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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
166. fundur – 21. nóvember 2011
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 21.
nóvember 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.
Sunna Björg Helgadóttir boðaði forföll og í hennar stað mætti Bryndís Skúladóttir.
Fundargerð 165. fundar heilbrigðisnefndar frá 24. október 2011 lögð fram.
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1.1

Fundargerð 144. starfsmannafundar frá 16. nóvember 2011
Starfsleyfi
Álftanes

1.1.1 Hliðsvegur 1, Álftanes - veitingahús
Lögð fram umsókn Sigurðar Arnar Sigurðssonar, f.h. Uppistöðunnar ehf., kt. 610303-3070,
dags. 7.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Hliðsvegi 1, Álftanesi.
Eigendaskipti
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.
Garðabær
1.1.2 Bæjarbraut, Garðabær - leikskóli
Lögð fram umsókn Bæjarsjóðs 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 hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.3 Garðatorg 7, Garðabær – læknastofur
Lögð fram umsókn Björns Más Ólafssonar f. h. Björns Más Ólafssonar augnlæknastofa sf.,
kt.470482-0529, dags. 20.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að
Garðatorgi 7, Garðabæ, samkvæmt teikningu Pálmars Ólasonar, dags. 4. nóvember 2011.
Húshluti: 0111. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára þegar fyrir liggur
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
1.1.4 Dalshraun 15, Hafnarfjörður – byggingavöruverslun
Lögð fram umsókn Atla Ólafssonar f.h. Húsasmiðjunnar kt. 520171-0299, dags. 9.11.2011,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar að Dalshraun 15, Hafnarfirði.
Húshluti.: kjallari og 1. hæð. 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.
1.1.5 Grandatröð 4, Hafnarfjörður - matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Gunnars Bergmanns Jónssonar, f.h. Hrafnreyðar ehf., kt. 420311-1170,
dags. 28.10.2011, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu, skurðar og pökkunar á hvalkjöti og til
pökkunar og frystingar á fiski að Grandatröð 4, Hafnarfirði. Umsækjandi óskar að fá að ganga
inn í gilt starfsleyfi Hrefnuveiðimanna ehf., kt. 640506-1800 sem samþ. var 24.3.2011. Yfirtaka
á starfsleyfi. Húshluti: allt húsið
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt endurútgáfa starfsleyfis til
23.03.2023.
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1.1.6 Hjallahraun 13, Hafnarfjörður – veitingastofa og skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Nikulásar Kr. Jónssonar f.h. HRH eignarhaldsfélags ehf., kt. 531011 1390,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu og skyndibitastaðar að Hjallahrauni 13, í
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til
12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.7 Hraunvangur 7, Hafnarfjörður - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Margrétar B. Stefánsdóttur f.h. Pedis ehf., kt. 670807-2070 dags
3.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu í Hrafnistu Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.8 Íshella 4, Hafnarfjörður - partasala og bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Veigars Ólafssonar f.h. Stuf ehf., kt. 520204-2610 dags. 7.11.11, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis og bílapartasölu að Íshellu 4, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101 og 0102. Eigandaskipti og breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12 ára.
1.1.9 Koparhella 1, Hafnarfjörður - steypustöð
Lögð fram umsókn Gísla Sveinbjörnssonar f.h. Steypustöðvarinnar Borgar ehf., kt. 5012862069 dags. 9.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steypustöðvar að Koparhellu 1,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar, 2005-2025, er starfsemin á iðnaðarsvæði Me(All).
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi
upplýsingar fyrir auglýsingu á starfsleyfi liggja ekki fyrir.
Gísli Valdimarsson vék af fundi undir þessum lið.
1.1.10 Melabraut 29, Hafnarfjörður – bakarí
Lögð fram að nýju 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.
Húshluti: 01.01.04. 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.
1.1.11 Rauðhella 16, Hafnarfjörður - verkstæði
Lögð fram umsókn Dofra Eysteinssonar f.h. Suðurverks hf.. kt. 520885-0219, dags.
14.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til 1. júní 2012, fyrir reksturs verkstæðis fyrir
þungavinnuvélar og bifreiðar fyrirtækisins að Rauðhellu 16 í Hafnarfirði.
Húshluti 01 0103. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1. júní 2012.
1.1.12 Reykjavíkurvegur 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.
Lagður fram tölupóstur frá 17. nóvember 2011 og skýrslan ,,Hljóðmælingar við Bílaþvottastöð
Löðurs að Reykjavíkurveg 54“ gerð af Verkfræðistofunni Mannviti dags 11.11.2011.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi
upplýsingar fyrir auglýsingu á starfsleyfi liggja ekki fyrir.
1.1.13 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 afgreiðslu frestað meðan unnið er að úrbótum.
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Kópavogur
1.1.14 Bakkabraut 6, Kópavogur - fiskbúð
Lögð fram að nýju umsókn Lindu Jörundsdóttur f.h. Sælindar ehf., kt. 550502-8870, dags.
4.10.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Bakkabraut 6, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. 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.
1.1.15 Dalsmári 9-11, Kópavogur - heilsurækt
Lögð fram umsókn Jónínu B. Bjarnadóttur, f.h. Atgerviseflingar ehf. kt. 500908-1060, dags.
31.10.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktar að Dalsmára 9-11, Kópavogi
Húshluti: húsnæði á neðri hæð og bað og búningsaðstaða sameiginleg með líkamsræktarstöð.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.16 Engihjalli 8, Kópavogur - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Haroldas Aukstikaluis f.h. Gott Heitt Hratt ehf, kt. 521011-1810, dags.
3.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Húshluti: 010209. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til
12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.17 Hamraborg 20a, Kópavogur - nuddstofa
Lögð fram umsókn Fu lan Sun, kt. 131069-3169, dags. 24.10.2011, þar sem sótt er um leyfi
reksturs nuddstofu að Hamraborg 20a, Kópavogi. Húshluti:18 0101. Húsnæði í samrekstri
með nuddstofu Wei Zang. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.18 Kópavogsbraut 1A, Kópavogur - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Auðar Sveinsdóttur kt. 201255-5899 dags. 31.10.2011, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu í Sunnuhlíð, Kópavogsbraut 1A, Kópavogi. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem áætlun um úrbætur
liggur ekki fyrir.
1.1.19 Smáratorgi 3, Kópavogur – húðflúr
Lögð fram umsókn Láru Guðmundu Vilhjálmsdóttur kt. 290161-2239, dags. 31.10.2011, þar
sem sótt er um leyfi til húðflúrs að Smáratorgi 3, Kópavogi. Húshluti.: 02 01(02) sér rými hjá
snyrtistofunni Heilsu og fegurð ehf. Lögð fram yfirlýsing frá Landlæknisembættinu dags. 14.
nóvember 2011. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20 Smiðjuvegur 2, Kópavogur – veitingastofa og skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Nikulásar Kr. Jónssonar f.h. HRH eignarhaldsfélags ehf., kt. 531011 1390,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu og skyndibitastaðar að Smiðjuvegi 2 í
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar og hollustuháttareglugerðar 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 Hliðsvegur 1, Álftanes, veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram að nýju bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 6.10.2011, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Boga Jónssonar, f.h. Uppistöðunnar ehf. kt. 610303 3070, þar sem sótt er
um rekstrarleyfi í flokki ll fyrir veitingahúsið Jón Forseta að Hliðsvegi 1, Álftanesi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
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,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 21.11.2011 starfsleyfi til rekstur veitingahúss skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt 2. 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 fyrirveitingahús.”
Garðabær
1.2.2 Garðatorg, Garðabær, tónleikar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 25.10.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lionsklúbbsins í Garðabæ, kt. 491078-0229, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
tónleika sem haldnir verður á Garðatorgi, Garðabær dags 10.11.2011 frá kl. 20:30-23:30 fyrir
500 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
1.2.3 Haukahraun 1, Hafnarfjörður, samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 1.11.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélagsins Bjarkar, kt. 580673-0239, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal í flokki l að Haukahrauni 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 26.01.2004 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.”
1.2.4 Kvistavellir 15, Hafnarfjörður, gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 11.11.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kolbrúnar Þorleifsdóttur, kt. 130261-3969, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
gistiheimili í flokki ll að Kvistavöllum 15, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 31.01.2011 starfsleyfi til reksturs gististaðar skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt 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 íbúð.”
Kópavogur
1.2.5 Engihjalli 8, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 28.10.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gott Heitt Hratt ehf. kt. 521011-1810, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu
og greiðasölu í flokki l að Engihjalla 8, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 21.11.2011 starfsleyfi til rekstur veitingaverslunar 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. Starfsemin fullnægir ekki kröfum reglugerðar um
hollustuhætti nr. 941/2002, til salerna í húsnæði veitinga- og samkomustaða. Mælt er með
veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingaverslun.”
1.2.6 Smiðjuvegur 2, veitingastofa, rekstrarleyfi GÓ
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 2.11.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn HRH eignarhaldsfélags ehf. kt. 5310111390, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingastofu og greiðasölu í flokki l að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 21.11.2011 starfsleyfi til rekstur veitingastofu og skyndibitastaðar
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 veitingastofu.
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1.3

Annað

1.3.1 Berghella 1, Hafnarfjörður, breytinga á eftirlitsaðila
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 27. júlí 2011 varðandi breytingu á lögum um meðhöndlun
úrgangs sem samþykkt voru á Alþingi 21. maí 2011. Samkvæmt ofangreindri lagabreytingu er
heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis nú starfsleyfisveitandi og eftirlitsaðili með
starfsemi Gámþjónustunnar hf. að Berghellu 1, Hafnarfirði.

2

Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar um útgáfu starfsleyfis til Hvamms ehf. til
rekstrar eggja- og kjúklingabús

Lagt fram erindi umhverfisráðuneytis frá 10. nóvember 2011 þar sem óskað er umsagnar um
stjórnsýslukæru frá Helgu Loftsdóttur hdl., fyrir hönd Þorseins Hjaltesteð, Boðaþings ehf.,
Lindarvegar ehf., ofl. vegna ákvörðunar um útgáfu starfsleyfis til Hvamms ehf. til reksturs eggjaog kjúklingabús.
Framkvæmdastjóra falið að senda umbeðna umsögn.

3

Meint tóbakssala til unglinga

Lagt fram erindi forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar frá 4. nóvember 2011 varðandi meinta sölu
á sígarettum til unglinga, á sölustöðum þar sem greiður aðgangur er að fyrir börn og unglinga.
Af gögnum heilbrigðiseftirlitsins má ráð að aukið eftirlit undanfarin misseri er að skila árangri en
styrkja þarf regluverk sem getur hamlað ennfremur sölu tóbaks til unglinga.
Heilbrigðisnefnd gerði eftirfarandi samþykkt:
,, Heilbrigðisnefnd vekur athygli Velferðarráðuneytis á nauðsyn þess að herða þurfi kröfur í
tóbaksvarnarlögum til umbúnaðar við geymslu og sölu tóbaks í verslunum, þar sem ítrekaðar
rökstuddar kvartanir berast um að sígarettur og annað tóbak sé selt unglingum”
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Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða

Lögð fram fundargerð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi sem haldinn var í
Grímsnesi þann 8. nóvember 2011.
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Félagsheimili og samkomusalur, Bæjarbraut 7, Garðabæ

Lagt fram erindi Sóleyjar Bjargar Færseth og Þorbjörns Guðjónssonar, Faxatúni 20, dags. 11.
nóvember 2011 þar sem farið fram á að öll útleiga á samkomusal í skátaheimilin að Bæjarbraut
7 í Garðabæ verði stöðvuð og starfsleyfi afturkallað.
Vísað er til þess að við gerð deiliskipulags hafi ekki komið fram að hluti starfseminnar yrði
útleiga á samkomusal.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er gerð deiliskipulags á forræði sveitarstjórna.
Ákvörðun heilbrigðisnefndar byggir á umsögn byggingarfulltrúa og eru ekki forsendur til
endurupptöku starfsleyfisveitingar.“
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Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.

6.1
Fundargerð 91. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð 91. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
frá 18. nóvember 2011.
6.2
Áhættumat vegna vatnsverndar á Bláfjallasvæðinu
Lögð fram skýrsla verkfræðistofunnar Mannvits frá 19. september 2011 sem unnin var fyrir
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu ,,Áhættumat vegna vatnsverndar á
Bláfjallasvæðinu”. Skýrsla var unnin í kjölfar fundar sem haldinn var í október á sl. ári þar sem
fjallað var um hugmyndir og tillögur að snjóframleiðslu í Bláfjöllum.
Heilbrigðisnefnd ítrekar þá afstöðu að umrætt svæði er inni á vatnssöfnunarsvæðum
höfuðborgarsvæðisins og að forsenda þess að hægt verði að fara út í uppbyggingu að
undangengnum tilheyrandi breytingum á skipulagi og eftir atvikum á samþykkt um
vatnsverndarsvæðið, er að fyrir liggi grunnrannsóknir á jarðfræði og vatnafræði svæðisins.
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Heilbrigðisnefnd 21. nóvember 2011

Skýrsla byggir ekki á þeim rannsóknum sem heilbrigðisnefndir á höfuðborgarsvæðinu hafa
kallað eftir.
6.3
Undirbúningur að umhverfismati fyrir framkvæmdir við Þríhnúkagíg.
Lagt fram fundarboð VSÓ ráðgjafar vegna samráðsfundar þann 17. nóvember 2011 til
undirbúnings mats á umhverfisáhrifum framkvæmda við Þríhnúkagíg.
Fram kom þar að vinna við umhverfimat væri í gangi. Rannsóknartillögur framkvæmdaraðila
miða að því að fá betri kortlagningu á berggrunni, sprungum og grunnvatnsstraumum á
svæðinu til að stilla betur af grunnvatnslíkan.
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Önnur mál

7.1
Bæjarlind 4, Kópavogi, veitingahús, umgengni á lóð
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til C8 ehf. sem rekur veitingastað að Bæjarlind 4 í
Kópavogi þar sem gerðar eru athugasemdir við umgengni og þrif á lóð umhverfis staðinn.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd leggur fyrir fyrirtækið að leggja fram innan 14 daga áætlun um reglubundin
þrif á lóð umhverfis húsnæðið og sorpgám. Í áætluninni skal taka eðlilegt og sanngjarnt tillit til
annarra eigenda”.
7.2
Samþykkt um húsdýrahald og almennt gæludýrahald í Hafnarfirði
Rædd drög að samþykkt um húsdýrahald og almennt gæludýrahald fyrir Hafnarfjörð.
7.3
Hamraborg 10, Kópavogi, veitingahús, lykt í sameign
Lagt fram erindi Skarphéðins Péturssonar hrl., Veritas lögmönnum, Borgartúni 28, Reykjavík,
f.h. Ikaupa ehf. dags. 3. nóvember 2011 þar sem gerðar eru athugasemdir við áminningu og
aðfinnslur heilbrigðiseftirlitsins vegna óþæginda sem rekstur fyrirtækisins veldur í sameign
hússins að Hamraborg 10 í Kópavogi.
Afgreiðslu frestað og skoðun fari fram á hvort úrbætur hafi verið framkvæmdar.
7.4
Vöktunarmælingar
Farið yfir vöktunarmælingar sem framkvæmdar hafa verið í nóvember á á örverum í
yfirborðsvatni. Vöktunin er framkvæmd vegna útivistar og verndunar náttúrulegra gæða.
7.5
Stórás 4-6, Garðabæ, akstursíþróttabraut, kvartanir um ónæði
Ræddar kvartanir sem borist hafa vegna rekstursins.
Heilbrigðisnefnd vekur athygli rekstraraðila á ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti þar sem
heimilað er að fjölga tímabundið eftirlitsferðum s.s. vegna kvartana.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:55

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Ó. Valdimarsson

Bryndís Skúladóttir

Gísli Gíslason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Steingrímur Steingrímsson
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