HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
16. fundur –30. ágúst 1999
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30. ágúst 1999, kl. 17:15 í fundarherbergi
heilbrigðiseftirlitsins, 3. hæð, Garðatorgi 7, Garðabæ.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 15. fundar heilbrigðisnefndar.
Fundargerðin samþykkt.

2. Fundargerð 10. starfsmannafundar 25. ágúst s.l.
2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Auðbrekku 26, Kópavogur - bílaréttingar.
Lögð fram umsókn Bjarna Þórs Guðmundssonar f.h. Réttingarverkstæði Bjarna Guðmundssonar, kt: 120841-7269, dags. 1.
júlí 1999 þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaréttingarverkstæðis að Auðbrekku 26, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt til 5 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.2 Bláfjöll - fjallaskáli - skíðaskáli.
Lögð fram umsókn Þóru Úlfarsdóttur f.h. Skíðadeildar Breiðabliks kt: 550483 – 0259, dags. 11.08.1999, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs gistingar í skíðaskála félagsins í Bláfjöllum. Nýtt leyfi.
Samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á fyrir næsta starfsár.

2.1.3 Bláfjöll - skíðaskáli – skíðasvæði.
Lögð fram umsókn Grétars H Þórissonar f.h. ÍTR, kt: 521286-1569, Fríkirkjuvegi 11, dags. 19.03.1999, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs veitingasölu, skíðaleigu, gistiaðstöðu, viðhaldsverkstæði- og vélageymslu á vegum ÍTR í Bláfjöllum. Nýtt
leyfi.
Samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á fyrir næsta starfsár og fylgt verði almennum starfsreglum
heilbrigðisnefndar varðandi mengunarvarnir við viðgerðarverkstæði.

2.1.4 Borgarholtsbraut 59, Kópavogur - dagmamma.
Lögð fram umsókn Ástu Hjálmarsdóttur, kt: 270566-4489, dags. 28. júlí 1999, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu
fyrir allt að 10 börnum að Borgarholtsbraut 59, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt með fyrirvara um að skilyrðum skv. bréfi heilbrigðiseftirlits dags. 22. ágúst 1999 verði uppfyllt.

2.1.5 Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður - bakarí.
Lögð fram umsókn Júlíusar Matthíassonar, f.h. Bæjarbakarís kt: 690890-1439, dags. 14.07.1999, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs bakarís að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 3 mánaða.

2.1.6 Bæjarhraun 22, Hafnarfjörður - framköllunarstofa.
Lögð fram umsókn Bjarna Jónssonar f.h. Mynd, kt: 670284-1159, dags. 24. 08.1999, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
framköllunarstofu að Bæjarhrauni 22, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.7 Engihjalli 8, Kópavogur - krá.
Lögð fram umsókn Þórhalls Maack, fh. Riddarans kt: 610699-2359, dags. 11.08.1999, þar sem sótt er um leyfi til að reka krá
án matsölu að Engihjalla 8, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.

2.1.8 Hagasmári, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Arndísar B Sigurgeirsdóttur f.h. Skeljungs hf, kt: 590269-1749, dags. 23.08.1999, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs bensínstöðvar m/veitingasölu (Select) við Hagasmára, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Frestað vegna framkvæmda.
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2.1.9 Hamraborg 10, Kópavogur - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Halldóru M. Matthíasdóttur f.h. Hár-Fólksins sf. kt: 480295-2779, dags. 26. júlí 1999, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hamraborg 10, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt til 4 ára.

2.1.10 Hófgerði 30, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Sigmundar Ófeigssonar, f.h. Kaupfélags Eyfirðinga kt: 680169-2769, dags. 11.08.1999, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs matvælaverslunar án vinnslu að Hófgerði 30, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.

2.1.11 Hverfisgata 56, Hafnarfjörður - söluturn.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Elíasdóttur f.h. Kastalans í mynd, kt: 041069-6009, dags. 12.08.1999, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs söluturns án óvarinna matvæla að Hverfisgötu 56, Hafnarfirði. Endurnýjun v/eigendaskipta.
Samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3 mánaða.

2.1.12 Kaplahraun 11, Hafnarfjörður – bílapartasala.
Lögð fram umsókn Valgarðs Reinhardssonar f.h. Bifreiðasmiðjunnar Runó ehf, kt: 521193-2049, dags. 7. maí 1999, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Kaplahrauni 11, 220 Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt til 1 árs 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.13 Kaplahraun 11, Hafnarfjörður - bílapartasala / bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Hafdísar Karlsdóttur f.h. Aðalpartasölunnar, kt: 071157-5049, dags. 18. júní 1999, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu og bifreiðaverkstæðis að Kaplahrauni 11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt til 1 árs 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. gr. 70.2 í
mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994 með síðari breytingum.
2.1.14 Kársnesbraut 104, Kópavogur - réttingarverkstæði.
Lögð fram umsókn Harðar Þorvaldssonar f.h. Bifreiðaverkstæði Harðar og Níelsar, kt: 121142-4069, dags. 13 janúar 1999,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæðis að Kársnesbraut 104, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.15 Laufbrekka 4, Kópavogur - réttingar- og bifreiðaviðgerðir.
Lögð fram umsókn Guðmundar Ág. Kristjánssonar f.h. Bílaréttinga G.Á.K., kt: 431284-0759, dags. janúar 1999, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs réttingarverkstæðis að Laufbrekku 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt til 5 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.16 Lyngás 10a, Garðabæ - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sigurðar Jónssonar f.h. Bílamálunar og réttinga, kt: 200235-3719, dags. 14.05.1999, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Lyngási 10a, Garðabæ. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað.

2.1.17 Núpalind 1, Kópvogur – ljósmyndastofa.
Lögð fram umsókn Gunnars Leifs Jónassonar f.h. Barna og fjölskylduljósmynda ehf, kt: 660796-2239, dags. 19. ágúst 1999,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs ljósmyndastofu að Núpalind 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.18 Lundur, Nýbýlavegi, Kópavogi - svínabú.
Lögð fram umsókn Geirs Gunnars Geirssonar f.h. Stjörnugrís h.f. kt: 600667-0179, dags. 24.08.1999, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs svínabús með allt að 300 svínum til 1.2.2000, að Lundi við Nýbýlaveg í Kópavogi. Greinargerð
heilbrigðisfulltrúa dags. 28.08.1999, lögð fram. Auk þess var gerð grein fyrir kvörtun nágranna sem barst í dag.
Samþykkt bráðabirgðaleyfi til 1 mánaðar og að nefndin fari í vettvangsathugun á staðinn.

2.1.19 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfjörður - söluturn.
Lögð fram umsókn Leifs Aðalsteinssonar f.h. Ís og Sælgætissölunnar ehf, kt: 500489-1549, dags. 28.07.1999, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna matvæla að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan þriggja mánaða.
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2.1.20 Skemmuveg 32, Kópavogur - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Gunnars Hlöðverssonar f.h. Partasölunnar, kt: 520196-2509, dags. 13. júlí 1999, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs partasölu að Skemmuvegi í Kópavogi. Endurnýjun /eigendaskipti.
Samþykkt til 1 árs 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum. Veittur frestur til 1.9.2000 til að koma fyrir olíugildru á fráveitu.

2.1.21 Skemmuvegur 4, Kópavogur - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Dags Garðarssonar f.h. Knastás, kt: 631181-0589, dags. 14 janúar 1999, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að Skemmuvegi 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.22 Skemmuvegur 12, Kópavogur - rafvélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Svavars Fanndal f.h. Raftækjaverkstæðis Svavars Fanndal, kt: 250833-4879, dags. 16. júní 1999, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs rafvélaverkstæðis að Skemmuvegi 12, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.23 Skjólbraut 1a, Kópavogur - dvalarheimili fyrir aldraða.
Lögð fram umsókn Bæjarsjóðs Kópavogs f.h. Félagsmálastofnunar, kt: 700169-3759, dags. 27.07.1999, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs dvalarheimilis fyrir aldraða að Skjólbraut 1a, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt til 4 ára.

2.1.24 Skútahraun 4, Hafnarfjörður - sandblástur.
Lögð fram umsókn Þorbjörns Pálssonar f.h. Sandafls ehf, kt: 410895-2349, dags. 8 júlí 1999, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs sandblásturs-/glerblástursfyrirtækis að Skútahrauni 4, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt til 1 árs 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.25 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - kjötvinnsla.
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Guðlaugssonar, f.h. Kjötvinnslunnar ehf, kt: 681194-2669 þar sem sótt er um leyfi
til reksturs kjötvinnslu með reykingu, auk þess lagt fram bréf Kjötvinnslunnar ehf. dags. 23.06.1999. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfis til 1. mars 2001.

2.1.26 Smiðjuvegur 4d, Kópavogur - sprautunarverkstæði.
Lögð fram umsókn Ingjalds Ásvaldssonar f.h. Brettis ehf, kt: 610172-0409, dags. 9 febrúar 1999, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs réttingar- og sprautunarverkstæðis, að Smiðjuvegi 4d, Kópavogi.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.27 Smiðjuvegur 14c, Kópavogur - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Steinþórs Jensen f.h. Bifreiðaverkstæðis Friðriks Ólafssonar ehf. kt: 680994-2779, dags. 15. júní 1999,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 14c, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfis 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. gr. 70.2 í
mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994 með síðari breytingum.

2.1.28 Smiðjuvegur 20, Kópavogur - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Ingþórs Arnórssonar f.h. Bremsunnar ehf, kt: 701298-2339, dags. 16. júní 1999, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs bifreiðaverkstæðis og varahlutasölu að Smiðjuverki 20 (græn gata), Kópavogi. Endurnýjun / eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfis 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. gr. 70.2 í
mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994 með síðari breytingum. Veitt undanþága frá ákvæðum um olíugildru vegna eðlis
núverandi starfsemi.

2.1.29 Smiðjuvegur 30, Kópavogur - bifreiðaréttingar.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Ragnars Jóhannessonar f.h. JR-húsins ehf, kt: 670991-1139, dags. 7. júlí 1999, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs varahlutaverslunar og bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 30, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt til 5 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum. Undanþága veitt frá ákvæðum um olíugildrur.
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2.1.30 Smiðjuvegur 32, Kópavogur - bifreiðabreytingar.
Lögð fram umsókn Arons Árnasonar f.h. Jeppaþjónustunnar, kt: 670989-1439, dags.7. júlí 1999, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs jeppabreytingaverkstæðis að Smiðjuvegi 32, Kópavogi. Endurnýjun / eigendaskipti.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.31 Smiðjuvegur 32, Kópavogur - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Odds Ólafs Jónssonar f.h. Bíltækni bifreiðaviðgerðir ehf, kt: 610689-1089, dags. 1 júlí 1999, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 32, Kópavogi. Endurnýjun / breytingar á húsnæði.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum. Veitt undanþága vegna ákvæða um olíugildru.

2.1.32 Smiðjuvegur 40d, Kópavogur - réttingarverkstæði.
Lögð fram umsókn Björns Pálmasonar f.h. Bifreiðaverkstæðis Björns Pálmas. kt: 040141-4059, dags. 7. janúar 1999, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs réttingarverkstæðis að Smiðjuvegi 40 d, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.33 Smiðjuvegur 48d, Kópavogur - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Kjartans Friðgeirssonar og Þorgeirs Kjartanssonar f.h. Bílaverkstæðis Kjartans og Þorgeirs s.f., kt:
700388-1239, dags. 6 júlí 1999, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 48 d, Kópavogi.
Endurnýjun / eigendaskipti.
Samþykkt til 5 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum. Veitt undanþága vegna ákvæða um olíugildrur, vegna eðlis núverandi starfsemi.

2.1.34 Smiðjuvegur 50, Kópavogur -viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Elvars Arnars Magnússonar, f.h. E. Magnússon ehf, kt: 701294-2469, dags. 9 júlí 1999, þar sem sótt er
um leyfi til rekstur smíði og ísetningar á íhlutum í bifreiðar að Smiðjuvegi 50, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt til 20 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.35 Smiðjuvegur 50, Kópavogur - réttingarverkstæði.
Lögð fram umsókn Einars Bjarnasonar f.h. Bílaverkst. Guðmundar Einarssonar, kt: 500174-0489, dags. 14. janúar 1999, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs réttingarverkstæðis að Smiðjuvegi 50, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.36 Smiðjuvegur 56, Kópavogur - réttingarverkstæði.
Lögð fram umsókn Bjarna H Bragasonar f.h. Bílasprautun og réttingar Auðuns, kt: 040455-5909, dags. 5 júlí 1999, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bílaréttingarverkstæðis að Smiðjuvegi 56, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt 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. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.37 Smiðjuvegur 60, Kópavogur - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Guðmundar Þórs Björnssonar, f.h. Bílvers s.f. kt: 591181-0179, dags. 6 júlí 1999, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 60, Kópavogi. Endurnýjun / eigendaskipti.
Samþykkt til 5 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. gr. 70.2 í
mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994 með síðari breytingum. Veitt undanþága vegna ákvæða um olíugildru
vegna eðlis núverandi starfsemi.
2.1.38 Smiðsbúð 3, Garðabær.
Lögð fram umsókn Arnórs Hannessonar, f. h. Gistiheimilisins Fells, kt. 430399 2179, dags. 18. ágúst 1999, þar
sem sótt er um leyfi til að reka gistiheimili að Smiðsbúð 3, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt til 4 ára.
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2.1.39 Stapahraun 8, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Herborgar Haraldsdóttur og Önnu L. Bjarnadóttur f.h. AB bílar /Almenna útflutningsfélagið
kt. 421293-2369, dags. 2. júní 1999, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasölu /verkstæði að Stapahrauni
8, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt til 1. árs 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. gr. 70.2 í
mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994 með síðari breytingum. Veittur frestur til 1.9.2000, til að koma fyrir
olíugildru á fráveitu.
2.1.40 Trönuhraun 3, Hafnarfjörður - verkstæði fyrirtækja.
Lögð fram umsókn Hafliða Baldurssonar f.h. Körfubílaþjónustunnar ehf, kt: 580294-2009, dags. 6 júlí 1999, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs vinnuvélaleigu að Trönuhrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um
starfsemina, með fyrirvara um að ekki komi athuga-semdir við kynningu, sbr. gr. 70.2 í mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994
með síðari breytingum.

2.1.41 Hafnarfjarðarhöfn - gisti- og veitingastaður
Lögð fram umsókn Arnars Sigurðssonar f.h. Skipsins Thor ÞH 0229, kt. 610498-2569, dags. 27. ágúst 1999, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs gisti- og veitingastaðar um borð í skipinu sem verður við festar í Hafnarfjarðarhöfn. Ný starfsemi.
Samþykkt með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.

2.2 Umsagnir
2.2.1 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - Fjarðarnesti.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 22. júní 1999, þar sem óskað er umsagnar
um umsókn Kristjáns Ólafssonar, kt: 070737-2059, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir Fjarðarnesti kt:
480487-1339, Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.2 Bæjarlind 18, Kópavogur - Áning í þjóðbraut.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 2. júlí 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Þorvaldar Ásgeirssonar, kt: 010148-4569, sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingastaðinn Áning í þjóðbraut,
kt: 680199-2059, Bæjarlind 18, Kópavogi. Nýtt.
Frestað.
2.2.3 Dalshraun 13, Hafnarfirði - Gafl-Inn.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 11. júní 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Jóns
Pálssonar, kt: 050842-3399, sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingahúsið Gafl-Inn, kt: 610976-0189, að
Dalshrauni 13, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Engihjalla 8, Kópavogur - Riddarinn ehf.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 3. ágúst 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Þórhalls Maack kt: 270950-2649 um leyfi til áfengisveitinga fyrir veitingastaðinn Riddarann ehf, kt: 6106992359, Engihjalla 8, Kópavogi.
Frestað.
2.2.5 Engihjalla 8, Kópavogur - Riddarinn ehf.
Lagt fram bréf bæjarritara í Kópavogi, dags. 13.ágúst 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Þórhalls
Maack f.h. Riddarans ehf, kt: 610699-2359 um leyfi til veitingaleyfis fyrir veitingastaðinn Riddarann að
Engihjalla 8, Kópavogi. Ennfremur lagt fram erindi Sýslumannsins í Kópavogi dags. 12. júlí 1999 um sama
mál.
Frestað.
2.2.6 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - Njálsstova.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi, dags. 02.07.1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Ástu
Hallfríðar Hraunfjörð Yngvadóttur kt: 080443-2939, sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingastaðinn Nálsstovu,
Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Nýtt leyfi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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2.2.7 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - Njálsstova.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 12. júlí 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Ástu
Hallfríði Hraunfjörð Yngvadóttur kt: 080443-2939, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir veitingastaðinn
Njálsstovu, Smiðjuvegi 6, Kópavogir. Nýtt leyfi.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.8 Smiðjuvegur 14, Kópavogur - Næturgalinn.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 12. ágúst 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Önnu Vilhjálmsdóttur kt: 140945-7819, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir veitingastaðinn Næturgalann,
Smiðjuvegi 14, Kópavogi. Endurnýjun leyfis.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.9 Smiðsbúð 3, Garðabær - Gisti- og veitingaheimilið Fell.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 23. júní 1999, þar sem óskað er umsagnar um umsókn Arnórs
Hvanndal Hannessonar, kt: 210140-2639, sem sækir um gisti- og veitingaleyfi fyrir gistiheimilið Fell,
Smiðsbúð, 3 a, Garðabæ. Nýtt leyfi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.10 Smiðsbúð 3, Garðabæ - Gisti og veitingaheimilið Fell.
Lagt fram bréf bæjarstjóra Garðabæjar, dags. 29.07.1999 þar sem óskað er umsagnar um umsókn Arnórs
Hvanndal Hannessonar, kt: 210140-2639, sem sækir um gisti- og veitingaleyfi fyrir gistiheimilið Fell, Smiðsbúð
3a, Garðabæ. Nýtt leyfi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3 Athugasemdir við auglýsingu starfsleyfa samkvæmt mengunarvarnareglugerð.
2.3.1 Eyrartröð 3, Hafnarfirði – heitloftsþurrkun.
Lagt fram bréf að nýju með athugasemdum frá Hópbílum hf. dags. 3. júní 1999 v/starfsleyfistillagna
fyrir fyrirtækið Þórver ehf. Eyrartröð 3, Hafnarfirði.
Fyrirtækið nýtti sér ekki andmælarétt.
Lögð fram að nýju umsókn Lúðvíks Berg Bárðarsonar fh. Þórvers hf. kt: 491193-3369, dags.
17.11.1998, til að reka heitloftsþurrkun að Eyrartröð 3, Hafnarfirði.
Frestað þar sem ekki tókst að komast í vettvangsskoðun.
2.3.2 Helgubraut 8, Kópavogir - bifreiðaréttingar.
Lagt fram að nýju bréf með athugasemdum frá íbúum Helgubrautar 17 og 19, dags. 11. júlí 1999
v/starfsleyfistillagna fyrir fyrirtæki Sævars Hlöðverssonar um rekstur bílamálunar og bifreiðaréttinga
að Helgubraut 8, Kópavogi.
Fyrirtækið nýtti sér ekki andmælarétt.
Lögð fram að nýju umsókn Sævars Hlöðverssonar kt: 100950-4219, dags. 14. desember 1998, til að
reka bílamálunar- og bifreiðainnréttingar að Helgubraut 8, Kópavogi.
Lögð fram greinargerð og eftirlitsskýrsla heilbrigðiseftirlitsins dags. 27. ágúst 1999.
Með vísun til 70 gr. mengunarvarnareglugerðar telur heilbrigðisnefnd eftirfarandi úrbætur
nauðsynlegar:
1. að umsækjandi afli tilskilinna leyfa skipulags- og byggingayfirvalda í Kópavogi fyrir notkun
bifreiðageymslu í atvinnuskyni.
2. að hreinsað verði til á svæði við hlið bílskúrs og fjarlægðar þaðan bifreiðar sem eru í niðurrifi og
bifreiðahlutir.
3. að hætt verði að geyma á lóð bifreiðahluti og bifreiðar sem byrjað er að rífa niður.
4. að bifreiðastæði hússins verði ekki nýtt sem geymslusvæði.
2.3.3

Drangahraun 2, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lagt fram að nýju bréf dags. 29. júní 1999, með athugasemdum frá Byggingafulltrúa Hafnarfjarðar
v/starfsleyfistillagna m. a. fyrir fyrirtækið Bílaverkstæði Hafnarfjarðar Drangahrauni 2, Hafnarfirði.
Lögð fram að nýju umsókn Jóns Björns Hjálmarssonar f.h. Bílaverkstæðis Hafnarfjarðar, kt. 6909982629 til að reka bifreiðaverkstæði, með undanþágu um olíugildru, að Drangahrauni 2, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 5 ára með fyrirvara um að umsækjandi leysi mál er varðar
athugasemd byggingafulltrúa innan tveggja mánaða.

2.3.4 Kaplahraun 9b, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lagt fram að nýju bréf dags. 29. júní 1999, með athugasemdum frá Byggingafulltrúa Hafnarfjarðar
v/starfsleyfistillagna m. a. fyrir fyrirtækið Varahlutaþjónustan Kaplahrauni 9b, Hafnarfirði.
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Lögð fram að nýju umsókn Jóhannesar Viggóssonar, kt. 161039-4979 til að reka bílapartasölu
(Varahlutaþjónustan) að Kaplahrauni 9 B, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 1. árs með fyrirvara um að umsækjandi leysi mál er varðar
athugasemd byggingafulltrúa innan tveggja mánaða.
2.3.5 Stapahraun 11, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lagt fram að nýju bréf dags. 29. júní 1999, með athugasemdum frá Byggingafulltrúa Hafnarfjarðar
v/starfsleyfistillagna m. a. fyrir fyrirtækið Bílakjallarinn Stapahrauni 11, Hafnarfirði.
Lögð fram að nýju umsókn Ómars Tómassonar, kt. 220660-2069 til að reka bílapartasölu
(Bílakjallarinn) að Stapahrauni 11, Hafnarfirði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 1 árs með fyrirvara um að umsækjandi leysi mál er varðar
athugasemd byggingafulltrúa innan tveggja mánaða.

2.3.6 Trönuhraun 5, Hafnarfirði - járn-, ál-, og stálsmiðja.
Lagt fram að nýju bréf dags. 29. júní 1999 með athugasemdum frá Byggingafulltrúa Hafnarfjarðar
v/starfsleyfistillagna m. a. fyrir fyrirtækið SS Járnsmíði ehf Trönuhrauni 5, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf með athugasemdum frá Spennubreytum, Trönuhrauni 5, dags. 12. júlí 1999
v/starfsleyfistillagna fyrir fyrirtækið SS Járnsmíði Trönuhrauni 5, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf með athugasemdum frá Karton ehf Trönuhrauni 8, dags. 9, júlí 1999,
v/starfsleyfistillagna fyrir fyrirtækið SS Járnsmíði Trönuhrauni 5, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf með athugasemdum frá Kristjáni Pálssyni og Allabertu Albertsdóttur
v/starfsleyfistillagna fyrir fyrirtækið SS Járnsmíði, Trönuhrauni 5 Hafnarfirði.
Lagt fram bréf með svörum við athugasemdum v/starfsleyfistillagna fyrir fyrirtækið SS Járnsmíði,
frá Ómari Óskarssyni og Skúla Sigurðssyni f.h. dags. 13.08.1999,
Óskað eftir staðfestingu á að umsækjandi hafi leyst mál er varðar athugasemd byggingafulltrúa.
2.3.7 Trönuhraun 7, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lagt fram að nýju bréf með athugasemdum frá Byggingafulltrúa Hafnarfjarðar v/starfsleyfistillagna
fyrir fyrirtækið Litla partasalan ehf Trönuhrauni 7, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf með athugasemdum frá ýmsum aðilum dags. 11. ágúst 1999, v/starfsleyfistillagna fyrir
fyrirtækin Litlu partasöluna ehf og Bílássins bifreiðaverkstæðis, Trönuhrauni 7, Hafnarfirði.
Lögð fram að nýju umsókn Björgvins M. Guðmundssonar f.h. Litlu partasölunnar ehf., kt. 4701992459 til að reka bílapartasölu að Trönuhrauni 7, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf Björgvins Guðmundssonar og Snæbjörns Stefánssonar dags. 25. ágúst 1999, með
svörum við athugasemdum v/starfsleyfistillagna fyrir Litlu partasöluna ehf.
Frestað. Óskað eftir staðfestingu á að umsækjandi hafi leyst mál er varðar athugasemd
byggingafulltrúa.

2.3.8 Trönuhraun 7, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lagt fram að nýju bréf dags 29. júní 1999, með athugasemdum frá Byggingafulltrúa Hafnarfjarðar
v/starfsleyfistillagna fyrir fyrirtækið Litla partasalan ehf Trönuhrauni 7, Hafnarfirði.
Lagt fram bréf með athugasemdum frá ýmsum aðilum dags. 11. ágúst 1999, v/starfsleyfistillagna fyrir
fyrirtækin Litlu partasöluna ehf og Bílássins bifreiðaverkstæðis, Trönuhrauni 7, Hafnarfirði.
Lögð fram að nýju umsókn Elíasar Péturssonar, kt. 190265-4429 til að reka bifreiðaverkstæði
(Bílásinn) að Trönuhrauni 7, Hafnarfirði.
Frestað. Óskað eftir staðfestingu á að umsækjandi hafi leyst mál er varðar athugasemd
byggingafulltrúa.
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2.4 Annað
2.4.1 Bréf Hollustuverndar ríkisins v/sýnatökur á matvælum vegna skimunar fyrir Campylobacter,
dags.11. júlí 1999 lagt fram.
2.4.2 Ráðstefna um bráðamengun sjávar, 15.10.1999, haldin að tilhlutan Bráðamengunarnefndar í
samvinnu við umhverfisráðuneytið kynnt.
2.4.3 Skýrsla um mælingar á mengandi efnum á og við Ísland, mars 1999 lögð fram
3. Hávaði vegna flugumferðar
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytis frá 25. maí 1999, þar sem heilbrigðisnefnd er sent til fyrirgreiðslu erindi
Sigurðar Braga Guðmundssonar, vegna hávaða frá flugumferð yfir Hlégerði 33, í Kópavogi.
Lagt fram erindi Flugmálastjórnar dags. 30. ágúst 1999 um hávaðaúttekt fyrir Reykjavíkurflugvöll ásamt
áfangaskýrslu Verkfræðistofnunar frá 1997 og minnisblaði verkefnisstjóra dags. 26. ágúst 1999.
Vísað til næsta reglulegs fundar nefndarinnar.
4. Umferðarhávaði.
Kynntar megninreglur varðandi þátttöku Kópavogsbæjar í hljóvarnarveggjum sbr. fundargerð
bæjarráðs Kópavogs 18. júní 1999.
5. Flúormælingar 1998.
Lögð fram skýrsla um flúormælingar í gróðri og vatni 1998, vegna starfsemi álversins í Straumsvík.
Með samanburði mælinga 1997 og 1998 sjást áhrif af gangsetningu þriðja kerskálans. Niðurstöður 1998
benda ekki til umtalsverðar aukningar flúormengunar í umhverfi bræðslunnar.
6. Lóðahreinsun.
6.1 Brúsastaðir, Hafnarfirði.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 19. ágúst 1999 til Matthíasar Jónssonar vegna
starfsemi á lóð úr landi Brúsastaða í Hafnarfirði, þar sem þess var krafist að hætti yrði þar móttöku og vinnslu
brotamálms og að lóðin yrði hreinsuð.
Lagt fram bréf Matthíasar Jónssonar, dags. 25. ágúst 1999, þar sem hann tilkynnir um hreinsun
lóðarinnar og að hann hyggist sækja um starfsleyfi til reksturs á lóðinni.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 1995-2015 er ekki um iðnaðarsvæði að ræða og getur því
umrædd starfsemi ekki farið þar fram."
6.2 Kársnesbraut 110, Kópavogi.
Lögð fram afrit af bréfum dags. 12. júlí 1999 til Búnaðarbanka Íslands, Kristins Ragnarssonar og Örva
varðandi nauðsynlega lóðarhreinsun að Kársnesbraut 110, Kópavogi.
Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðisfulltrúa að fylgja eftir að umrædd lóðahreinsun fari fram.
6.3 Smiðjuvegur 70, Kópavogi.
Lögð fram afrit af bréfum dags. 13. júlí 1999 til Lyftingar ehf., Sólningar hf og Ryðvarnar og bón,
varðandi nauðsynlega lóðahreinsun að Smiðjuvegi 70, Kópavogi.
Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðisfulltrúa að fylgja eftir að umrædd lóðahreinsun fari fram.
7. Önnur mál.
Tillaga um átak í fegrun og gróðursetningu og kynningu í umhverfismálum í Hafnarfirði árið 2000.
Sigurgeir Ólafsson lagð fram og kynnti tillöguna.
Umræðu og afgreiðslu frestað til næsta reglulegs fundar nefndarinnar.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00.
Árni Sverrisson

Sigurgeir Ólafsson

Sigurlaug Sigurðardóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigrún Ingólfsdóttir.
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