 Bryggjuvör 3, Kópavogi - matvælavinnsla.
Lögð fram umsókn Bjarna Óskarssonar, kt. 041158-4929, fh. Sælkera ehf., kt. 620598-2679,
dags. 1. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Bryggjuvör 3,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar með fyrirvara um að innra eftirliti
verði komið á innan 2 mánaða.
2.2.4 Bæjarlind 1-3, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Elínborgar Óskarsdóttur, kt. 240677-4079, fh. Snyrtistofunnar Cara ehf.,
kt. 660303-3320, dags. 1. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að
Bæjarlind 1-3, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.2.5 Bæjarlind 2, Kópavogi - verslun með hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Birgis Skaptasonar, kt. 070455-3669, fh., Töltheima ehf., kt. 480802-2840,
dags. 27. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda
hættuleg efni og eiturefni, að Bæjarlind 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2.6 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Freyju Sigurjónsdóttur, kt. 441199-2879, fh. Hársnyrtistofunnar
Korner kt. 441199-2879, dags. 18. sept. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
hársnyrtistofu að Bæjarlind 14-16, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.2.7 Dalsmári 9-11, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Þrastar Jóns Sigurðssonar, kt. 030773-4629, fh., Smárasports ehf., kt.
471002-2240, dags. 8. sept. 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar og
til veitingareksturs að Dalsmára 9-11, Kópavogi. Breytingar á húsnæði.
Frestað er afgreiðslu á leyfi fyrir veitingarekstur en starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða
reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára fyrir líkamsræktarstöð, með skilyrðum sem fram koma í
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að innra eftirliti
verði komið á innan 2 mánaða..
2.2.8 Dalsmári 9-11, Kópavogi - leiga á íþróttasölum.
Lögð fram umsókn Jóns Páls Björnssonar, kt. 180872-5159, fh., Tennisvina ehf., kt. 4210023630, dags. 8. sept. 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs á íþróttasölum, að Dalsmára 911, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.2.9 Hlíðarsmári 9, Kópavogur - dýrasnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Guðríðar Jónsdóttur, kt. 050855-2019, fh., Dýrabæjar, ehf., kt. 5712013560, dags. 10. sept. 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs dýrasnyrtistofu, að Hlíðarsmára
9, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.2.10 Hlíðarsmári 9, Kópavogi - tölvuskóli.
Lögð fram umsókn Sigurðar Pálssonar, kt. 261051-2069, fh., Nýja tölvu-/viðskiptaskólans
ehf., kt. 681096-2729, dags. 18. sept. 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs tölvuskóla að
Hlíðarsmára 9, Kópavogi. Breytingar á húsnæði.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, og fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2.11 Hæðarsmári 4, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Sófus Gíslasonar, kt. 090870-3199, fh., S.G. veitinga ehf., kt. 4106932599, dags. 2. sept. 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hæðarsmára
4, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar til
12 ára.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Samþykkt staðfest.
2.2.12 Lyngheiði 21, Kópavogi - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Ríkeyjar Pétursdóttur, kt. 060569-4959, fh. Hárgreiðslustofunnar Ríkeyjar,
kt. 060569-4959, dags. 23. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að
Lyngheiði 21, Kópavogi. Ný starfsemi.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 15. sept. 2003 um að málið hafi farið fyrir
skipulagsnefnd sem hafi hafnað málaleituninni um að þarna yrði hársnyrtistofa.
Lagt fram tölvuskeyti frá umsækjanda dags. 25. september 2003 þar sem fram kemur að
lengri tíma þurfi til undirbúnings afgreiðslu.
Erindinu frestað og mun heilbrigðisnefnd taka það fyrir að nýju ef frekari gögn berast frá
umsækjanda.
2.2.13 Skemmuvegur 4a, Kópavogi - viðgerðir á smávélum.
Lögð fram umsókn Bjarna Th. Bjarnasonar, fh. Byko hf., kt. 460169-3219, dags. 9.
september 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerða á smávélum að Skemmuvegi
4a, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 5 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2.14 Skemmuvegur 22, Kópavogi - bónstöð.
Lögð fram umsókn Olgu Shcheblykina, kt. 030478-5259, fh. Litlu bónstöðvarinnar kt. 0304785259, dags. 27. ágúst 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs handvirkrar bónstöðvar að
Skemmuvegi 22, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða til 5 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2.15 Smiðjuvegur 4e, Kópavogi - bakarí með kaffisölu.
Lögð fram umsókn Gunnlaugs F. Kristjánssonar, kt. 220865-3559, fh., Smiðjubakarís ehf. kt.
650403-2070, dags. 9. september 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís með
kaffisölu að Smiðjuvegi 4e, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerðar til 4 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.2.16 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - heildverslun með hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Daða Hreinssonar, kt. 240369-4519, fh., Kemi ehf., kt. 640194-2439,
dags. 4. september 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni, að Smiðjuvegi 14, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.3

Umsagnir
Hafnarfjörður

2.3.1 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - veitingahús
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 16. september 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kristjáns Ólafssonar, kt. 070737-2059, sem sækir um endurnýjun á
vínveitingaleyfi fyrir Fjarðarnesti ehf., kt. 680200-2030, að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3.2 Kaplakriki, Hafnarfjörður - íþróttahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 9. september 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Péturs Ó. Stephensen, kt. 220552-2849, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
íþróttahúsið Kaplakrika, Hafnarfirði, vegna uppskeruhátíðar 20. september nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.3 Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 19. ágúst 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Auðuns G. Árnasonar, kt. 190259-4049, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir veitingastaðinn Kænuna, kt. 631292-2169, að Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.4 Strandgata 55, Hafnarfirði - veitinga- og skemmtistaður.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 19. ágúst 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar, kt. 190259-4049, sem sækir um endurnýjun
veitinga- og gistileyfis fyrir veitinga- og skemmtistaðinn Fjörukrána, kt. 630490-1119, að
Strandgötu 55, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlitsins til Fjörukrárinnar ehf. dag. 28. ágúst 2003 varðandi
nauðsynlegar úrbætur varðandi uppsetningu og notkun setlaugar við gististaðinn.
Jákvæð umsögn samþykkt fyrir veitinga- og gistileyfi en fyrirvari gerður um notkun setlaugar.
Kópavogur
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2.3.5 Engihjalli 8, Kópavogi - veitingastaður.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 22. september 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Péturs Jakobssonar, kt. 070765-4899, sem sækir um leyfi til
áfengisveitinga fyrir Shooters sportbar, kt. 531099-2659 að Engihjalla 8, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 21. maí 2002.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.6 Fannborg 2, Kópavogi - félagsheimili.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 26. ágúst 2003, (27. desember 2002) þar
sem óskað er umsagnar á umsókn Önnu Hallgrímsdóttur, kt. 280546-7399, sem sækir um
endurnýjun á leyfi til vínveitinga fyrir Félagsheimili Kópavogs að Fannborg 2, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 24. nóvember 1998.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.7 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastaður.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. (27. desember 2002) 29. ágúst 2003, þar
sem óskað er umsagnar á umsókn Þóris Erlingssonar, kt. 161073-3429, fh. Tanksins kt.
571299-5349, sem sækir um endurnýjun á leyfi til vínveitinga fyrir veitingastaðinn TGI Fridays
að Hagasmára 1, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 24. september 2001.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.8 Hamraborg 4, Kópavogi - listasafn.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 26. ágúst 2003, (27. desember 2002) þar
sem óskað er umsagnar á umsókn Önnu Hallgrímsdóttur, kt. 280546-7399, sem sækir um
endurnýjun á leyfi til vínveitinga fyrir Listasafn Kópavogs að Hamraborg 4, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 24. nóvember 1998.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.9 Hamraborg 11, Kópavogi - veitingastaður.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 3. september 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sigrúnar Bragadóttur, kt. 080370-4829, sem sækir um nýtt leyfi til
áfengisveitinga vegna tilkomu nýs rekstraraðila fyrir Sporthamar ehf., kt. 550403-3230 að
Hamraborg 11, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 12. maí 2003.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3.10 Hamraborg 6, Kópavogi - tónlistarhús.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 26. ágúst 2003, (27. desember 2002) þar
sem óskað er umsagnar á umsókn Önnu Hallgrímsdóttur, kt. 280546-7399, sem sækir um
endurnýjun á leyfi til vínveitinga fyrir Tónlistarhús Kópavogs að Hamraborg 6, Kópavogi.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 24. nóvember 1998.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.4

Annað

2.4.1 Drög að reglugerð um meðhöndlun úrgangs.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins dags. 25. ágúst 2003 þar sem óskað er umsagnar um
drög að reglugerð um meðhöndlun úrgangs.
2.4.2 Eftirlit með varnarefnum í matvælum 2002
Lögð fram skýrsla um niðurstöður eftirlitsverkefnis Umhverfisstofnunar UST 2003/12l
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar www.ust.is/matvaeli/adskotaefni

3. Fjárhagsáætlun 2004
Lögð fram fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2004 ásamt verkefnaskrá og
eftirlitsáætlun 2004 til 2007.
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Samþykkt.

4. Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
4.1 Fundargerð framkvæmdastjórnar

Lög fram fundargerð framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
4. september 2003.
4.2 Skipulag Heiðmerkur

Lögð fram til kynningar samþykkt Umhverfis- og heilbrigðisnefndar Reykjavíkur frá
16. september varðandi endurskipulag á Heiðmörk sem útivistar- og
vatnsverndarsvæði.
4.2.1 Ráðstefna um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Lögð fram dagskrá vegna ráðstefnu um vatnsvernd sem heilbrigðisnefndir á
höfuðborgarsvæðinu standa að miðvikudaginn 5.nóvember n.k.
5. Vatnsból í Vatnsendakrikum, Kópavogi
Lagt fram erindi verkfræðistofunnar Hönnunar frá 10. júlí 2003 um skilgreiningu á
brunnsvæði vegna fyrirhugaðra neysluvatnstöku Vatnsveitu Kópavogs í
Vatnsendakrikum.
Einnig lögð fram tillaga að breytingu á brunnsvæði ásamt tillögu að legu girðingar
umhverfis vatnsbólið sem unnin var af verkfræðistofunni Hönnun "Mynd A, tillaga að
brunnsvæði vegna vatnsveitu Kópavogs í Vatnsendakrikum í Heiðmörk".
Fyrir liggur í fundargerð frá 11. september 2003 að Umhverfis- og heilbrigðisnefnd
Reykjavíkur gerir ekki athugasemdir við stækkun brunnsvæðisins.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Með vísun til ákvæða 9. gr. reglugerðar um neysluvatn nr. 536/2001 og ákvæða 12.
gr.og 13. gr. reglugerðar um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999, með síðari
breytingum samþykkir heilbrigðisnefnd þá skilgreiningu á vatnsverndarsvæðinu í
Vatnsendakrikum sem tillaga er gerð um og beinir þeim tilmælum til skipulagsnefndar
Kópavogs að vinna að breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar í samræmi við
tillöguna."
6. Eftirlit með hundahaldi
6.1 Krafa um afturköllun á leyfi til hundahalds

Lagt fram erindi Skúla Bjarnasonar hrl. dags. 29. ágúst 2003, þar sem þess er krafist
að hundur sem haldinn er að Hvammabraut 12, Hafnarfirði, verði fjarlægður.
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins frá 3. september 2003 til eiganda
hundsins og andmælabréf eigandans dags. 19. september 2003.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðiseftirlitinu að rannsaka mál þetta með vísun til 14. gr.
samþykktar um hundahald"
6.2 Reglur um hundahald

Farið yfir reglur um hundahald og framkvæmd eftirlits.
7. Hesthús að Heimsenda
Lagt fram afrit af bréfi bæjarverkfræðings Kópavogs til eigenda hesthússins að
Heimsenda 9, Kópavogi.
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8. Stjórnsýslukæra vegna Sæbólsbrautar 40, Kópavogi
Lagt fram til kynningar bréf úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir,
dag. 27. ágúst 2003, þar sem óskað var eftir greinargerð um stjórnsýslukæru Péturs
Guðmundarsonar hrl. vegna Sæbólsbrautar 40, Kópavogi.
Einnig lagt fram afrit af svarbréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 10. september 2003.

9. Ólykt frá fiskþurrkun
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 10. september 2003 til Svalþúfu ehf.
vegna kvartana um ólykt.
Lagt fram bréf Svalþúfu ehf sem móttekið var 17. september 2003 og lögregluskýrsla
frá 15. september 2003
varðandi heitlofsþurrkun á fiskafurðum.
Samþykkt drög að bréfum til Svalþúfu ehf og Þurrkaðra fiskafurða ehf. vegna
ítrekaðar kvartana um ólykt.

10. Önnur mál.
10.1 Eyrartröð í Hafnarfirði.

Lagt fram til kynningar afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til húseiganda að Eyrartröð 3 í
Hafnarfirði dags. 19. september 2003 vegna lóðahreinsunar.
10.2 Hljóðvist á nýbyggingarsvæði í eldri byggð við Lund í Kópavogi

Lagt fram bréf bæjarverkfræðings Kópavogs, dags. 29. september 2003 þar sem
óskað er heimildar til beitingar fráviksgilda í viðauka reglugerðar um hávaða nr.
933/1999, með síðari breytingum, við uppbyggingu íbúðarbyggðar við Lund í
Kópavogi.
10.3 Uppgræðsla í Krísuvík

Lögð fram umsókn Gunnars Steins Pálssonar,f. h. Hestamannafélagsins Sörla kt.
640269 6509, sem móttekin var 19. september s.l. þar sem sótt er um leyfi til
uppgræðslu með þurrhluta svínamykju í beitarhólfi Sörla sunnan Kleifarvatns.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd samþykkir með fjórum atkvæðum gegn einu að fela
heilbrigðiseftirlitinu að vinna og gefa út starfsleyfi samkvæmt ákvæðum 17. gr.
reglugerðar um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun nr.
785/1999, með síðari breytingum, þegar nauðsynlegar upplýsingar um
framkvæmdina liggja fyrir."
10.4 Umhverfisþing

Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis dags. 22. september 2003 þar sem boðað er til
Umhverfisþings dagana 14.-15. október 2003.
Samþykkt að Páll Stefánsson sæki þingið.
10.5 .Fulltrúráðsfundur Sorpu

Lagt fram bréf Sorpu bs. dag. 18. september 2003 þar sem boðað er til
fulltrúaráðsfundar Sorpu 8. október n.k.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson

Jón Bjarni Þorsteinsson
Andrés Pétursson
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