HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
40. fundur –28. maí 2001

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 28.
maí 2001, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, og hófst hann kl.
17:30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóra og Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 39. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.

2. Loftgæðamælingar 1999 og 2000.
Á fundinn mættu frá Hollustuvernd ríkisins, Þór Tómasson, fagdeildarstjóri og Guðmundur
Bjarnason, sérfræðingur og kynntu niðurstöður úr loftgæðamælingum sem fram hafa farið á
Hvaleyrarholti í Hafnarfirði árin 1999 og 2000.
Skýrsla verður gefin út á næstunni um mælingarnar.

3. Fráveitur og skólp
Umræðu framhaldið um útrásir holræsa og framkvæmd reglugerðar nr. 798/1999, um fráveitu
og skólp sbr. lið 2 í fundargerð nefndarinnar þann 30.apríl s.l. og í vettvangsferð þann 14.
maí s. l.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd hefur fjallað um fráveitumál sinna sveitarfélaga í samræmi við ákvæði
reglugerðar nr. 798/1999 um skólp og fráveitur og til undirbúnings að gerð stöðuskýrslu
samkvæmt ákvæðum 28. gr. umræddrar reglugerðar. Af ýmsum orsökum eru farnar
mismunandi leiðir á svæðinu við að uppfylla ákvæði reglugerða við hreinsun fráveituvatns og
losun í móttaka. Framkvæmdum fyrir núverandi byggð er lokið hjá Garðabæ og næstum lokið
í Kópavogi. Unnið er samkvæmt áætlun að úrbótum hjá Bessastaðahreppi. Framkvæmdir hjá
Hafnarfjarðarbæ hafa dregist og fráveitan er enn án starfsleyfis. Frestir samkvæmt reglugerð
nr. 798/1999 um skólp og fráveitur eru liðnir fyrir Hafnarfjarðarbæ. Nauðsynlegt er fyrir
Hafnarfjarðarbæ að sækja um undanþágu frá reglugerð til Umhverfisráðherra sem fyrst.‘’

4. Fundargerð 32. starfsmannafundar frá 9. maí 2001.
4.1 Starfsleyfi
4.1.1 Fjarðargata 17, Hafnarfirði – sólbaðstofa.
Lögð fram umsókn Sveins Rafnssonar f.h. Sólaríu ehf. kt. 620201-2270, dags. 15. maí 2001,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu að Fjarðargötu 17, Hafnarfirði. Eigandaskipti.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
4.1.2 Grænatún 1, Kópavogi – söluturnar án óvarinna matvæla.
Lögð fram umsókn Grétars Inga Sigurðssonar f.h. Söluturninn Grænatúni (Gis ehf.) kt.
610700-2920, dags 17. maí 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Grænatúni
1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirliti verði komið á innan eins mánaðar.
4.1.3 Hafnarfjarðarhöfn - skemmtiferðaskip.
Lögð fram umsókn Eldingar veitingareksturs ehf, kt. 600401 2030, dags. 23. maí 2001 þar
sem sótt er um leyfi fyrir skemmtisiglingaskip með móttöku eldhúsi, sem gert verður út til
skemmtisiglinga frá Hafnarfirði.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innar eftirliti verði komið á innan eins mánaðar..
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4.1.4 Hjallabraut 33, Hafnarfirði – félagsaðstaða með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Oddbergsdóttur f.h. Hafnafjarðarbæjar vegna Félagsaðstöðu
aldraðra kt. 590169-7579 dags. 15. maí 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
félagsaðstöðu aldraðra að Hjallabraut 33, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan eins mánaðar.
4.1.5 Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfirði – félagsaðstaða með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Oddbergsdóttur f.h. Hafnafjarðarbæjar vegna Félagsaðstöðu
aldraðra kt. 460476-0899 dags. 15. maí 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
félagsaðstöðu aldraðra að Reykjavíkurvegi 50, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan eins mánaðar.
4.1.6 Smiðjuvegur 5, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda varasöm efni.
Lögð fram umsókn Rafns Rafnssonar f.h. Skólavörubúðarinnar – Árvals, kt. 440399-2909,
dags. 10. maí 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar að Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
4.1.7 Smiðjuvegur 11e, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Örnólfs Sveinssonar f.h. Orgus ehf. kt. 640299-3129, dags. 20. maí 2001,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju að Smiðjuvegi 11e, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
4.1.8 Smiðjuvegur 16, Kópavogi - sala á hreinlætisvörum.
Lögð fram umsókn Stefáns Geir Óskarssonar f.h. Gæðavara ehf. kt. 191164-3269, dags. 22.
maí 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með hreinlætisefni að Smiðjuvegi 16,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
4.1.9 Smiðjuvegur 18, Kópavogi – prentiðnaður með framköllun
Lögð fram umsókn Sigurðar Bjarnasonar f.h. Prentsmiðjunnar Viðey ehf. kt. 620997-2349,
dags. 15. mai 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentiðnaðar að Smiðjuvegi 18,
Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
4.1.10 Sólvangsvegur 1, Hafnarfirði – félagsaðstaða með móttökueldhúsi.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Oddbergsdóttur f.h.Hafnafjarðarbæjar vegna Félagsaðstöðu
aldraðra kt. 460995-2139 dags. 15. maí 2001 þar sem sótt er um leyfi til reksturs
félagsaðstöðu aldraðra að Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað.
4.1.11 Stapahraun 2, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram að nýju umsókn Stefáns Ólafssonar og Hauks Ásgeirssonar f.h. Hásólar ehf, dags.
30. mars 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Stapahrauni 2, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt að veita leyfi til 4 ára.
4.1.12 Vallargerði 38, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Halldóru Leifsdóttur kt: 200657-2099, dags. 24. apríl 2001, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs daggæslu að Vallargerði 38, vesturenda, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Frestað.
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4.2 Umsagnir.
4.2.1 Borgarholtsbraut 44, Kópavogi - gistiheimili.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 18. maí 2001, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigríðar Þorbjarnardóttur kt: 230457-5069, sem sækir um leyfi til að reka gistingu á
einkaheimili að Borgarholtsbraut 44, Kópavogi.
Ennfremur lagt fram erindi frá bæjaráði Kópavogs um afgreiðslu sama erindis.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
4.2.2 Hafnarfjarðarhöfn Hafnarfirði - Elding ehf. veitingarekstur.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 18. maí 2001, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rannveigar Grétarsdóttur kt: 061267-4339, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
hvalaskoðunar- og skemmtisiglingaskipið Eldingu ehf. kt: 600401-2030 í Hafnarfirði.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
4.2.3 Hafnarfjarðarhöfn, Hafnarfirði - Elding ehf. veitingarekstur.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 9. maí 2001, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Rannveigar Grétarsdóttur kt: 061267-4339, sem sækir um leyfi
til áfengisveitinga fyrir hvalaskoðunar- og skemmtisiglingaskipið Eldingu (Elding
veitingarekstur ehf. kt. 600401 2030). sem gert verður út frá Hafnarfirði.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn m.t.t. svipmóts.
4.2.4 Nýbýlavegur Lundur - íþróttavöllur með litboltum.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis frá 17. maí 2001, þar sem óskað er umsagnar um ósk
Eyþórs Guðjónssonar um undanþágu frá starfsleyfi fyrir rekstur Litbolta ehf, að Lundi við
Nýbýlaveg, þar sem ekki er til deiliskipulag af svæðinu.
Heilbrigðisnefnd leggst ekki gegn erindinu varðandi starfsleyfi samkvæmt reglugerð nr.
785/1999.
4.2.5 Stapahraun 2, Hafnarfirði - Hásól ehf.
Lagt fram að nýju bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 28. febrúar 2001 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Þórðar Hauks Ásgeirssonar kt: 061253-4759, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir Gistiheimili að Stapahrauni 2, Hafnarfirði (Hásól ehf. kt: 460900-2710).
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.

5. Söluturn og myndbandaleiga að Hlíðarvegi 29, Kópavogi
Lögð fram umkvörtun íbúa að Hlíðarvegi 29 og Hlíðarvegi 29A Kópavogi dags 3. maí 2001
sem vísað var til nefndarinnar frá bæjarráði Kópavogs. Umkvörtunin er um rekstur söluturns
að Hlíðarvegi 29.
Frestað og rekstraraðila gefin kostur á að koma að athugasemdum.

6. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.
Lögð fram fundargerð 17. fundar framkvæmdarstjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

7. Heilbrigðiseftirlit - stöðumat janúar til apríl 2001.
Lagðar fram niðurstöður eftirlits fyrir janúar til og með apríl 2001 og yfirlit yfir stöðu mála
varðandi starfsleyfisvinnslu.

8. Timburhaugur í Kapelluhrauni.
Framhald umræðu sbr. lið 5 í fundargerð nefndarinnar frá 30. apríl s. l.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Geymslusvæðisins ehf dags. 2. maí 2001.
Þar sem umbeðin ítarlegri tímasett áætlun um upphaf og framvindu hreinsunar hefur ekki
borist mun heilbrigðisnefnd með vísun til ákvæða 27 gr. laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum, ákvarða dagssektir allt að 500.000 kr á
dag, ef skipulögð hreinsun verði ekki hafin 1. ágúst 2001 og henni lokið á viðunandi hátt fyrir
30. september 2001.
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9. Mengun í Arnarnesvogi.
Lagt fram bréf bæjarritara Garðabæjar dags. 23. maí 2001 varðandi athugasemdir
Hollustuverndar ríkisins um mengun í Arnarnesvogi í tengslum við umhverfismatsskýrslu.

10. Önnur mál.
10.1 .Skógrækt og uppgræðsla í Lækjarbotnalandi.
Lagt fram erindi Friðriks Baldurssonar, garðyrkjustjóra Kópavogs dags. 21. maí 2001 um
ræktun landgræðsluskóga í Lækjarbornum. Umsögn framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
liggur fyrir sbr. lið 7.1. í fundargerð heilbrigðisnefndar frá 26. mars 2001.
Heilbrigðisnefnd fellst á erindið og felur heilbrigðisfulltrúa afgreiðslu málsins með sbr. ákvæði
20. og 32. samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla nr. 636/1997.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30

Andrés Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigfríður Ingvarsdóttir

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson
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