Heilbrigðisnefnd 26. september 2011

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
164. fundur – 26. september 2011
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26.
september 2011. Fundarstaður, skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Fundurinn hófst kl. 17. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar,
heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Guðmundur Sigurðsson og Gísli Gíslason boðuðu forföll. Í þeirra stað mætti Gísli Gunnarsson
og Richard Hansen.
Fundargerð 163. fundar heilbrigðisnefndar frá 29. ágúst 2011 lögð fram.
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1.1

Fundargerð 142. starfsmannafundar frá 21. september 2011
Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1 Bæjarbraut, Garðabær - leikskóli
Lögð fram umsókn Kristínar Sigurbergsdóttur f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
01.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til viðbótar reksturs við leikskólann Bæjarbóls við
Bæjarbraut, Garðabæ. Breyting á húsnæði
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er afreiðslu frestað og óskað nánari
upplýsinga um fyrirhugaða notkun fasteignar.
1.1.2 Holtsbúð 71, Garðabær - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn
Lögð fram umsókn Hilmars Inga Jónssonar, kt. 200575-5719, dags. 6.09.2011, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi að Holtsbúð 71, Garðabæ, fyrir allt að 10 börn.
Endurnýjun.
Lagður fram tölvupóstur frá umsækjanda dags. 22. september 2011 varðandi það að svefn- og
leikaðstaða verði færð til fyrra horfs.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að skipulag húsnæðis og nýting verði eins og fyrri samþykkt gerði ráð fyrir.
1.1.3 Miðhraun 8, Garðabær - málmsmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Þórs Sigurðssonar, f.h. Teknís ehf., kt. 690110-1050, dags.
14.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæði að Miðhrauni 8,
Garðabæ. Húshluti: 01 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 og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.4 Smiðsbúð 8, Garðabær - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Sigríðar M. Einarsdóttur, f.h. Hárs og Vellíðan ehf., kt. 131072-4819, f.h. Hár
og Vellíðan, dags. 12.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Smiðsbúð
8, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5 Vesturhraun 3, Garðabær - kjötvinnsla
Lögð fram umsókn Kristjáns Þórs Hlöðverssonar, f.h. Reykjagarðs hf., kt. 680903-2180, dags.
12.07.2011, þar sem sótt er að ganga inni í eldra starfsleyfi fyrir kjötvinnslu að Vesturhrauni 3,
Garðabæ. Endurskoðun á starfsleyfi vegna mengunarvarna.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með endurútgáfu starfsleyfis til 20.
janúar 2020.
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Hafnarfjörður
1.1.6 Flatahraun 27, Hafnarfjörður - kjötvinnsla
Lögð fram umsókn Ellerts Gissurarsonar, f.h. Skanka ehf., kt. 700710-0840, dags. 30.06.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kjötvinnslu að Flatahrauni 27, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að mengunarvörnum verði komið fyrir á fráveitu í
samráði við heilbrigðiseftirlit fyrir 1. júní 2012.
1.1.7 Hjallabraut 33, Hafnarfirði - snyrtistofa
Lögð fram umsókn Kristjönu Kjartans Arnardóttur f.h. K. I. Ingasonar ehf., kt. 461109-2090,
dags. 13.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu að Hjallabraut 33, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
1.1.8 Hlíðarás 13, Hafnarfjörður - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Gunnars Más Sigfússonar f.h. Shape ehf. kt. 640111-0970, dags.
9.09.2011, þar sem sótt er um leyfi vegna umboðssölu á matvöru (netsölu) að Hlíðarási 13,
Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4ra ára með fyrirvara um að
starfsemin valdi ekki ónæði fyrir nágranna.
1.1.9 Kaplahraun 9, Hafnarfjörður - bakarí
Lögð fram umsókn Gunnars Magnússonar, f.h. Bakarans brauðgerðar ehf., kt. 570510-0610,
dags. 12.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Kaplahrauni 9, Hafnarfirði.
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.
1.1.10 Melabraut 29, Hafnarfjörður – hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Jóhönnu H. Hinz kt. 180484-3539 f.h. Pyrana, dags. 24.08.2011, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Melabraut 29, Hafnarfirði.
Húshluti: 010102. Yfirtaka á starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er mælt með endurútgáfu starfsleyfis til
24.04.2017.
1.1.11 Melabraut 29, Hafnarfjörður – bakarí
Lögð fram umsókn Sverris Jóhannessonar f.h. HS Kleina ehf., kt. 470308-1330, dags.
20.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Melabraut 29, Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað og óskað eftir
teikningum af innra skipulagi húsnæðis.
1.1.12 Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfjörður – bílaþvottastöð
Lögð fram umsókn Helga G. Sigurðssonar f.h. Bílaþvottastöðvarinnar Löðurs ehf. kt. 6307871659, dags. 24.08.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþvottastöðvar að
Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Fyrir liggja kvörtunarbréf frá nágrönnum dags. 17.2, 27.6 og 12.08.2011 og greinargerð frá
Bílaþvottastöðinni Löðri ehf. dags 24.08.2011.
Fyrir liggur minnisblað eftirlits um málefni stöðvarinnar, dags. 19.9.2011
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi
upplýsingar fyrir auglýsingu á starfsleyfi liggja ekki fyrir.
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1.1.13 Thorsplan, Hafnarfjörður - markaður.
Lögð fram umsókn Marínar Hrafnsdóttur, f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
14.09.2011, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs jólaþorps á Thorsplani í Hafnarfirði.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
01.01.2012, að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.14 Tjarnarvellir 15 , Hafnarfjörður – veitingaverslun
Lögð fram umsókn Þórarins Guðmundssonar, f.h. ÞG veitinga ehf., kt. 540205-1670, dags. 23.
september 2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns og veitingaverslunar að
Tjarnarvöllum 15 í Hafnarfirði
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.

Kópavogur
1.1.15 Akralind 1, Kópavogur - heildverslun
Lögð fram umsókn Rúnars Páls Gígja f.h. Hreinnar heilsu ehf., kt. 520110-0700 dags.
19.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með matvæli og fæðubótaefni að
Akralind 1, Kópavogi. 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.
1.1.16 Baugakór 5, Kópavogur – sala á fæðubótarefnum
Lögð fram umsókn Tómasar Þorgeirssonar f.h. J.T. Sport ehf. kt. 460911-1090, dags.
26.09.2011, þar sem sótt er um leyfi vegna umboðssölu á fæðubótarefnum (netsölu) að
Baugakór 5, Kópavogi. Geymsluhúsnæði er að Kókhálsi 1, Reykjavík.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4ra ára með fyrirvara um að
starfsemin valdi ekki ónæði fyrir nágranna fylgt verði bygginga- og skipulagsskilmálum fyrir
lóðina.
1.1.17 Dalsmári 5, Kópavogur - veitingasala
Lögð fram umsókn Brynju Hilmarsdóttur f.h. Múlakaffis ehf., kt. 660772-0229, dags.
20.09.2011, þar sem sótt er um leyfi fyrir aðstöðu til veitingareksturs á sjávarútvegssýningunni í
Fífunni, Dalsmára 5, Kópavogi.
Tímabundið starfsleyfi
Með vísun til matvælareglugerðar er mælt með að afgreiðslu starfsleyfis verði staðfest.
1.1.18 Elliðahvammur, Kópavogur - alifuglabú
Lögð fram að nýju umsókn Þorsteins Sigmundssonar f.h. Hvamms ehf., kt.560986-2039, dags.
8.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs eggja- og kjúklingaframleiðslu við Elliðahvamm,
Kópavogi. Endurnýjun.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytis dags. 15. september 2011 þar sem fram kemur að
ráðuneytið veitir undanþágu frá 4. mgr. 24. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti vegna
starfsemi Hvamms ehf. til rekstrar eggja- og kjúklingabús að Elliðahvammi í Kópavogi.
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 2. september 2010 var ákveðið að auglýsa tillögu að starfsleyfi
sbr. ákvæði 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 fyrir starfandi atvinnurekstur í Elliðahvammi í
Kópavogi. Tillaga að starfsleyfi var auglýst í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu þann 15.
september 2010 með athugasemdafresti til 20. október 2010.
Lagðar fram að nýju athugasemdir sem bárust á kynningartíma:
a)
Frá Þorsteini Sigmundssyni, móttekið 27. september 2010 er varðar “Starfsleyfismál
Elliðahvamms. Athugasemdir umsækjanda.
b)
Frá Sigurbirni Þorbergssyni hrl. móttekið 18. október 2010 f.h. Boðaþings ehf.
c)
Frá Kjartani Má Sigurgeirssyni, móttekið 20. október 2010 f.h. Lindarvegar ehf.
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d)

Frá íbúum að Dalaþingi 24, Grandahvarfi 1, Grandahvarfi 2, Grandahvarfi 4, Fellahvarfi
2, Fellahvarfi 4 og Fróðaþingi 8.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 10 ára fyrir eggja- og
kjúklingabú með allt að 13000 stæði og að öðru leyti með vísun til auglýstra skilyrða.
1.1.19 Hagasmári 1, Kópavogur – sjálfsafgreiðslustöð N1 hf.
Lögð fram umsókn Helga Kristjánssonar f.h. N1 hf., kt. 540206-2010, dags. 1.09.2011, þar
sem sótt er um leyfi fyrir sjálfsafgreiðslustöð með bensín og gasolíu. Endurnýjun.
Fyrir liggja eftirlitsskýrslur dags. 11.6.2011 og 20.9.2011.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20 Hagasmári 1, Kópavogur – barnagæslu, leiktæki og veitingasala
Lögð fram umsókn Eyþórs Guðjónssonar f.h. Meira fjör ehf., kt. 710311-1290, dags.
15.09.2011, þar sem sótt er um leyfi fyrir barnagæslu, rekstri leiktækja og minni háttar
veitingasölu að Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Kársnesbraut 39, Kópavogur - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn
Lögð fram umsókn Sigrúnar G. Sigurðardóttur kt.071058-2989, dags. 19.09.2011, þar sem sótt
er um leyfi til 6 mánaða til reksturs daggæslu í heimahúsi að Kársnesbraut 39, Kópavogi fyrir
allt að 10 börn. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er leyfi samþykkt.
1.1.22 Kópavogsbraut 115, Kópavogur - sjálfsafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Guðrúnar R. Garðarsdóttur f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
24.08.2011, þar sem sótt er um leyfi til sölu á eldsneyti í sjálfsafgreiðslu að Kópavogsbraut
115, Kópavogi. Endurnýjun.
Lagt fram bréf frá Kópavogsbæjar, skipulags, dags.22.07.2011, þar sem lagt er til að veitt verði
bráðabirgðaleyfi fyrir Atlantsolíu þar til niðurstaða liggur fyrir í endurskoðuðu aðalskipulagi.
Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs, 2000-2012, er starfsemin á íbúðarsvæði. Me(Ell)
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs.
1.1.23 Smáratorgi 1, Kópavogur – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Báru Hlínar Erlingsdóttur f.h. Wink hár ehf., kt. 601010-0620, dags.
16.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.24 Smáratorgi 3, Kópavogur – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Hólmfríðar Tryggvadóttur kt. 190167-4459, dags. 14.09.2011, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Smáratorgi 3, Kópavogi.
Húshluti.: hluti af 02 01(02). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.25 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - verslun með hreinsiefni
Lögð fram umsókn Steinars Þórs Þórissonar f.h. Laugarinnar ehf. kt. 621298-3059, dags.
16.09.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með hreinsiefni fyrir heita potta og
sundlaugar að Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Húshluti: 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.26 Smiðjuvegur 4, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Gunnars Árna Gunnarssonar f.h. Ditto ehf. kt. 690102-3820, dags.
29.08.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöru- og snyrtivöruverslunar
að
Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Húshluti: 01 0112. Ný starfsemi.
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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.
1.1.27 Smiðjuvegur 11, Kópavogur - verkstæðisaðstaða
Lögð fram umsókn Birkis Þórs Guðmundssonar f.h. Orkuvers ehf. kt. 520203-4190 dags.
21.06.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustuaðstöðu fyrir rekstur að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101, austurendi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.28 Smiðjuvegur 40, Kópavogur - sala varasamra efna
Lögð fram umsókn Ida Semey f.h. Topplausna ehf. kt. 680408-0840 dags. 16.09.2011, þar
sem sótt er um leyfi til sölum sem innihalda hættuleg efni eða eiturefni að Smiðjuvegi 40,
Kópavogi. Húshluti: 01 0102. 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.
1.2

Umsagnir

Álftanes
1.2.1 Breiðamýri, Álftanesi, samkomusalur, endurnýjun rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 19.09.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Björns Árna Ólafssonar f.h. Sveitafélagsins Álftaness, kt. 440169-6869, þar sem sótt
er um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í flokki lll í íþróttamiðstöðinni við Breiðumýri, Álftanesi
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 25.09.2006 starfsleyfi til rekstur samkomusalar skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Ill. 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”

Garðabær
1.2.2 Ásgarður, Garðabær, félagsheimili, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 13.09.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Soffíu Ófeigsdóttur f.h.Handknattleiksdeildar Stjörnunnar, kt. 460180-0159, þar sem
sótt er um leyfi fyrir samkomu, þann 23.09.2011 í Stjörnuheimilinu, Garðabæ. Óskað er eftir
leyfi fyrir 150 manns frá kl. 20.30 – 01.00
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.3 Garðavegur, Garðabær, félagsheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram erindi Sýslumannsins í Hafnarfirði frá 26. september 2011 þar sem óskað er
umsagnar um umsókn Sigríðar Einarsdóttur f. h. Félagsheimilisins Garðaholts, kt. 4805781209, þar sem sótt er um rekstarleyfi fyrir samkomuhúsið á Garðaholti, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,, Heilbrigðisnefnd samþykkti 22.10.2007 starfsleyfi til rekstur samkomuhús skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um endurnýjun á rekstrarleyfi,
samkvæmt Ill. 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 að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa”

Hafnarfjörður
1.2.4 Ásvellir, Hafnarfjörður, samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 19.09.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Geirssonar f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka, kt. 600169-0419, þar sem sótt er
um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í flokki lll í íþróttahúsinu Ásvöllum, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 31.10.2005 starfsleyfi til rekstur samkomusalar skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um endurnýjun á rekstrarleyfi,
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samkvæmt Ill. 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”
1.2.5 Helluhraun 22, Hafnarfjörður, veisluþjónusta, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 21.09.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Francois Louis Fons f.h. Veislu frá Francois Louis Fons ehf., kt. 690802-2870, þar sem
sótt er um rekstrarleyfi fyrir veisluþjónustu í flokki l að Helluhrauni 22, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 28.10.2002 starfsleyfi til rekstur veisluþjónustu 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 veisluþjónustu
að lokinni úttekt heilbrigðisfullrúa.”
1.2.6 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður,
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 23. september 2011 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Gunnars Skúla Guðjónsonar f.h Stjörnunnar ehf. kt. 410949-0169, þar
sem sótt er umrekstarleyfi fyrir veisluþjónustu og veitingaverslun í flokki 1 að Reykjavíkurvegi
64, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti, 19.09.2000 að veita Stjörnunni ehf., kt. 410949-0169, starfsleyfi
fyrir skyndibitastað. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs veitingastaðar,
samkvæmt I. 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 og veitingastofu”
1.2.7 Vesturgata 4, veitingahús, rekstrarleyfis
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 15.09.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Unnar Örnu Sigurðardóttur f.h. Kunnar ehf., kt. 571005-1150, þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingahús í flokki lll að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 28.11.2005 starfsleyfi til rekstur veitingastaðar skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Ill. 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 veitingahús og
krá.”
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Tjarnarvellir, Hafnarfjörður – veitingaverslun
Lögð fram umsókn Þórarins Guðmundssonar, f.h. ÞG veitinga ehf., kt. 540205-1670, dags. 23.
september 2011, þar sem sótt er um leyfi til smásölu á tóbaki í Grillhöllini að Tjarnarvöllum 15,
Hafnarfirði.

2

Skipulagsmál

2.1
Álhella 15, Hafnarfjörður. Endurvinnsla á álgjalli. Fyrirspurn um matsskyldu
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 5. september 2011 þar sem óskað er umsagnar um
tilkynningu VSÓ ráðgjafar, dags. ágúst 2011 f.h. Kratusar ehf. sem hyggur á endurvinnslu á
álgjalli að Álhellu 15 í Hafnarfirði.
Umsögn um að framkvæmda þurfi að fara í umhverfismat staðfest.

3

Hundahald.

3.1
Lausaganga hunds og árás hundsins á barn
Lögð fram lögregluskýrsla, 007-2011-056447, þar sem fram kemur lýsing á atviki þar sem
hundur í lausagöngu réðist á unga stúlku sem var á leiðinni í skólasund í Suðurbæjarlaug við
Hringbraut í Hafnarfirði þann14. september 2011.
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Heilbrigðisnefnd telur að hundurinn hafi verið þannig haldinn að um óverjandi ógn við hagsmuni
almennings hafi verið að ræða.
3.2
Stjórnsýslukæra vegna Golíats (5126)
Lagt fram erindi úrskurðarnefndar samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir, dags. 9. september 2011, þar sem óskað er greinargerðar og viðeigandi
gagna vegna ákvörðunar frá 30. ágúst 2011 vegna Golítats, hunds Önnu Margrétar
Kristinsdóttur. Málið var til umfjöllunar á fundi nefndarinnar þann 29. ágúst s.l.
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins frá 16. september 2001 til úrskurðarnefndarinnar
þar sem sjónarmiðum nefndarinnar varðandi frestun réttaráhrifa var komið á framfæri.
Jafnframt farið yfir drög að greinargerð til úrskurðarnefndarinnar vegna kærunnar.

4

Eftirlit með tóbakssölu

4.1
Stöðumatsskýrsla
Lögð fram stöðumatsskýrsla úr eftirlit í sumar með smásölu á tóbaki hjá 57 sölustöðum í
umdæminu.
Tóbak reyndist sýnilegt viðskiptavinnum á einum sölustað.
Í 13 % tilvika var gerð athugasemd við að auglýsingu um bann við að afhenda einstaklingi yngri
en 18 ára vantaði og hjá 27% sölustaða var afgreiðslufólk yngra en 18 ára við afgreiðslustörf
ásamt eldra afgreiðslufólki.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd felur heilbrigðiseftirlitinu að fylgja úrbótum eftir”
4.2
Stjórnsýslukæra
Lögð fram til kynningar erindi úrskurðarnefndar samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti
og mengunarvarnir til heilbrigðiseftirlitsins frá 28. apríl 2011, 9. júní 2011 og 9. september 2011
ásamt greinargerðum heilbrigðiseftirlitsins til úrskurðarnefndarinnar vegna stjórnsýslukæru
Dalsnestis ehf. um innheimtu eftirlitsgjalds vegna tóbakssölu.

5

Samráðsfundur með Rio Tinto Alcan

Lögð fram fundargerð frá samráðsfundi Rio Tinto Alcan í Straumsvík þann 23. maí 2011 með
Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis.

6

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða

Lögð fram fundargerð stjórnar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 5. september 2011
7

Önnur mál

7.1
Umhverfisþing
Lagt fram bréf umhverfisráðuneytis, dags. 9. september 2011 þar sem boðað er til
umhverfisþings á Selfossi 14. október 2011. Í aðdraganda umhverfisþings, fimmtudaginn 13.
október, efnir Samband íslenskra sveitarfélaga til hálfs dags málþings um umhverfismál og
sjálfbæra þróun í sveitarfélögum..
7.2
Samgönguáætlun 2011-2012
Lagt fram til kynningar erindi Samgönguráðs frá 23. september 2011 um auglýsingu
umhverfismats samgönguáætlunar 2011-2012 sem nú er til kynningar. Frestur til að gera
athugasemdir við umhverfismat samgönguáætlunar er til og með 4. nóvember 2011.
7.3
Umgengni við biðstöð við Hafnarfjarðarveg
Rætt var um nauðsynlegar úrbætur sem þarf að framkvæma varðandi þrif og að koma fyrir
ruslaílátum við biðstöð almenningsvagna við Hafnarfjarðarveg í Garðabæ.
7.4
Öryggisgirðingar.
Rætt um öryggisgirðingar við leiksvæði, umferðargötur og íþróttasvæði í ljósi frétta um slys
þegar börn og fullorðnir eru að fara yfir slík mannvirki.
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Heilbrigðisnefnd óskar leiðbeininga umhverfisráðuneytis varðandi aðkomu nefndarinnar og
eftirlitsskyldu varðandi uppsetningu og hönnun öryggisgirðinga.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:40
Gísli Gunnarsson

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Ó. Valdimarsson

Sunna Björg Helgadóttir

Richard Hansen

Jón Bjarni Þorsteinsson
Steingrímur Steingrímsson
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