Heilbrigðisnefnd 8. desember 2003

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
71. fundur – 8. desember 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 8.
desember 2003, að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru
undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna heilbrigðiseftirlitsins. Guðmundur H. Einarssonar,
framkvæmdastjóri ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 70. fundar heilbrigðisnefndar frá 24. nóvember 2003.
Samþykkt
2. Fundargerð 60. starfsmannafundar frá 3. desember 2003.
2.1 Starfsleyfi.
Garðabær
2.1.1 Garðatorg 3, Garðabær - hárgreiðslustofan Cleó.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Sverrisdóttur, kt. 310355-2599, fh. Hárgreiðslustofunnar Cleó,
dags. 22.11 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Garðatorgi 3,
Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 4 ára með fyrirvara um
að kröfu um loftræstingu á snyrtingu verði fullnægt.
Hafnarfjörður
2.1.2 Rauðhella 10, Hafnarfirði - bílaréttingar og sprautun.
Lögð fram umsókn Kristins V. Sverrissonar, kt. 290777-4029, fh. Bílamálunarinnar Geisla
ehf., kt. 420903-2190, dags. 24.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaréttinga og
sprautunar, að Rauðhellu 10, 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.
2.1.3 Strandgata 21, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Magnúsar Björnssonar, kt. 300154-2989, fh. Hafnarvíkur ehf., kt. 4707982039, dags. 02.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs langtímaleigu á herbergjum að
Strandgötu 21, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Frestað og óskað frekari upplýsinga vegna breytinga á rekstri.
2.1.4 Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði - fiskverkun (heitloftsþurrkun).
Lögð fram umsókn Magnúsar Gylfasonar, kt. 200767-4389, fh. Svalþúfu ehf. 711095-2259,
dags. 24.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til heitloftsþurrkunar við fiskvinnslu fyrirtækisins að
Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði. Einnig lagt fram bréf frá Héðni hf. dags. 3. desember 2003 sem
lýsir núverandi mengunarvarnabúnaði og tvö erindi Árna Bergmanns Péturssonar f.h. Raf,
dags. 3. desember 2003 og 8. desember 2003 sem lýsa áformum um að koma upp hreinsun
á útblæstri frá starfseminni. Breyting á starfsemi.
Samþykkt að veita umbeðið leyfi til 1. mars 2004 með skilyrðum um að starfseminni verði
þannig háttað á umræddu tímabili að íbúar í nágrenninu verði ekki fyrir óþægindum vegna
hennar og að þurrkklefar verði ekki í gangi á tímabilinu frá 23. desember 2003 til 5. janúar
2004 eins og boðað er í gögnum fyrirtækisins frá 8. desember 2003.
Kópavogur
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2.1.5 Dalvegur 26, Kópavogi - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Salvars Guðmundssonar, kt. 151257-2839, fh. Jóns og Salvars ehf., kt.
540194-2709, dags. 03. 12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að
Dalvegi 26, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til reglugerðar um mengunarvarnir til 5 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.
2.1.6 Fannborg 7-9, Kópavogi - heilsugæsla.
Lögð fram umsókn Sigríðar Pálmadóttur, kt. 230956-2949, fh. Heilsugæslustöðvar Kópavogs,
dags. 03.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsugæslustöðvar að Fannborg 7-9,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.7 Fannborg 8, Kópavogi - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Magneu Gylfadóttur, kt. 101067-5569, fh. Fótaaðgerðarstofu Magneu,
dags. 02.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Fannborg 8,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.8 Fannborg 8, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Hjartardóttur, kt. 070557-4609, fh. Hársnyrtistofu Ragnheiðar,
dags. 02.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Fannborg 8,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Gullsmári 13, Kópavogi - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Önsu Súsönnu Hansen, kt. 250836-5039, fh. Þ. Eiríksson ehf., kt. 6210911079, dags. 03.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Gullsmára
13, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.10 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Guðmundar Skarphéðinssonar, kt. 180351-3379, f.h. Tanksins ehf., kt.
571299-5349, dags. 23.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðarins Burger
King að Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.11 Hagasmári 5, Kópavogi - heilsugæsla.
Lögð fram umsókn Sigríðar Pálmadóttur, kt. 230956-2949, fh. Heilsugæslustöðvar Kópavogs,
dags. 03.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsugæslustöðvar að Hagasmára 5,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Hamraborg 14a, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Stefaníu Guðmundsdóttur, kt. 130164-4129, fh. Snyrtistofunnar Bylgjunnar
sf. kt. 590848-2369, dags. 25. 11. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að
Hamraborg 14a, Kópavogi. Endurnýjun.
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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2.1.13 Hamraborg 14a, Kópavogi - snyrtivöruverslun með götun í eyru.
Lögð fram umsókn Sóleyjar Stefánsdóttur, kt. 140145-4329, fh. Fögrubrekku ehf., kt. 5102932589, dags. 25. 11. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtivöruverslunar með götun í
eyru að Hamraborg 14a, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar fyrir snyrtivöruverslun til
12 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða. Leyfi til götunar í eyru
er frestað þar sem ekki liggur fyrir vottorð landlæknis.
2.1.14 Hamraborg 14a, Kópavogi - fótaaðgerðir.
Lögð fram umsókn Þyríar Georgsdóttur, kt. 171060-5099, fh. Fótaaðgerðarstofunna.
Bylgjunar, dags. 25.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að
Hamraborg 14a, 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.
2.1.15 Kópavogsbraut 115, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Símonar Kjærnested, kt. 180245-4999, f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 5906023610, dags. 01.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bensínstöðvar að Kópavogsbraut
115, Kópavogi, ásamt greinargerð fyrirtækisins dags. 28. nóvember 2003. Eigendaskipti.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Atlantsolíu ehf. frá 1. desember 2003 og afrit af
starfsleyfi sem gildir til 1. mars 2004 en reiknað er með að umfjöllun um umsóknina
samkvæmt 10 gr. reglugerðar nr. 785/1999 verði lokið inna þeirra tímamarka.
Samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi.
2.1.16 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - tattoo.
Lögð fram umsókn Helgu Bjarnadóttur, kt. 161067-5559, fh. Fyrir og Eftir, dags. 25.11.2003,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs tattoo að Smiðjuvegi 1, 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.
2.1.17 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Jóhönnu Kristófersdóttur, kt. 190975-3209, fh. Snyrtistofu Jóhönnu, dags.
27.11.2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Smiðjuvegi 1, 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.
2.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

2.2.1 Haukahraun 1, Hafnarfirði - félagsheimili.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.11.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hallgunnar Skaptason, kt. 130948-3759, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
fimleikafélagið Björk, Haukahrauni 1, Hafnarfirði.
Frestað þar sem starfsleyfi heilbrigðisnefndar liggur ekki fyrir.
2.2.2 Strandgata 50a, Hafnarfirði - hótel.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.11.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar, kt. 090855-4689, sem sækir um leyfi fyrir
hótelrekstri að Strandgötu 50a, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.3 Dalvegur 18, Kópavogi - málningarverksmiðja.
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar, dags. 29.10.2003, þar sem óskað er umsagnar vegna
endurnýjunar á starfsleyfi málningarverksmiðju Málningar hf, að Dalvegi 18, Kópavogi.
Ekki eru gerðar athugasemdir við tillögu að starfsleyfi.
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3. Gjaldskrá fyrir fráveitugjald í Bessastaðahreppi
Lagt fram bréf sveitarstjóra Bessastaðahrepps frá 5. desember 2003 varðandi breytingu á
gjaldskrá fyrir fráveitugjald í Bessastaðahreppi. Óskað er umsagnar heilbrigðisnefndar með
vísum til ákvæða laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari
breytingum.
Eftirfarandi umsögn er gerð:
"Heilbrigðisnefnd hefur yfirfarið tillögu að gjaldskrá ásamt framkvæmdaáætlun um fráveitu
Bessastaðahrepps frá 28. október 2003. Fyrirliggur samþykkt um fráveitu í Bessastaðahreppi
þar sem kveðið er á um fráveitugjald og nefndin telur tillöguna vera í samræmi við ákvæði
laga um hollustuhætti og mengunarvarnir"

4. Slæm umgengi um lóð
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 17. nóvember 2003 vegna slæmrar umgengni
um lóðina að Akralind 9, Kópavogi og geymslu hús og kofa sem eru til lýta og óþæginda á
bifreiðastæði hússins.
Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðiseftirlitinu að fylgja eftir hreinsun lóðarinnar og að umræddar
byggingar verði fjarlægðar.

5. Matvælaeftirlit
Þorsteinn Þorvarðarson, heilbrigðisfulltrúi , gerði grein fyrir framkvæmd eftirlits það sem af er
árinu, stöðu innra eftirlits matvælafyrirtækja og verkefnum sem eru framundan í
matvælaeftirliti.

6. Örverumælingar í yfirborðsvatni og við strendur
Tore Skjenstad, heilbrigðisfulltrúi, gerði grein fyrir örverumælingum í yfirborðsvatni og við
stendur í umdæmi nefndarinnar.
Samþykkt að birta niðurstöður úr mælingum á umhverfisgæðum varðandi vatn og verndun
þess á heimasíðu stofnunarinnar.

7. Númerslausar bifreiðar á almannafæri
Páll Stefánsson, heilbrigðisfulltrúi, gerði grein fyrir framkvæmd endurgreiðslu Úrvinnslusjóðs
vegna förgunar bifreiða og afskiptum heilbrigðiseftirlitsins og þjónustumiðstöðva
sveitarfélaganna af númerslausum bifreiðum á sem skyldar hafa verið eftir á almennum
bifreiðastæðum og við götur síðustu misseri.

8. Önnur mál.
8.1 Fundargerð haustfundar Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Lögð fram fundargerð haustfundar Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga sem
haldinn var í Reykjavík 3. og 4. nóvember 2003.
8.2 Umhverfismat fyrir virkjun á Hellisheiði
Lagt fram til kynningar erindi Skipulagsstofnunar frá 3. desember 2003, ásamt matsskýrslu
um virkjun á Hellisheið, rafstöð allt að 120 MW og varmastöð allt að 400 MW í sveitarfélaginu
Ölfus og lagningu hitaveituæðar til Reykjavíkur. Óskað er umsagnar um mat á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar fyrir 30. desember 2003.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.00
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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