HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
25. fundur – 28. mars 2000
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 28. mars 2000 kl.
17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, er ritaði
fundargerð

Eftirfarandi mál verða tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
1 Fundargerð 24. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.
2
2.1

Fundargerð 17. starfsmannafundar frá 22. mars 2000.
Starfsleyfi.

2.1.1 Ásvellir, Hafnarfirði - íþróttavöllur.
Lögð fram umsókn Bj. Hafsteins Geirssonar f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka kt: 600169-0419, dags. 10. mars
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttavallar við Ásvelli í Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára.
2.1.2 Álfatröð 3, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Sigurðar Guðmundssonar f.h. Daggæslu Sigurðar og Kristínar kt: 230364-4789, dags. 7.
mars 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir 12 börn að Álftröð 3, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára.
2.1.3 Bæjarlind 4, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Rósu Thorseinsson f.h. Árveitinga ehf. kt: 450100-4580, dags. 22. mars 2000, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðarins Players Sprot Café að Bæjarlind 4, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.4 Breiðumýri, Bessastaðahreppi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Hjördísar G. Ólafsdóttur f.h. Náttúruleikskólans Krakkakot kt: 440169-6869, dags. 20.
mars 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúið eldhús fyrir 80 – 100 börn að
Breiðumýri, Bessastaðahreppi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.5 Engihjalla 8, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Valgerðar Jóhannsdóttur f.h. Dekurstofunnar kt: .................. dags. 7. mars 2000, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Engihjalla 8, Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað.
2.1.6 Flatahraun, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Bj. Hafsteins Geirssonar f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka kt: 600169-0419, dags. 10. mars
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss og félagsheimilis við Flatahraun í Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 1 apríl 2001.

2.1.7 Garðatorg 7, Garðabæ - heilsurækt .
Lögð fram umsókn Katrínar Guðmundsdóttur f.h. Þitt mál heilsustúdíó kt: 010173-3109, dags. 8. mars 2000,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsustúdíós að Garðatorgi 7, Garðabæ. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára.
2.1.8 Gilsbúð 3, Garðabæ - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Hafsteins Árnasonar f.h. Tannhjóls ehf. kt: 610397-2719, dags. 28. febrúar 2000, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu fyrir tannlækna við Gilsbúð 3, Garðabæ. Ný starfsemi.
Frestað.
2.1.9 Grænatún 1, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Kjartans Róbertssonar f.h. Pásu ehf. (söluturns) kt: 590100-2260, dags. 13. mars 2000, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns m/óvarin matvæli að Grænatúni 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.10 Hamraborg 1-3, Kópavogi - framköllunarþjónusta.
Lögð fram umsókn Sigurðar Hrafns Stefnissonar f.h. Filmunnar kt: 230863-7769, dags. 17. mars 2000, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs filmuframköllunar og heildverslunar að Hamraborg 1-3 í Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi athugasemdir við kynningu sbr.
9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.11 Hamraborg 5, Kópavogi – framköllunarþjónusta.
Lögð fram umsókn Þórnýjar Jónsdóttur f.h. Hans Petersen kt: 670398-2189, dags. 17. mars 2000, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs filmuframköllunar að Hamraborg 5, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi athugasemdir við kynningu sbr.
9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.12 Hamraborg 12, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Olíuverslunar Íslands hf. kt: 500269-3249, dags. 21. mars 2000, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs bensínstöðvar með matvöru við Hamraborg 12, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi athugasemdir við kynningu sbr.
9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.13 Hlíðasmári 12, Kópavogi - gæludýraverslun.
Lögð fram umsókn Jóhannesar H. Sigmarssonar f.h. Örkin hans Nóa kt: 570497-3089, dags. 10. mars 2000,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæludýraverslunar að Hlíðasmára 12, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi athugasemdir við kynningu sbr.
9. gr. mengunarvarnareglugerðar nr. 785/1999.
2.1.14 Lyngás 12, Garðabæ - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Gylfa Ingasonar f.h. Fisk á disk ehf. kt: 601299-4619, dags. 1. mars 2000, þar sem sótt er
um leyfi til framleiðslu á fiskréttum, ásamt alhliða veisluþjónustu að Lyngási 12, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.15 Nýbýlavegur 10, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Vilhjálms Sanne f.h. Eldhuga ehf, kt: 610200-2570, dags. 7. mars 2000, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli við Nýbýlaveg 10, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi.

2.1.16 Reykjavíkurvegur 3, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Sigurjóns H. Hreinssonar f.h. Söluturnsins Reykjavíkurvegi 3 kt: 090965-3959, dags. 13.
mars 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli við Reykjavíkurveg 3,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.
2.1.17 Staðarberg 2-4, Hafnarfirði - tannlæknastofa.
Lögð fram umsókn Bjarka Ágústssonar f.h. Tannbergs kt: 690598-2729, dags. 29. ágúst 1999, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi.
2.1.18 Strandgata 11, Hafnarfirði - vatnsveita
Lögð fram umsókn Dags Jónssonar f.h. Vatnsveitu Hafnarfjarðar kt: 430100-2380, dags. 16. mars 2000, þar
sem sótt er um framlengingu á bráðabirgðaleyfi til reksturs vatnsveitu í Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 1. júlí 2000.
2.1.19 Strandgötu 55, Hafnarfirði - veitingarekstur.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar fh. Fjörukrárinnar ehf. kt: 630490-1119, dags. 20. mars
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahús við Strandgötu 55, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi.

2.2

Umsagnir.

2.2.1 Ásgarður, Garðabæ - Stjarnan.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 2. mars 2000, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Óttars
B. Erlingsen kt: 140746-3559, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Félagsheimili Stjörnunnar kt: 611175-0199
við Ásgarð í Garðabæ.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
2.2.2 Bæjarlind 4 Kópavogi - Players Sport Café.
Lagt fram að nýju bréf frá Sýslumanni Kópavogs dags. 31. janúar 2000, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Rósu Thorsteinsson kt: 301146-4429, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Árveitingar ehf. kt: 4501003580, að Bæjarlind 4, Kópavogi. Var frestað á síðasta fundi.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
2.2.3 Bæjarlind 4, Kópavogi - Players sport café.
Lagt fram að nýju bréf Bæjarlögmanns Kópavogs dags. 28. janúar 2000, þar sem óskað er umsagnar um
umsókn Rósu Thorsteinsson kt: 301146-4429, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir Players Sport café
(Árveitingar ehf. kt: 450100-3580) að Bæjarlind 4, Kópavogi. Var frestað á síðasta fundi.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn með tilliti til svipmóts.
2.2.4 Dalshraun 13, Hafnarfirði - Íslenska pizzugerðin ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 29. febrúar 2000, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Magnúsar Sigurðssonar kt: 120671-4219, sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingastaðinn Íslenska
pizzugerðin ehf. kt: 701098-2509, Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
2.2.5 Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði - Kænan.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 2. mars 2000, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Auðuns Gísla Árnasonar kt: 190259-4049, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Kjölfar ehf. kt: 631292-2169
(Kænan) að Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.

2.3

Önnur mál.

2.3.1 Starfsleyfisskilyrði fyrir stálsmíði og stálskipagerð
Samþykktar kröfur heilbrigðisnefndar til stálsmíði og stálskipagerðar
2.3.2 Eðalkjöt ehf. - kjötvinnsla
Lagt fram bréf Hannesar Ívarssonar, f.h. Eðalkjöts ehf., dags. 22. mars 2000 þar sem óskað er eftir
framlengingu á fresti til 15. apríl n.k. til að ljúka uppsetningu innra eftirlits.
Samþykkt að veita umbeðinn frest.

3

Förgun úrgangs.
Lögð fram gögn frá fundi Sorpu föstudaginn 4. febrúar 2000 þar sem fjallað var um úrgangsog endurvinnsluhluta Staðardagskrár 21 verkefnisins.

4

Athugasemd við útgáfu starfsleyfis.
Lagt fram að nýju bréf frá Lögmönnum Klapparstíg, dags. 11. febrúar 2000 þar sem mótmælt
er veitingu starfsleyfis fyrir Stjörnublikk ehf. Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Lagt fram afrit af bréfi til Blikksmiðjunnar Stjörnublikk ehf. Smiðjuvegi 2, Kópavogi þar
sem fyrirtækinu er gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum.
Lagt fram símbréf Þorvaldar Jóhannessonar hdl, sem barst í dag, þar sem óskað var eftir fresti
fyrir hönd Stjörnublikks ehf til að leggja fram athugasemdir vegna gagnasöfnunar.
Samþykkt að veita 10 daga frest..

5
5.1

Önnur mál.
Skipurit Heilbrigðiseftirlits
Lögð fram tillaga framkvæmdastjóra að skipuriti heilbrigðiseftirlitsins.
Skipuritið samþykkt.

5.2

Bókun bæjarráðs Kópavogs frá 9. mars 2000
Lagt fram bréf bæjarritara Kópavogs frá 13. mars s. l. þar sem kynnt er afgreiðsla ráðsins
varandi greiðslu nefndalauna.

5.3

Fundur hjá Samtökum heilbrigðiseftirlitssvæða
Kynnt var að Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða muni halda almennan fund 14. apríl n. k. um
umhverfisvöktun og tengsl við landbúnað.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 18:30
Árni Sverrisson
Sigrún Ingólfsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigfríður Ingvarsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson

