Heilbrigðisnefnd 25. júní 2012
HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
172. fundur – 25. júní 2012
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25. júní 2012.
Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ. Fundurinn hófst kl. 17.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði
fundargerð. Jón Bjarni Þorsteinsson boðaði forföll og í hans stað mætti Ingibjörg Hauksdóttir.
Fundargerð 171. fundar heilbrigðisnefndar frá 21. maí 2012 lögð fram.

1.

Fundargerð 150. starfsmannafundar frá 20. júní 2012

1.1

Starfsleyfi
Álftanes

1.1.1

Breiðumýri, Álftanes – matvöruverslun

Lögð fram umsókn Aðalheiðar Jónsdóttur kt. 220673-4729 f.h. Álftakjörs, dags. 31.01.2012, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs matvöruverslunar í Breiðumýri, Álftanesi. Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er umsókn vísað frá þar sem fullnægjandi gögn
hafa ekki borist.
Garðabær

1.1.2

Andvaravellir 5, Garðabær, - reiðskóli

Lögð fram umsókn Magnúsar Líndal, f.h. Hörfells ehf. kt. 701104-2420, dags. 11.06.2012, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs reiðskóla að Andvaravöllum 5, Garðabæ. Hesthús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

1.1.3

Dreyravellir 2, Andvarasvæði, Garðabær, - reiðskóli

Lögð fram umsókn Jónínu G. Björnsdóttur f.h. Þórðar Rafns Guðjónssonar, kt. 140437-4099, dags. 12.06.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs reiðskóla á Andvarasvæðinu, Garðabæ. Hesthús. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

1.1.4

Kauptún 1, Garðabær - bifreiðaverkstæði

Lögð fram umsókn Arnars Bjarnasonar, f.h. B.L. ehf., kt. 630211-0500, dags. 21.05.2012, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kauptúni 1, Garðabæ. Húshluti: 0101. 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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.5

Lyngás 17, Garðabær - söluvagn

Lögð fram umsókn Erlu Sveinsdóttur f.h. Matar og Kaffis ehf. kt. 500304-2350 dags. 5.06.2012, þar sem sótt er
um leyfi fyrir færanlegan söluvagn fyrir ískrap. Aðsetur að Lyngási 17, Garðabæ. Stöðuleyfi verða fengin á
viðkomandi stöðum. Viðbót við starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt viðbót við gildandi starfsleyfi.

1.1.6

Lyngás 18, Garðabær - vinnsla og dreifing hreinsiefna

Lögð fram umsókn Indriða Björnssonar f.h. Efnalausna ehf., kt. 640910-0970, dags. 5.06.2012, þar sem sótt er
um leyfi fyrir vinnslu og pökkun hreingerningaefna að Lyngási 18, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.

1.1.7

Ránargrund, Garðabær - veitingasala

Lögð fram umsókn Sigríðar Guðlaugsdóttur kt. 290866-4569, dags. 21.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til
veitingasölu í útikaffihúsi við Ránargrund, Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Lagður fram tölvupóstur byggingafulltrúa frá 15. júní 2012 þar sem fram kemur að bæjarráð Garðabæjar hafi
fyrir sitt leyti heimilað starfsemi útikaffihúss í bráðbirgðahúsi á lóð sem samkvæmt skipulagi er ætluð fyrir
veitingastarfsemi. Gefið var út tímabundið skilyrt leyfi af heilbrigðiseftirliti vegna hátíðahalda 17.06.2012.
Þar sem ekki er til staðar frágengin aðstaða til hefðbundins veitingareksturs er samþykkt með vísun til ákvæða
matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar að veitt verði tímabundið starfsleyfi til tveggja mánaða með
skilyrðum um notkun einnota borðbúnaðar, á boðstólum verði ekki óvarin matvæli og fullnægjandi
hreinlætisaðstaða verði til staðar fyrir gesti og starfsfólk.

1.1.8

Smiðsbúð 8, Garðabæ - plasthúðun

Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Vilhjálmssonar f.h. Faglitun ehf., kt. 490112-0490, dags. 27.03.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs plasthúðunar verkstæðis að Smiðsbúð 8 Garðabæ. Húshluti: 01 0103 og 01
0102. Ný starfsemi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 23. apríl 2012 var ákveðið að auglýsa tillögu að starfsleyfi sbr. ákvæði 24. gr.
reglugerðar nr. 785/1999. Tillaga að starfsleyfi var auglýst á heimasíðu heilbrigðiseftirlits 21. maí og í
Morgunblaðinu þann 26. maí2012 með athugasemdafresti til 24. júní 2012. Engar athugasemdir hafa borist.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður

1.1.9

Eyrartröð 3, Hafnarfjörður, sápugerð

Lögð fram umsókn Þórðar Jónssonar, f.h. Sápusmiðjunnar ehf., kt. 530612-2360, dags. 13.06.2012, þar sem sótt
er um leyfi til sápugerðar að Eyrartröð 3, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

1.1.10 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður – bílaþvottastöð
Lögð fram að nýju umsókn Helga G. Sigurðssonar f.h. Bílaþvottastöðvarinnar Löðurs ehf., kt. 630787-1659,
dags. 24.08.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþvottastöðvar að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
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Fyrir liggja kvörtunarbréf frá nágrönnum dags. 17.2, 27.6 og 12.08.2011 og greinargerð frá Bílaþvottastöðinni
Löðri ehf. dags 24.08.2011.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 23. apríl 2012 var ákveðið að auglýsa tillögu að starfsleyfi sbr. ákvæði 24. gr.
reglugerðar nr. 785/1999. Tillaga að starfsleyfi var auglýst á heimasíðu heilbrigðiseftirlits 21. maí, í
Morgunblaðinu þann 26. maí og í Fjarðarpóstinum 21. maí með athugasemdafresti til 24. júní 2012.
Athugasemdir bárust dags. 14.06.2012 þar sem mótmælt er útgáfu starfsleyfis.
Heilbrigðisnefnd telur að með kröfum í starfsleyfi eigi að vera tryggður réttur íbúa í nærliggjandi fjölbýlishúsi
vegna starfsleyfisskyldrar starfsemi vegna mengunarvarna á lóðinni að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði. Með
vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til fjögra ára með fyrirvara um endurskoðun
starfsleyfisskilyrða eftir eitt ár.

1.1.11 Skútahraun 2, Hafnarfjörður, sala á fegrunar og snyrtivörum
Lögð fram umsókn Jóns Vigfússonar, f.h. HJ 13 ehf, kt. 570510-0960, dags. 18.05.2012, þar sem sótt er um leyfi
til sölu á fegrunar og snyrtivörum að Skútahrauni 2, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.

1.1.12 Strandgata 32, Hafnarfjörður - snyrtistofa
Lögð fram umsókn Helgu Sæunnar Árnadóttur f.h. Dorru ehf., kt. 621209-2990 dags. 4.11.2011, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs naglastofu ásamt námskeiðahaldi að Strandgötu 32, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 2 ára meðan unnið er að úrbótum.

1.1.13 Strandgata 55, Hafnarfjörður - gistiaðstaða
Lögð fram umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar f.h. Fjörukráarinnar ehf., kt. 630490-1119, dags. 4.11.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs 14 smáhúsa til gistinga við hótelið að Strandgötu 55, Hafnarfirði. Viðbót við
starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt viðbót við starfsleyfi frá 13.11.2000.

1.1.14 Trönuhraun 8, Hafnarfjörður, verkstæði
Lögð fram umsókn Elíasar Gunnarssonar, f.h. Stoð hf Stoðtækjasmíði, kt. 481182-0429, dags. 23.05.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs stoðtækjaverkstæðis og tilheyrandi þjónustu við viðskiptavini að Trönuhraun 8,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustu- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

1.1.15 Vesturbraut 15, Hafnarfjörður - gistiaðstaða
Lögð fram umsókn Eddu Ársælsdóttur f.h. Edda´s Farmhouse in Town kt. 450312-0450 dags. 14.06.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs heimagistingar að Vesturbraut 15, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

1.1.16 Þrúðvangur 22, Hafnarfjörður, innflutningur og sala á fæðubótaefnum
Lögð fram umsókn Ástu Sigríðar Ólafsdóttur, f.h. Infinity ehf., kt. 430512-1370, dags. 12.04.2012, þar sem sótt
er um leyfi til sölu á fæðubótaefnum að Þrúðvangi 22, Hafnarfirði. Húshluti: bílskúr. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að starfsemin valdi
ekki ónæði fyrir nágranna.
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Kópavogur

1.1.17 Asparhvarf 18, Kópavogur - reiðskóli
Lögð fram umsókn Þorgeirs Björgvinsson, kt. 190364-3059, dags. 25.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs reiðskóla að Asparhvarfi 18, Kópavogi. Hesthús á lóð íbúðarhússins Asparhvarf 18. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

1.1.18 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingahús
Lögð fram umsókn Seksan Khamphamuang f.h. Rauða riddarans hf, kt. 560806-0860, dags. 18.06.2012, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs kráar með matsölu að Engihjalla 8, Kópavogi. Húshluti: 010107. Ný starfsemi.
Með vísan 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.

1.1.19 Holtagerði 37, Kópavogur – veitingastarfsemi
Lögð fram umsókn Elmars Guðmundssonar f.h. Sjávarferða ehf, kt. 431204-3710, dags. 21.06.2012, þar sem
sótt er um leyfi vegna reksturs skemmtibáts með veitingasölu með skráningarnúmeri 2777, sem gerður verður
út frá Hafnarfjarðarhöfn. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

1.1.20 Nýbýlavegur 32, Kópavogur - sala á snyrtivörum
Lögð fram umsókn Sigurbjargar D. Ingólfsdóttur f.h. Hjalar ehf., kt. 691200-5580, dags. 29.05.2012, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs snyrtivöruheildsölu að Nýbýlavegi 32, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

1.1.21 Salavegur 2, Kópavogi - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Álfheiðar Láru Óðinsdóttur, f.h. Hársnyrtistofunnar Salahárs ehf., kt. 490512-1280, dags.
19.06.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Salavegi 2, Kópavogi. Húshluti: 01 0102.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin
sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

1.1.22 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - kælivélar
Lögð fram umsókn Hafliða Sævaldssonar f.h. Íshússins ehf. , kt. 650105-1920, dags. 8.06.2012, þar sem sótt er
um leyfi til sölu á kælimiðlum og tengdri efnavöru að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.

1.1.23 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - blikksmiðja
Lögð fram umsókn Reynis Magnússonar f.h. Blikkforms ehf., kt. 650887-1239, dags. 29.05.2012, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Húshluti: 01 0204. 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.
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1.1.24 Smiðjuvegur 26, Kópavogur - matvæli
Lögð fram umsókn Jóns H. Valssonar f.h. Jóns og Co ehf , kt. 440900-2320, dags. 1.06.2012, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs smásölu með þurrvöru að Smiðjuvegi 26, Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

1.1.25 Vesturvör 32b, Kópavogur - bátasmiðja
Lögð fram að nýju umsókn Björns Jónssonar, f.h. O.K. Hull ehf, kt. 581105-1690, dags.22.03.2012, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bátasmiðju að Vesturvör 32b, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 23. apríl 2012 var ákveðið að auglýsa tillögu að starfsleyfi sbr. ákvæði 24. gr.
reglugerðar nr. 785/1999. Tillaga að starfsleyfi var auglýst á heimasíðu heilbrigðiseftirlits 21. maí s.l. og í
Morgunblaðinu 26.05.2012 með athugasemdafresti til 24. júní 2012. Engar athugasemdir hafa borist.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa..
1.2

Umsagnir
Garðabær

1.2.1

Kauptún 4, Garðabær – tónleikar, tækifærisleyfi

Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 29.05.2012, þar sem óskað er umsagnar á umsókn IKEA, kt.
541293-2809, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir tónleika fyrir frama Kauptúni 4 í Garðabæ, þann 9.06.2012
frá kl. 17.00 – 20.00. Jákvæð umsögn staðfest.

1.2.2

Garðatorg 7, Garðabær, veitingaverslun, rekstrarleyfi

Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 4.06.2012, þar sem óskað er umsagnar á umsókn Pizzu-Pizzu
ehf (Dominos Pizzu), kt. 480293-2669, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í flokki l að
Garðatorgi 7, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð: ,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 9.06.2008 starfsleyfi til rekstur veitingaverslun
skv. matvæla og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. 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 veitingaverslun.”
Hafnarfjörður

1.2.3

Fjarðargata 11, Hafnarfjörður, veitingaverslun, rekstrarleyfi

Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 4.06.2012, þar sem óskað er umsagnar á umsókn Pizzu-Pizzu
ehf (Dominos Pizzu), kt. 480293-2669, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í flokki l að
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð: ,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 9.06.2008 starfsleyfi til rekstur veitingaverslun
skv. matvæla og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. 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 veitingaverslun.”

1.2.4

Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, samkomusalur, rekstrarleyfi

Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 13.06.2012, þar sem óskað er umsagnar á umsókn Haraldar
Jónssonar ehf. kt. 680202-3970, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í flokki l að Fjarðargötu 1315, Hafnarfirði.
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Eftirfarandi samþykkt var gerð: ,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 9.06.2008 starfsleyfi til rekstur samkomusalar skv.
matvæla og hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. 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 samkomusal.”
Kópavogur

1.2.5

Smiðjuvegur 68-72 –gistiskáli, rekstrarleyfi

Lagður fram tölvupóstur sýslumannsins í Kópavogi dags 1.06.2012, þar sem óskað er skýrari umsagnar á
umsókn Blesugrófar ehf. kt. 560605-1100, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiskála í flokki Il að
Smiðjuvegi 68-72, Kópavogi.
Heilbrigðisnefnd leggst gegn veitingu rekstrarleyfis.
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1

Litlatún 1-3, Garðabær - matvöruverslun

Lögð fram umsókn Hagkaups Garðabæ, kt. 430698-3549, dags. 7.06.2012, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í verslun að Litlatúni 1-3, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.

1.3.2

Skógarlind 2, Kópavogur - matvöruverslun

Lögð fram umsókn Kaupás hf., kt. 711298-2239, dags. 21.05.2012, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í
stórmarkaði að Skógarlind 2, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.
1.4

Annað
Almennt

1.4.1

Eftirlitsverkefni – Úttekt á mengunarvörnum í bifreiðasprautuverkstæðum

Lögð fram til kynningar skýrsla um úttekt á mengunarvörnum í bifreiðasprautuverkstæðum, útgefin í júní 2012,
sem gerð var í framhaldi af eftirlitsverkefni sem unnið var á vegnum heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og
Umhverfisstofnunar árið 2010
Garðabær

1.4.2

Miðhrauni 15, Garðabæ - verslun með kælimiðla

Lagt fram til kynningar erindi Umhverfistofnunar frá 7. júní 2012 þar sem óskað er umsagnar um erindi VK1 ehf.
Miðhrauni 15, Garðabæ, sem sækir um leyfi til innflutnings kælimiðils (ammoníaks) og umsögn
heilbrigðiseftirlits frá 14. júní 2012.

Kópavogur
1.4.3

V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.

Lögð fram umsókn Aldísar Gunnarsdóttur, f.h. Dansfélagsins Hvannar kt. 541195-2549, dags. 5.06.2012, þar
sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við
Borgarholtsbraut, Kópavogi. Staðfest.

1.4.4

V/Borgarholtsbraut, Kópavogur, kaffi og vöfflusala

Lögð fram umsókn Maríu Fanndal Birkisdóttur, f.h. sunddeildar Breiðabliks kt. 430591-1429 dags. 06.06.2012,
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. Staðfest.
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1.4.5

V/Borgarholtsbraut, Kópavogur sælgæti og gosdrykkir.

Lögð fram umsókn Auðar Ingu Þorsteinsdóttur, f.h. íþróttafélagsins Gerplu kt. 700672-0429 dags. 12.06.2012,
þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við
Borgarholtsbraut, Kópavogi. Staðfest.

1.4.6

V/Borgarholtsbraut, Kópavogur kaffi, kökur, sælgæti og gosdrykkir.

Lögð fram umsókn Heiðrúnar Níelsdóttur f.h. Dansdeildar HK, kt. 630981-0269, dags. 7.06.2012, þar sem sótt
er um leyfi til sælgætissölu o.fl. í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á Rútstúni við
Borgarholtsbraut, Kópavogi. Staðfest.

1.4.7

V/Borgarholtsbraut, Kópavogur pylsusala

Lögð fram umsókn Veru Daggar Antonsdóttur, f.h. Körfuknattleiksdeildar Breiðabliks kt. 630692-2109, dags.
13.06.2012, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k. milli kl. 14-16 á
Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi. Staðfest.

2.

Framkvæmdastjórn um vatnsvernd

2.1
Fundargerð 94. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 11. júní 2012.
2.2
Flugbraut fyrir módel flug.
Lagt fram að nýju erindi skipulagsstjóra Kópavogs, dags. 10. apríl 2012, þar sem óskað er umsagnar um erindi
flugmódeldeildar Þyts til að koma fyrir nýrri flugbraut fyrir módelflug vestan Bláfjallavegar í Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð: Ekki er gerð athugasemd við erindið.

3.

Vatnssvæðisnefnd

Lögð fram til kynningar drög að fundargerð frá fundi þann 14. maí 2012 í vatnssvæðisnefnd á vatnasvæði 4
(Suðvestur- og Vesturland).

4.

Loftgæði

4.1
Loftgæðavöktun í Kópavogi
Lagt fram minnisblað um vöktun loftgæða í Kópavogi frá júní 2012. Mælingar á loftgæðum í grónu
íbúðarhverfum sýna þá megin niðurstöðu að loftgæði eru mjög góð. Þó koma tilvik, dagar eða dagspartar, þar
sem frávik eru frá því hefðbundna og styrkur ryks eða tiltekinna efna mælist umtalsverður.
4.2
Útblástur frá jarðvarmavirkjunum
Lögð fram erindi (tölvupóstar 21. maí, 29, maí, 7. júní og 15. júní 2012) Orkuveitu Reykjavíkur vegna
brennisteinsvetnis frá jarðvarmavirkjunum og gögn frá fundi nýstofnaðs stýrihóps orkuöflunarfyrirtækja til að
glíma við útblástur frá slíkum virkjunum sem haldinn var 1. júní 2012.
Heilbrigðisnefnd hefur verulegar áhyggjur af aukinni mengun vegna brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Frá og
með 1. júlí 2014 ber að tilkynna almenningi ef styrkur þess fer yfir 50 µg/m³ í meira en 3 klst. Slík tilfelli hafa
komið upp um 20 sinnum á liðnum tveimur árum við Digranesheiði í Kópavogi sem sýnir ljóslega að alvarleika
málsins.
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5.

Skipulagsmál

Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 15. júní 2012 um Kársneshöfn. Hafnarsvæði. Vesturvör 3850. Breytt deiliskipulag. Eftirfarandi samþykkt var gerð: Ekki er gerð athugasemd við erindið.

6.
Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 15. júní 2012 þar sem gefin er kostur á að koma með
ábendingar og athugasemdir varðandi drög að landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013-2024.
Drög að landsáætluninni má finna á vefsíðu ráðuneytisins www.umhverfisraduneyti.is og vefsíðu
Umhverfisstofnunar www.umhverfisstofnun.is
7.

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða

Framkvæmdastjórafundur 21. maí 2012
Lögð fram fundargerð frá fundi framkvæmdastjóra eftirlitssvæðanna frá 21. maí 2012
7.1

Félagsfundur 4. júní 2012
Lögð fram fundargerð félagsfundar SHÍ frá 4. júní 2012
7.2

Stjórnarfundur 14. júní 2012
Lögð fram fundargerð stjórnar SHÍ frá 14. júní 2012
7.3

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis frá 24. júní 2012 þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til
breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Megintilgangur frumvarpsins er að innleiða
þrjár EB-gerðir og einnig að styrkja framkvæmd norræna umhverfismerkisins hér á landi. Þá er fjallað
um færanlega starfsemi og endurskoðun starfsleyfa í frumvarpi þessu. Umsagnarfrestur er til 9. júlí
n.k.
7.4

8.
Kjör formanns til tveggja ára
Gísli Valdimarsson var valinn formaður
9.
Kjör varaformanns til tveggja ára
Steingrímur Steingrímsson var valinn varaformaður
10.

Önnur mál

10.1
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar verða 27.ágúst, 24. september, 29. október og 26. nóvember 2012.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:40

Margrét Halldórsdóttir
Bryndís Skúladóttir

Ingibjörg Hauksdóttir
Gísli Gíslason
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Gísli Ó. Valdimarsson
Steingrímur Steingrímsson

