Heilbrigðisnefnd 27.október 2003

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
69. fundur – 27. október 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27.
október 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. Breyting á skipan heilbrigðisnefndar
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 21. október 2003, um að á
fundi bæjarstjórnar Kópavogs þann 23. september s.l. hafi Loftur Þór Pétursson,
verið kjörinn aðalmaður í heilbrigðisnefnd í stað Svölu Jónsdóttur og Steingrímur
Steingrímsson kjörinn varamaður í stað Lofts Þórs Péturssonar.
2. Fundargerð 68. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt
3. Fundargerð 58. starfsmannafundar frá 29. október 2003.
3.1 Starfsleyfi
Garðabær
3.2 Miðhraun 22, Garðabæ - matvælavinnsla.
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar, kt. 160357-7469, fh. Kjarnavara ehf., kt. 6308891039, dags. 14. október. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að
Miðhrauni 22, Garðabæ. Eigendaskipti.
Frestað og óskað upplýsinga um hvaða úrbætur hafa verið gerðar á fráveitukerfi. Einnig
óskað eftir samþykktum teikningum af húsnæðinu.
Hafnarfjörður
3.3 Bæjarhraun 2, Hafnarfirði - dýralæknastofa
Lögð fram að umsókn Steinunnar Geirsdóttur, kt. 040371-4009, dags. 24. október 2003, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs dýralæknastofu að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og
hollustuháttareglugerðar til 10 ára.
3.4 Dalshraun 1, Hafnarfirði - byggingafyrirtæki.
Lögð fram umsókn Kristins Jörundssonar, kt. 131050-2759, fh. Ris ehf, kt. 610566-0149,
dags. 20. október 2003, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á húseigninni
Dalshrauni 1, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Samþykkt leyfi til 20. des. 2003 með vísun til 17. gr. reglugerðar nr. 785/1999, með fyrirvara
um að vottorði vegna asbesthreinsunar hússins verði skilað til heilbrigðiseftirlits áður en
niðurrif hefst.
3.5 Fjarðargata 19, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram að umsókn Jónínu K. Ólafsdóttur, kt. 190257-2909, fh. Hársnyrtistofunnar Nínu
ehf., kt. 450598-2329, (Fagfólk), dags. 7. október 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
hársnyrtistofu að Fjarðargötu 19, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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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3.6 Fjarðargata 19, Hafnarfirði - verslun með merkingarskyldar efnavörur.
Lögð fram að umsókn Ólafs Inga Ólafssonar, kt. 200558-3759, fh. BJ Trading ehf. kt. 5301033150,(Ótrúlega búðin) dags. 22. október 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar
með gjafavörur og leikföng að Fjarðargötu 19, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.7 Hringbraut 77, Hafnarfirði - líkamsræktarstöð.
Lögð fram að umsókn Kjartans Más Hallkelssonar, fh. Nautilus Ísland ehf., kt. 630997-2329,
dags. 2. október 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Hringbraut
77, Hafnarfirði (Suðurbæjarlaug). Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.8 Kríuás 2, Hafnarfirði - leikskóli
Lögð fram að umsókn Hjördísar Fenger, kt. 201057-3969, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt.
590169-7579, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskólans Tjarnarás að Kríuási 2,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 12 ára, 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.
3.9 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.
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.
Lögð fram áætlun lóðarhafa dags. 16.10.2003 um hreinsun lóðarinnar, girðingu umhverfis lóð
og annan frágang lóðar ásamt teikningu Sigurðar Þorleifssonar af lóðarskipulagi dags. okt
2003.
Frestað og óskað eftir staðfestingu á samþykki byggingafulltrúa.
3.10 Kapelluhraun, Hafnarfirði - grjótnám.
Lögð fram umsókn Hjálmars Magnússonar, kt. 191043-2439, f.h. Borgarvirkis ehf, kt. 4107830379, dags. 17. október 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs grjótnáms í Kapelluhrauni,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Grjótnáminu er ætlað að fara fram í námu sem þegar er nýtt á svæði sem samkvæmt
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015, samþ. 23.12.1997, er ætlað undir iðnaðarstarfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er til 5 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.11 Rauðhella 1, Hafnarfirði - verktakastarfsemi
Lögð fram umsókn Hjálmars Magnússonar, kt. 191043-2439, f.h. Borgarvirkis ehf, kt.4107830379, dags. 22. október 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs verktakastarfsemi með
þungavinnuvélar að Rauðhellu 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 15 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
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3.12 Akralind 5, Kópavogi - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Inga Ingvarssonar, kt. 110369-3529, f.h. Járnprýði ehf, kt. 420301-2780,
dags. 6. október 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Akralind
5, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 15 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.13 Bæjarlind 2, Kópavogi - tölvuskóli.
Lögð fram umsókn Sigurðar Friðrikssonar, fh. Tölvuskóli Suðurnesja ehf., kt. 410493-2419,
(Tölvuskólinn þekking), dags. 18. sept. 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs tölvuskóla að
Bæjalind 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
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 þegar fyrir liggur að starfsemin
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.14 Dalvegur 16d, Kópavogur - heildverslun með hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Jóns Hólm Einarssonar, kt. 200547-3579, fh. Indrani ehf., kt. 5510022410, dags. 15. október 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með
hættuleg efni og eiturefni að Dalvegi 16d, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með skilyrðum sem
fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.15 Hagasmári 1, Kópavogur - verslun með merkingarskyldar efnavörur.
Lögð fram að umsókn Ólafs Inga Ólafssonar, kt. 200558-3759, fh. BJ Trading ehf. kt. 5301033150,(Ótrúlega búðin) dags. 22. október 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar
með gjafavörur og leikföng að Hagasmára 1, Kópavogi
Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.16 Lundur, Kópavogi - litboltavöllur.
Lögð fram umsókn Eyþórs Guðjónssonar, kt. 050260-4709, f.h. Litbolta ehf., kt. 630600-2350,
dags. 6. október 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs litboltavallar að Lundi, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2000-2012, samþ. 23.04.2002, er starfsemin á þjónustuog verslunarsvæði.
Frestað og óskað nánari upplýsinga um hreinlætisáætlun.
3.17 Suðurlandsvegur Geirland - lager og söluaðstaða fyrir jarðefni.
Lögð fram umsókn Braga Sigurjónssonar, kt. 170636-7919, dags. 23. maí 2003, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs flokkunar, lagers og söluaðstöðu fyrir jarðefni að Geirlandi við
Suðurlandsveg, Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað. Óskað frekari upplýsinga frá umsækjanda í samræmi við ákvæði 10 gr. í reglugerð
78571999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

4. Eftirlit með hundahaldi
4.1 Framkvæmd hundahalds á höfuðborgarsvæðinu

Lögð fram fundargerð samráðsfundar um framkvæmd eftirlits með hundahaldi á
höfuðborgarsvæðinu frá 8. október 2003.
4.2 Krafa um afturköllun á leyfi til hundahalds

Lagt fram að nýju erindi Skúla Bjarnasonar hrl. dags. 29. ágúst 2003, þar sem þess
er krafist að hundur sem haldinn er að Hvammabraut 12, Hafnarfirði, verði fjarlægður.
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Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir vettvangheimsókn, viðræðum við eiganda
hundsins, kvartanda og formann húsfélagsins.
Afgreiðslu frestað þar sem beðið er frekari gagna.
4.3 Viðurkennd grunnnámskeið í hundauppeldi

Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins frá 9. október 2003 til Hundaskóla
Guðrúnar og Hundaskóla HRFÍ um úttekt og mat á námskeiðum ef nýta á heimild til
að veita afslátt á eftirlitsgjöldum.
Lagt fram erindi Ástu Dóru Ingadóttur, dags. 21. ágúst 2003 þar sem gerð er grein
fyrir grunnnámskeiðum fyrir hundaeigendur hjá hundaskólanum Gallerí Voff.
Lagt fram erindi Guðrúnar Hafberg og Valgerðar Júlíusdóttur, dags. 21. október 2003
þar sem gerð er grein fyrir grunnnámskeiðum fyrir hundaeigendur hjá hundaskóla
HRFÍ.
Ofangreind gögn lögð fram til kynningar en frekari umræðu frestað þar til úttekt hefur
farið fram.
4.4 Ógn vegna hundahalds

Lögð fram skýrsla frá Lögreglunni í Kópavogi vegna máls nr. 37-2003-4723 um árás
hunds á alifugla og ógn sem stafar af lausagöngu.
Einnig lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins til Sýslumannsins í Kópavogi frá
17.10.2003 og til eiganda umrædds hunds frá 10. september 2003 og 27. ágúst
2003.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur að hér geti verið um að ræða alvarlegt brot á ákvæðum
starfsleyfis varðandi vörslu hunds og taka beri það til skoðunar með vísun til ákvæða
26. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1999, með síðari breytingum
og veitir starfsleyfishafa frest til 14. nóvember til að koma sjónarmiðum á framfæri
skv. 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993."
4.5 Kæra vegna hundsins Pílu nr. 2689

Lögð fram skýrsla frá Lögreglunni í Kópavogi vegna máls nr. 37-2003 2003-4505 þar
sem kært er vegna bits á barni þann 30. september og ábendingar um annað bit
þann 10. september 2003. Ennfremur lagt fram vottorð Hönnu Maríu Arnórsdóttur,
dýralæknis, sem skoðaði tíkina þann 16. október 2003.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur ástæðu til að ætla að hundurinn geti verið varasamur og af
honum geti stafað ógn fyrir börn í nágrenninu sem ekki verði við unað og taka beri
málið til skoðunar með vísun til 11. gr. og 14. gr. samþykktar um hundahald nr.
154/2000"
4.6 Kæra vegna hundsins Púka nr. 2436

Lagt fram erindi frá Lögreglunni í Hafnarfirði vegna máls nr. 28-2003-613, ásamt
gögnum um að hundur sem haldinn er í Garðabæ hafi bitið barn á Eskifirði 7. ágúst
2003. Ennfremur lögð fram greinargerð Hönnu Maríu Arnórsdóttur, dýralæknis um
skoðun og skapgerðarmat á hundinum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur ástæðu til að hundurinn fari í skapgerðarmat áður en frekari
afstaða er tekin."
4.7 Áróður fyrir bættri umgengni

Lagt fram erindi Umhverfis- og heilbrigðisstofu í Reykjavík dags. 24. október 2003
varandi verkefni um poka fyrir hundaeigendur til að hirða upp hundskít og fræðslu því
tengdu.
Heilbrigðisnefnd tekur jákvætt í erindið.
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5. Hljóðvist á nýbyggingarsvæði í eldri byggð við Lund í Kópavogi
Lagt fram að nýju bréf bæjarverkfræðings Kópavogs, dags. 29. september 2003 þar
sem óskað er heimildar til beitingar fráviksgilda vegna hljóðstigs við uppbyggingu
íbúðarbyggðar við Lund í Kópavogi samkvæmt viðauka í reglugerð um hávaða nr.
933/1999, með síðari breytingum.
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 23. október 2003 um hljóðvist við Lund í
Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd fellst á að beita megi fráviki II samkvæmt reglugerð 933/1999, um
hávaða fyrir íbúðabyggð við Lund, þar sem um þéttingu byggðar er að ræða.
Samkvæmt hljóðútreikningum liggur fyrir að hljóðstig í stórum hluta af
byggingasvæðinu verði ekki undir 55 dB(A) fyrir utan opnanlega glugga í minnsta
kosti helmingi íveruherbergja í hverri íbúð. Frávik II á því ekki við þær byggingar og
þar verða að vera hljóðdeyfðar loftrásir og vélræn loftræsting sem tryggir viðunandi
loftskipti og að hljóðstig innanhúss verði undir 30 dB(A)."
Gestur Pétursson vék af fundi meðan liðir 6 og 7 voru teknir til afgreiðslu.

6. Mælingar á flúor í nágrenni ÍSAL
Lögð fram skýrsla Iðntæknistofnunar um niðurstöður mælinga á flúor í gróðursýnum
og vatni í nágrenni álversins í Straumsvík árið 2002. Skýrslan er dagsett sept. 2003
og er unnin fyrir ÍSAL.
Niðurstöður sýna hliðstæða dreifingu flúors í gróðursýnum og undanfarin ár en lítils
háttar minnkun frá síðasta ári.

7. Samráðsfundur með ÍSAL
Lögð fram fundargerð samráðsfundar ÍSAL, Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 20. maí 2003.

8. Önnur mál.
8.1 Sala á díselolíu í olíubirgðastöð

Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis dags. 27. október 2003 þar sem óskað er
umsagnar um erindi Atlantsolíu, dags. 22. þ.m. Í erindinu er sótt um undanþágu frá
starfsleyfi í samræmi við ákvæði 3. ml. 1. mgr. 5. gr. a laga nr. 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir.
Heilbrigðisnefnd leggst ekki gegn erindinu að uppfylltum skilyrðum um
mengunarvarnir og eftirlit.
8.2 Bílapartar utan lóðar

Vakin var athygli á óþrifnaði við rekstur sem snertir vélknúin faratæki og sem hafinn
hefur verið að Drangahrauni 8, Hafnarfirði.
Heilbrigðiseftirlitinu falið að kanna málið og fylgja eftir úrbótum.
8.3 Ólykt frá fiskþurrkun

Rætt um ólykt frá fiskþurrkun og kvartanir frá nágrönnum vegna hennar í
októbermánuði. Fyrirtækin sem um ræðir hafa ekki nýtt sér að koma andmælum eða
athugasemdum að sbr. bréf heilbrigðiseftirlitsins frá 30. september 2003.
Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðisfulltrúa að fylgja málinu eftir í samræmi við IX. og X.
kafla reglugerðar um mengunarvarnaeftirlit nr. 786/1999.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:25
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson
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Sigurgeir Ólafsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Árni Sverrisson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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