Heilbrigðisnefnd 24. júní 2013

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
181. fundur – 24. júní 2013
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 24. júní 2013.
Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ. Fundurinn hófst kl. 17.00.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H.
Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar dags. 29. maí 2013 þar sem fram kemur að Margrét Júlía Rafnsdóttir
hafi verið valin varamaður í heilbrigðisnefnd í stað Þórs Ásgeirssonar.
Fundargerð 180. fundar heilbrigðisnefndar frá 27. maí 2013 lögð fram.

1 Skipulagsmál
Bergþóra Kristinsdóttir og Ólafur Daníelsson frá Verkfræðistofunni Eflu mætti á fundinn og kynnti vinnu
við gerð aðgerðaáætlana vegna hávaðar í Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ. Heilbrigðisnefnd þakkaði
fyrir kynninguna og sveitarfélögunum fyrir að vera byrjuð á þessu verkefni.
1.1
Aðgerðaráætlun gegn hávaða 2013-2018 í Kópavogi
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar frá 27. maí 2013 þar sem óskað er umsagnar um drög að
aðgerðaráætlun í hávaðamálum 2013-2018.
1.2
Aðgerðaáætlun gegn hávaða 2013-2018 í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 3. júní 2013 þar sem óskað er umsagnar um drög að
aðgerðaráætlun í hávaðamálum 2013-2018
1.3
Aðgerðaáætlun gegn hávaða 2013-2018 í Garðabæ
Lagt fram erindi Garðabæjar frá 14. júní 2013 þar sem óskað er umsagnar um drög að aðgerðaráætlun í
hávaðamálum 2013-2018
1.4
Bolaöldur. Akstursæfingasvæði og vélhjólaakstursbrautir
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 14. júní 2013 þar kynnt er ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu aksturskennslusvæðis og vélhjólaakstursbrautar við Bolaöldur . Framkvæmdin verður ekki
matskyld.
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Fundargerð 158. starfsmannafundar frá 22. maí 2013

2.1

Starfsleyfi
Hafnarfjörður

2.1.1 Dalshraun 3, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Sigurjóns G. Halldórssonar, f.h. Brotafls ehf., kt. 490108-2030, dags. 29.05.2013, þar
sem sótt er um leyfi til niðurrifs á Dalshrauni 3, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er staðfest samþykkt starfsleyfis til 3. júlí 2013.
2.1.2 Kaplahraun 1, Hafnarfjörður, brauðgerð
Lögð fram umsókn Matthíasar Sæmundssonar, fh. Ektabrauðs ehf kt. 500812-0600 dags. 05.06.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs brauðgerðar að Kaplahrauni 1, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.3 Kaplahraun 14, Hafnarfjörður, bílasprautun
Lögð fram umsókn Jónasar K. Harðarsonar kt. 260458-4349, dags. 27.05.2013, þar sem sótt er um leyfi
til reksturs bifreiðasprautu- og réttingaverkstæðis að Kaplahrauni 14, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný
starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.4 Lindarberg 54, Hafnarfjörður - orlofsíbúð
Lögð fram umsókn Tommy F. Nielsen kt. 110672-2419, dags. 11.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs gististaðar (orlofsíbúðar) að Lindarbergi 54, Hafnarfirði.
Húshluti: Efri hæð í parhúsi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Lónsbraut 6, Hafnarfjörður – fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Þórðar Tómassonar f.h. Sætopps ehf., kt. 691106-0470, dags. 10.06.2013, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Lónsbraut 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0121. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.6 Reykjavíkurvegur 44 – 48, Hafnarfjörður – vörugeymsla
Lögð fram umsókn Kristjáns Loftssonar f.h. Hvals hf., kt. 650169-6549, dags. 14.06.2013, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs vörugeymslu vinnslu kjötafurða að Reykjavíkurvegi 44-48, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.7 Strandgata 32, Hafnarfjörður - gistiheimili
Lögð fram umsókn Hallbergs Guðmundssonar kt. 271144-4909, dags. 19.06.2013, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs gistiheimilis að Strandgötu 32, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
2.1.8 Akralind 8, Kópavogur, ál og stálsmiðja
Lögð fram umsókn Ingólfs Steingrímsson fh. Kvarnir ehf., kt. 630309-0500, dags. 11.06.2013, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs ál og stálsmiðju að Akralind 8, Kópavogi. Húshluti: 0101-0105.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.9 Askalind 6, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Edvard Á. Ernstsson f.h. Bílaverkstæðis Edda K. ehf., kt. 620300-2090, dags.
31.05.2013, þar sem sótt er um leyfi til rekstur bifreiðaverkstæðis að Askalind 6, Kópavogi. Húshluti: 01
0203. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10 Boðaþing 4, Kópavogur - orlofsíbúð
Lögð fram umsókn Ólafíu J. Hansdóttur, kt. 060748-2099, dags. 6.06.2013, þar sem sótt er um leyfi fyrir
rekstri gististaðar í íbúð að Boðaþingi 4, Kópavogi.
Húshluti: Íbúð 306. Ný starfsemi.
Lagðir fram tölvupóstar umsækjanda dags. 14. júní 2013 og móttekin tölvupóstur þann 20.6.203.
Lagður fram tölvupóstur heilbrigðiseftirlits frá 20. júní 2013 til umsækjanda.
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar dags. 18. júní 2013 þar sem byggingarfulltrúi staðfestir að umrædd
starfsemi samræmist gildandi skipulagi fyrir neðantalið hús.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
rekstrinum fylgi ekki meira ónæði, röskun eða óþægindi fyrir íbúa hússins en reikna má með í
sambærilegum húsum.
2.1.11 Hamraborg 1-3, Kópavogur - kaffihús með matsölu
Lögð fram umsókn Ágústs R. Þorsteinssonar, f.h. Bombay Bazaar ehf., kt.510613-0310 dags. 6.06.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu að Hamraborg 1-3, Kópavogi. Húshluti:
jarðhæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Heimsendi 3, Kópavogi – reiðskóli
Lögð fram umsókn Ragnheiðar Helgadóttur f.h. Víkinghesta ehf., kt. 620798-2669 dags. 21.06.2013, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs reiðskóla að Heimsenda 3 í sumar, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 3 mánaða.
2.1.13 Hlíðasmári 1, Kópavogi - dreifing fæðubótaefna
Lögð fram umsókn Sigurðar Kristjánssonar, f.h. Innland ehf., kt.690113-1470 dags. 14.06.2013, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs sölustaðar með fæðubótarefni o.fl. að Hlíðasmára 1, Kópavogi. Húshluti: 2.
hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

2.2.1 Lindaberg 54, Hafnarfjörður - heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 27.05.2013, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Tommy F. Nielsen, kt. 110672-2419, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu í flokki l að
Lindarbergi 54, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 24. júní 2013 leyfi til reksturs gistingar að Lindarbergi 54,
Hafnarfirði. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. flokki reglugerðar nr. 585/2007
fyrir heimagistingu. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni
valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir orlofshús.”
2.2.2 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstarleyfi
Lögð fram erindi sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 11. júní 2013 þar sem óskað er umsagnar vegna
umsóknar Wilhelms Norðfjörð f.h. Norðfjörð ehf, kt. 700305-0660, dags. 05.06.2013, þar sem sótt er um
endurnýjun leyfis til reksturs veitingastaðar að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 27. júní 2005 leyfi til reksturs veitingastaðar að Reykjavíkurvegi 62,
Hafnarfirði. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt lll. flokki reglugerðar nr.
585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu.”
2.2.3 Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður – félagsheimili, rekstarleyfi
Lagt fram erindi Sýslumannsins í Hafnarfirði frá 24. júní 2013, þar sem óskað er umsagnar um umsókn
um endurnýjun á rekstarleyfi félagsheimilis IOOF, Staðarbergi 2 -4 Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 7. maí 2005 starfleyfi fyrir samkomusal Húsfélags IOOF að
Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði. Í meðfylgjandi umsókn er sótt um endurnýjun á rekstarleyfi í I flokki
samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir félagsheimili.”
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2.2.4 Strandgata 32, Hafnarfjörður - gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 31.05.2013, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Hallbergs Guðmundssonar, kt. 271144-4909, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili í flokki ll
að Strandgötu 32, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 24. júní 2013 starfsleyfi fyrir gistiheimili að Strandgötu 32,
Hafnarfirðir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili í ll. flokki reglugerðar nr.
585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu. Jákvæð afstaða er tekin til veitingu rekstrarleyfis og er heilbrigðisfulltrúa falið að afgreiða
jákvæða umsögn þegar úttekt liggur fyrir.“
2.2.5 Strandgata 50, Hafnarfjörður - gisting, tækifærisleyfi
Lögð fram umsókn Ásbjargar Unu Bjarnardóttur, f.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579, dags
14.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til gistiaðstöðu fyrir sjálfboðaliða/starfsmanna v/Víkingahátíðarinnar
dagana 14. júní til 20. júní.
Mælt er með staðfestingu jákvæðrar umsagnar.
Kópavogur
2.3
Boðaþing 4, Kópavogur – gisting, rekstarleyfi
Lagt fram erindi Sýslumannsins í Kópavogi frá 27. mars 2013 þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Ólafíu Hansdóttur, kt. 060748-2099, sem sækir um nýtt rekstrarleyfi til að reka gististað að Boðaþingi 4,
Kópavogi, íbúð 01-0306, fnr. 230-3424. Sótt er um leyfi til reksturs gististaðar í 2. flokki.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 24. júní 2013 starfsleyfi fyrir gististað í íbúð 01-0306 að, Boðaþingi 4,
Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi fyrir gististað í ll. flokki reglugerðar nr.
585/2007. Um íbúð í fjöleignahúsi er að ræða og samþykki meðeigenda að sameign liggur ekki fyrir.
Jákvæð afstaða er tekin til veitingu rekstrarleyfis vegna aðbúnaðar gesta“
2.4
Hagasmári 1, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram erindi Sýslumannsins í Kópavogi frá 21. maí 2013 þar sem óskað er umsagnar á breytingu á
fyrra rekstarleyfi fyrir Adesso ehf., 500102-3060 til að reka útiveitingastað í flokki 2 að Hagasmára 1,
Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd telur ólíklegt að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu og veitir jákvæða
umsögn um erindið”.
2.5
Hamraborg 1-3, Kópavogur – veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram erindi Sýslumannsins í Kópavogi frá 14. júní 2013 þar sem óskað er umsagnar um nýtt
rekstrarleyfi til Bombay Bazaar kt. 510613-0310 til að reka veitingahús í flokki ll að Hamraborg 1-3,
Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 24. júní 2013 starfsleyfi fyrir kaffihús með matsölu að Hamraborg 1-3
í Kópavogi. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í ll. flokki reglugerðar nr.
585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu.“
2.6
Smáratorg 3, Kópavogur – veitingastaður, rekstarleyfi
Lagt fram erindi Sýslumannsins í Kópavogi frá 14. júní 2013, þar sem óskað er umsagnar á umsókn um
nýtt rekstarleyfi fyrir Betri Turn ehf., kt. 700910-1800, fyrir rekstur veitingahúss í flokki lll að Smáratorgi
3, Kópavogi.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Afgreiðslu frestað þar sem starfsleyfi samkvæmt matvælalögum og lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir liggur ekki fyrir.”
2.7

Annað
Kópavogur
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2.7.1 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur, kaffi og vöfflusala
Lögð fram umsókn Maríu Fanndal Birkisdóttur, f.h. sunddeildar Breiðabliks kt. 430591-1429 dags.
4.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til vöfflusölu í anddyri Sundlaugar Kópavogs í fjáröflunarskyni þann
17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.7.2 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Auðar Ingu Þorsteinsdóttur, f.h. íþróttafélagsins Gerplu kt. 700672-0429 dags.
4.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 1416 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.7.3 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur pylsusala og sælgæti
Lögð fram umsókn Helen Nilsen Guðjónsdóttur, f.h. Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks kt. 630692-2109,
dags. 10.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl.
14-16 á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.7.4 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur pylsusala og sælgæti
Lögð fram umsókn Lilju Bjargar Heiðarsdóttur, f.h. Handknattleiksdeildar Kópavogs kt. 630981-0269,
dags. 11.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. á Rútstúni
við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.7.5 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur pylsusala og sælgæti
Lögð fram umsókn Aldísar Gunnarsdóttur, f.h. Dansfélagsins Hvannar kt. 541195-2549, dags.
11.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. á Rútstúni við
Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.7.6 V/Borgarholtsbraut, Kópavogur pylsusala og sælgæti
Lögð fram umsókn Jóhönnu Eyrúnar Sverrisdóttur, f.h. Dansíþróttafélags Kópavogs kt. 560404-2040,
dags. 11.06.2013, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. á Rútstúni
við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
Almennt
Eftirlitsverkefni 2011 – úttekt á dauðhreinsibúnaði fyrirtækja, utan sjúkrahúsa þar sem
krafist er dauðhreinsaðra áhalda.
Lagður fram tölvupóstur Umhverfisstofnunar frá 21. júní 2013 með skýrslu fyrir eftirlitsverkefni 2011,
um úttekt á dauðhreinsibúnaði fyrirtækja, utan sjúkrahúsa og þar sem krafist er dauðhreinsunar áhalda.
2.7.7

2.7.8 Eftirlitsverkefni 2011 – úttekt á innra eftirliti leiksvæða grunn- og leikskóla
Lagður fram tölvupóstur Umhverfistofnunar frá 21. júní 2013 með skýrslu fyrir eftirlitsverkefni 2011, um
úttekt á innra eftirlit leiksvæða grunn- og leikskóla.
2.7.9 Eftirlitsverkefni 2013 –skýrsla um eftirlit á tannlæknastofum
Lögð fram drög að skýrslu um eftirlit hjá tannlæknastofum í umdæmi heilbrigðisnefndar 2013. Skýrslan
verður birt á heimasíðu stofnunarinnar.

3 Vatnsverndarsvæði
3.1
Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 5. júní 2013
Lögð fram fundargerð 99. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins sem
haldinn var hjá Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis, Garðatorgi 7 í Garðabæ þann 5.
júní 2013.
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3.2
Heildarendurskoðun á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins
Lagt fram til kynningar bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 27. maí 2013 um
endurskoðun heilbrigðissamþykktar um vatnsvernd.
Málið er til vinnslu hjá eftirlitssvæðum milli funda.
3.3

Ferðaþjónusta við Þríhnúk í Bláfjallafólkvangi

3.3.1 Greinargerð vegna olíuslyss
Lögð fram greinargerð heilbrigðiseftirlitsins um olíuslys á Bláfjallavegi þann 8. maí 2013 sbr. lið 3.1 í
fundargerð nefndarinnar frá 27. maí 2013. Greinargerðin hefur verið kynnt og rædd í bæjaráðum
Kópavogs og Hafnarfjarðar og ýmsum nefndum sveitarfélaganna.
3.3.2 Rannsókn á neysluvatni
Lagðar fram til kynningar niðurstöður úr rannsóknum á efnasamsetningu neysluvatns frá 4. maí 2013 og
mælingum á hugsanlegri olíumengun frá 6. júní 2013. Niðurstöður eru birtar á heimasíðu stofnunarinnar
http://www.heilbrigdiseftirlit.is/Innihald_heimasida/Neysluvatn/Maelingar_a_neysluvatni/Heildar_Efnam
aelingar_ISOR_13040_Efnasams_vatns_Hfj_og_Kop_mai2013.pdf og Niðurstöður úr rannsókn á
olíumengun í grunnvatni á svæði Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogs.

3.3.3 Fundur í Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 29. maí 2013
Lagður fram tölvupóstur Umhverfis- og auðlindaráðuneytis frá 31. maí 2013 ásamt frásögn af fundi sem
haldinn var í ráðuneytinu miðvikudaginn 29. maí 2013.
3.4
Vettvangsskoðun við Þríhnúk
Heilbrigðisnefnd hefur farið í vettvangsskoðun og kynnt sér hvernig staðið er að ferðaþjónustunni við
Þríhnúk auk þess sem fyrir liggja upplýsingar úr heilbrigðiseftirliti frá því ferðaþjónustan byrjaði.
Eftirfarandi bókun er gerð:
,,Heilbrigðisnefnd hefur veitt starfsleyfi til reksturs ferðaþjónustu sem nú er starfrækt við Þríhnúk í
Bláfjallafólkvangi og kynnt sér framkvæmd hennar. Nefndin telur vegna vatnsverndarhagsmuna
nauðsynlegt að lágmarka olíuflutninga um svæðið. Ákveðið er að kynna Umhverfis- og
auðlindaráðuneytinu þá afstöðu og óska eftir að ráðuneytið beiti sér fyrir heimild til raflínulagnar að
starfseminni og heimilað verði að auka öryggi varðandi nauðsynlegustu flutninga vegna aðfanga.“
3.5
Aðvörunarskilti fyrir vatnsverndarsvæðið.
Rætt um aðvörunarskilti við akstursleiðir inn á vatnsverndarsvæðin og nauðsyn þess að slíkar merkingar
verði betur samræmdar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
..Heilbrigðisnefnd samþykkir að óska eftir við Umhverfis- og auðlindaráðuneyti að það beitti sér fyrir að
samræmt upplýsingamerki vegna vatnsverndarsvæða sem Samorka og Vegagerðin hafa lagt til, verði birt
í reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995 með áorðnum breytingum.”

4

Merkingar og ólöglegt innihald matvæla.

Lagður fram tölvupóstur frá Matvælastofnun frá 3. júní 2013 varðandi ábendingu vegna vanmerktra og
ólöglegra matvæla. Af fylgiskjölum með má ráða að umræddar vörur væru keyptar í fyrirtækinu Kosti
lágvöruverslun ehf. og því áframsend Matvælastofnun málið með vísan til 22. gr. laga nr. 93/1995 um
matvæli og 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Einnig barst heilbrigðiseftirlitinu og formanni
heilbrigðisnefndarinnar ábendingin og væntir Matvælastofnun þess að heilbrigðisnefndin taki málið strax
til viðeigandi meðferðar.
Við eftirlit þann 18. júní 2013 komu í ljós alvarleg brot á reglugerðum 503/2005 um merkingu matvæla,
410/2009 um merkingu næringargildis matvæla og 1117/2011 um varúðarmerkingar á azolitarefnum.
Einnig var á boðstólum útrunnin vara samkvæmt vörumerkingum.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til Kosts lágvöruverslunar ehf. sem boðsent var 21. júní
2013. Gerð hefur verið krafa um að útrunnin vara verði strax tekin úr sölu, flutt út úr versluninni og
komið í viðeigandi farveg til förgunar. Krafa var jafnframt gerð um úrbætur varðandi merkingar
matvörunnar og þarf þeim að vera lokið innan 14 daga. Fyrirtækið hefur andmælarétt varðandi
vörumerkingar til 5. júlí n.k.
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Heilbrigðisnefnd mun knýja á um nauðsynlegar aðgerðir til úrbóta gerist þess þörf samkvæmt ákvæðum
30. gr. matvælalaga nr. 93/1995, með síðari breytingum og óska eftir að ítrekuð brot sæti meðferð
samkvæmt lögum um meðferð sakamála.

5

Gæludýrahald

Lagt fram erindi húsfélagsins að Furugrund 40, Kópavogi, þar sem kvartað er yfir áratugar ónæði af
kattahaldi í einni íbúð hússins og sameign.
Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi er háð samþykki 2/3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang
eða stigagang. Þar sem ekki liggur fyrir slíkt samþykki er það álit heilbrigðisnefndar að kattahald sé
óheimilt og heimilt að fjarlægja dýrið á kostnað þess vinnuskylda.

6

Önnur mál

6.1

Ábótavant íbúðahúsnæði og/eða slæm umgegni um úrgang

6.1.1 Hamraborg 7, Kópavogi
Lögð fram ábending sem barst 22. júní um búsetu að Hamraborg 7, Kópavogi, við óviðunandi aðstæður.
Við skoðun í dag kom í ljós að búseta er á staðnum en kvörtunin átti ekki við rök að styðjast varðandi
umgegni um sorp og sameign.
6.1.2 Smiðjuvegur 68-70 og 72
Lögð fram mynd af óviðunandi umgegni um sorp við Smiðjuveg 68-70 og 72. Ljós er að þar er stöðug
búseta. Húsnæðið er samþykkt sem gistiskáli samkvæmt byggingareglugerð en hvorki er starfsleyfi né
rekstraleyfi til staðar.
6.1.3 Auðbrekka 23
Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins til húseiganda að Auðbrekku 23, Kópavogi, frá 13.
júní 2013 vegna búsetu við óviðunandi aðstæður í húnæði.
6.2
Löggjöf um rekstur gististaða
Umræða var um langtíma búsetu fólk í húsnæði sem ekki uppfyllir lámarks skilyrði sem gera
verður til íbúðarhúsnæðis og að gistiheimili rekin í miklu nábýli við íbúðarhúsnæði óskyldra
aðila.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd vekur athygli Umhverfis- og Auðlindaráðuneytis á ófullnægjandi regluverki
varðandi gististarfsemi svo sem í fjöleignahúsum og fasta búsetu fólks í húsnæði sem ekki er
samþykkt íbúðarhúsnæði. Hefur það leitt til búsetu fólks í ófullnægjandi húsnæði þar sem ekki
er tryggður eðlilegur aðgangur að vatni og hreinlætisaðstöðu. Borið er við að um rekstur
gistiheimila eða gistiskála sé að ræða en vegna aðstæðna verði um lengri tíma búsetu að
ræða.”
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19;15

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Gíslason

Steingrímur Steingrímsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Guðmundur Sigurðsson
Gísli Ó. Valdimarsson
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