HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
52. fundur –21. maí 2002

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, þriðjudaginn 21. maí
2002, að Fjarðargötu 13-15, og hófst hann kl. 17:30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra,
sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson og Sigurlaug Sigurðardóttir boðuðu forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 51. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.
2. Fundargerð 43. starfsmannafundar frá 16. apríl 2002.

2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Borgarholtsbraut 17, Kópavogi - sundlaug.
Lögð fram umsókn Guðmundar Þ. Harðarsonar f. h. Bæjarsjóðs Kópavogs vegna Sundlaugar
Kópavogs kt: 700169-3759, dags. 22. apríl 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til
reksturs sundlaugar að Borgarholtsbraut 17, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.2 Engihjalla 8, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Péturs I. Jakobssonar f.h. Shooters ehf. kt: 531099-2659, dags. 13. maí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu að Engihjalla 8, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið innan 2 mánaða og að
lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.3 Flatahraun 22, Hafnarfirði - mötuneyti.
Lögð fram umsókn Þorgils Þorgilssonar f.h. Parhótels ehf. kt: 510199-3249, dags.22. apríl
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis í Iðnskólanum að Flatahrauni 22,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með skilyrðum um að innra eftirliti verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.4 Grófarsmára 26, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Rósu G. Svavarsdóttur f.h. Hársnyrtistofu Rósu kt: 280961-3969, dags.
24. apríl 2002, þar sem hún sækir um endurnýjun á leyfi til reksturs hársnyrtistofu í tengslum
við íbúð sína að Grófarsmára 26, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.5 Grænatúni 1, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Guðrúnar K. Aðalsteinsdóttur f.h. Snyrtistofunnar Hrundar kt: 5203790109, dags. 23. apríl 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs snyrtistofu að
Grænatúni 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.6 Hamraborg 7, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Önnu L. Aðalgeirsdóttur f.h. Hárgreiðslustofunnar Zsa – Zsa, kt: 2009542549, dags. 19. apríl 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs hárgreiðslustofu
að Hamraborg 7, Kópavogi. Endurnýjun.
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Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með skilyrðum um að ræstingaaðstaða verði bætt.
2.1.7 Hamraborg 20a, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Guðbjargar Sveinbjörnsdóttur f.h. Nýbylgjunnar ehf. kt: 340202-2570,
dags. 29. apríl 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hamraborg 20a,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að ræstingaaðstaða verði bætt.
2.1.8 Hamraborg 22, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Stefáns R. Jónssonar f.h. Rakarastofunnar Sevilla kt: 100847-7369, dags.
19. apríl 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs rakarastofu að Hamraborg
22, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.9 Hlíðarsmári 14, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Þorgerðar Sigurðardóttur f.h. Táps ehf. kt: 660398-2529, dags.10. maí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Hlíðarsmára 14, Kópavogi.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.10 Hvaleyrarbraut 23, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Jóns Arnars Jakobssonar, f.h. Sjófangs hf. kt: 570269-0119, dags. 15. maí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Hvaleyrarbraut 23, Hafnarfirði,
jarðhæð. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um fullnægjandi frágang á sorpgeymslu og
sorplosun.
2.1.11 Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi - fræðslustarfsemi.
Lögð fram umsókn Þorbjörns Jenssonar f.h. Fjölsmiðjunnar kt: 660601-2790, dags. 30. apríl
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fræðslustarfsemi að Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt fyrir mötuneyti með skilyrðum um að innra eftirlit verði komið á innan 2
mánaða.
2.1.12 Lækjargata 34a, Hafnarfirði - fiskverslun.
Lögð fram umsókn Finns Frímanns f.h. Fiskbúðarinnar okkar, kt: 520198-2459, dags. 10. maí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Lækjargötu 34a, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Ennfremur lagður fram listi með undirritun íbúa þar sem mótmælt er veru fiskbúðar í húsinu.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með vísun til 9. gr. og 139 gr. heilbrigðisreglugerðar nr.
149/1990 með síðari breytingum og 3. gr. reglugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti við
framleiðslu og dreifingu matvæla nr. 522/1994 með síðari breytingum.
2.1.13 Melabraut 29, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Sigurjóns Hreinssonar f.h. Vídeóholtsins kt: 070965-3959, dags. 13. maí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna matvæla að Melabraut 29,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.14 Miðhraun 22b, Garðabæ - kæliverkstæði.
Lögð fram umsókn Óskars Þórðarsonar f.h. Kælismiðjunnar Frost ehf. kt: 430801-2360, dags.
19. apríl 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kæliverkstæðis og þjónustu við Miðhraun
22b, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
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2.1.15 Nýbýlavegur, Lundur, Kópavogi - steinsmíði.
Lögð fram umsókn Þóris Barðdal f.h. Sólsteina ehf. kt: 460172-0989, dags. 10. maí 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs steinsmiðju að Lundi við Nýbýlaveg í Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
2.1.16 Smiðjuvegur 4, Kópavogi - vinnsla með plastefni.
Lögð fram umsókn Jóns Geirssonar f.h. Fást ehf. kt: 520188-2159, dags. 10. maí 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs plastvinnslu að Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi
og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
2.2 Umsagnir.
2.2.1 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - Fjarðarnesti.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 22. apríl 2002, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Kristjáns Ólafssonar kt: 070737-2059, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir Veitingahúsið Fjarðarnesi kt: 680200-2030, að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.2 Bæjarlind 12, Kópavogi - Café Fashion.
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns Kópavogsbæjar dags. 13. maí 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kristínar Kvaran kt: 050146-3679, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir
Café Fashion, Bæjarlind 12, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.3 Grænahjalla 21, Kópavogi - Grænihjalli.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 2. maí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristjönu Jónsdóttur kt: 141047-4349, sem sækir um leyfi til að reka gistingu á
einkaheimili að Grænahjalla 21, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Strandgata 55, Hafnarfirði - Fjörukráin.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 23. apríl 2002, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar kt: 090855-4689, sem sækir
um áfengisveitingaleyfi fyrir Veitingahúsið Fjörukrána kt: 630490-1119, að Strandgötu 55,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.5 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - Billiardstofa Hafnarfjarðar.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 13. maí 2002, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Sigurðar Jóhannessonar kt: 100370-4259, sem sækir um
áfengisveitingaleyfi fyrir Billiardstofu Hafnarfjarðar kt: 450382-0279, Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.3 Annað
2.3.1 Eftirlitsverkefni Hollustuverndar ríkisins og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Lögð fram skýrsla um örveruástand samloka og smurðs brauðs 2002.
Jón Bjarni Þorsteinsson mætti á fundinn
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3. Starfsmannahald.
Lagðar fram umsóknir 12 umsækjenda um starf heilbrigðisfulltrúa sem auglýst hefur verið
laust til umsóknar.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að ráða Eirík Þóroddsson, vélfræðing, Efstahjalla 1C, Kópavogi, í
starf heilbrigðisfulltrúa og er framkvæmdastjóra falið að ganga frá ráðningasamningi við hann.

4. Kvörtun um hundahald í fjöleignahúsi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 2. maí 2002 til Margrétar Vilbergsdóttur,
Eyrarholti 1, Hafnarfirði, vegna kvörtunar um hundahald í fjöleignahúsi án samþykkis
meðeigenda og svarbréf hennar dags. 6. maí 2002.
Einnig lagt fram bréf Ingibjargar Þórðardóttur og Karls Finnbogasonar, Eyrarholti 1,
Hafnarfirði, dags. 8. maí 2002 þar sem kvartað er vegna hundahalds í fjöleignahúsinu.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Þar sem ekki er um samþykktan sérinngang að ræða samkvæmt byggingareglugerð leggur
heilbrigðisnefnd fyrir eiganda hundsins að leggja fram samþykki meðeigenda í fjöleignahúsinu
fyrir hundahaldinu að öðrum kosti verður skráning hundsins afturkölluð."

5. Efnamengun í fráveitu.
Lagt fram að nýju ljósrit af lögregluskýrslu vegna atviks sem varð þann 8. apríl s. l. er
efnamengun varð í fráveitulögn í Garðabæ og erindi dags. 20. maí 2002 frá Sápugerðinni
Frigg hf.
Heilbrigðisnefnd telur hér um alvarlegt tilvik að ræða og felur heilbrigðiseftirlitinu að afgreiða
málið í samræmi við ákvæði 26. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með
síðari breytingum.

6. Fundargerðir.
6.1 Samráðsfundur við ÍSAL.
Lögð fram fundargerð samráðsfundar ÍSAL, Hollustuverndar ríkisins og Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 10. desember 2001.
6.2 Framkvæmdastjórn um vatnsvernd.
Lögð fram fundargerð framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 10.
maí 2002.

7. Skýrsla framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd 1997 -2002.
Lögð fram skýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fyrir tímabilið
1997 - 2002.

8. Frumvarp til laga um úrgang.
Lagt fram bréf Umhverfisnefndar Alþingis frá 29. apríl 2002 þar sem óskað er umsagnar um
frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs. 651 mál, EES-reglur.
Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðisfulltrúa að veita umsögn um frumvarpið.

9. Stækkun ÍSAL.
Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar frá 16. maí 2002 ásamt skýrslu um mat á umhverfisáhrifum
vegna stækkunar í allt að 300 000 tonn á ári í 1. áfanga og stækkun í allt að 460 000 tonn á
ári í 2. áfanga.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur með vísun í 22. grein reglugerðar nr. 671/2000, um mat á umhverfisáhrifum að gera þurfi fyrirvara um aukna loftmengun vegna flúors (F), brennisteinstvíildis
(SO2) og PAH-efna, svo og hávaða og felur heilbrigðisfulltrúa að koma þeirri umsögn á
framfæri.”
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10. Önnur mál.
10.1 Uppgræðsla á Bolöldu og við Sandskeið sumarið 2002.
Lagt fram erindi Gróðurs fyrir fólk í landnámi Ingólfs dags. 21. maí 2002 þar sem óskað er
heimildar til dreifingar hrossataðs, tilbúins áburðar og fræs vegna uppgræðslu á um 30 ha
svæði við Bolöldu og Sandskeið.
Heilbrigðisnefnd tekur jákvæða afstöðu til erindisins og felur heilbrigðisfulltrúa nánari
afgreiðslu þess.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30.

Árni Sverrisson

Sigurgeir Ólafsson

Sigfríður Ingvarsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Andrés Pétursson
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