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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
146. fundur – 25. janúar 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
janúar 2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson boðaði forföll og í hans stað mætti Guðrún Þóra Magnúsdóttir.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 145. fundar heilbrigðisnefndar frá 30. nóvember 2009.

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 126. starfsmannafundar frá 20. janúar 2010
Starfsleyfi

2.1.1 Holtsbúð 71, Garðabær - daggæsla
Lögð fram umsókn Katrínar H. Stefánsdóttur f.h. Englakots ehf., kt. 651007-2240, dags.
17.01.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir daggæslu, fyrir allt að 10 börn, að Holtsbúð 71,
Garðabæ. Húshluti: neðri hæð einbýlishúss. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.2 Lyngás 20, Garðabær - dekkjaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Ö. Guðjónssonar f.h. Dekkverks ehf., kt. 560503-2880, dags.
14.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dekkjaverkstæðis að Lyngási 20, Garðabæ.
Húshluti: 207-1462. 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.
2.1.3 Skeiðarás 10, Garðabæ – yfirborðsmeðhöndlun málma
Lögð fram að nýju umsókn Sigurðar Hreins Hilmarssonar, f.h. Álversins ehf., kt. 451099-4009
dags. 11.11.2008, þar sem sótt er um leyfi til yfirborðs meðhöndlunar málma að Skeiðarási
10, Garðabæ. Húshluti: 01 0101.
Endurnýjun.
Bréf sent byggingafulltrúa varðandi samþykkta notkun húsnæðis dags. 12.11.2008
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 11.11.2008.
Samkvæmt aðalskipulagi Garðabæjar, 2004-2016, er starfsemin á miðbær-blandað svæði.
Me(D-II).
Grenndarkynning fór fram 29.9 til 28.10.2009. Engar athugasemdir bárust.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Hafnarfjörður
2.1.4 Dalshraun 9, Hafnarfjörður – rafvélaverkstæði
Lögð fram umsókn Grétars Frankssonar f.h. Iso Tækni ehf., kt. 500197-2509, dags.
29.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs rafvélaverkstæðis að Dalshrauni 9,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.5 Dalshraun 17, Hafnarfjörður – rafgeymasala
Lögð fram umsókn Kristjáns Ármannssonar f.h. Rafgeymasölunnar ehf., kt. 580682-0659,
dags. 17.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs rafgeymasölu að Dalshrauni 17,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.6 Grandatröð 10, Hafnarfjörður - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Björns Gíslasonar f.h. J.B.G. Fiskverkunar kt. 510603-2650, dags.
5.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Grandatröð 10, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Helluhraun 8, Hafnarfjörður - málmsmiðja
Lögð fram að nýju umsókn Gylfa Guðlaugssonar, f.h. Stálsmiðjunnar Málmeyjar ehf., kt.
430303-3840, dags. 17.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmiðju að
Helluhrauni 8, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið auk 010102 og 01 0104 í Helluhrauni 14.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.8 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfjörður – bílaþvottur og bón
Lögð fram umsókn Gunnars Valdimarssonar f.h. Hagbarða ehf., kt. 700401 3080 dags.
23.11.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustustöðvar fyrir eigendur bíla að
Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði. Húshluti: 01 010(03-04). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er afgreiðslu frestað þar sem verið er að
vinna að úrbótum.
2.1.9 Norðurhella 8, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigurðar Jónasar Sigurðssonar, f.h. Umfelgunar ehf., kt. 530110-1330
dags. 19.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Norðurhellu 8,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0102. 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 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfjörður - verkstæði
Lögð fram umsókn Halldórs Sigtryggssonar kt. 061256-5989 dags. 17.12.2009, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs bifhjólaverkstæðis að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Húshluti: 02 0002. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
2.1.11 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður - veisluþjónusta
Lögð fram umsókn Oddsteins Gíslasonar, f.h. Steindórs ehf., kt. 691009-0250 dags.
11.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislusalar að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti af 01 0101 jarðhæð. Breyting á starfsemi
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 23.11.2009.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er samþykkt viðbót við fyrra starfsleyfi
fyrirtækis til 12 ára.
2.1.12 Steinhella 17b, Hafnarfjörður - trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Valdimars Andersen, f.h Sviðsmyndir ehf., kt. 670285-0229, dags.
21.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Steinhellu 17b,
Hafnarfirði. Húshluti: 02 0101, 50% af hluta sem snýr að Reykjanesbraut. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.13 Trönuhraun 9, Hafnarfjörður - bakarí
Lögð fram að umsókn Matthíasar Einarssonar f.h. Knekktar kt. 210749-4119, dags.
5.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á hrökkbrauði, að Trönuhrauni 9, Hafnarfirði.
Húshluti: hluti af 0102. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er mælt með starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Kópavogur
2.1.14 Auðbrekka 17, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ómars Leifssonar, f.h. Bílvogs ehf., kt. 621286-1379, dags. 15.01.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Auðbrekku 17, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201 og 01 0202. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Bæjarlind 8-10, Kópavogur - trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigmundar Ásgeirssonar f.h. Á. Guðmundssonar ehf., kt. 701266-0139,
dags. 14.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur trésmíðaverkstæðis að Bæjarlind 8-10,
Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.16 Dalvegur 2, Kópavogur - fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Sigríðar Elínar Júlíusdóttur f.h. Fótaaðgerðarstofu Ellu Siggu kt. 1911702969, dags. 20.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Dalvegi 2,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Dalvegur 24, Kópavogur - meðhöndlun úrgangs
Lögð fram umsókn Orra Hlöðverssonar f.h. Hreinsibíla ehf., kt. 700992-2769, dags.
28.12.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir færanlega starfsemi sem þjónustar fráveitukerfi og
búnað þeim tengdum með starfstöð að Dalvegi 24, Kópavogi. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað og samþykkt að leitað verði umsagnar Umhverfisstofnunar.
2.1.18 Digranesheiði 8, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Agnarssonar f.h. Véla- og bílaverkstæðis Jóns Agnarssonar kt.
240716-2089, dags. 19.01.2010, þar sem sótt er um leyfi reksturs bifreiðaverkstæðis að
Digranesheiði 8, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 6 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Furugrund 83, Kópavogur - íþróttahús – félagsaðstaða
Lögð fram umsókn Birgis Bjarnasonar f.h. Handknattleiksfélags Kópavogs, kt. 630981-0269,
dags. 16.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss, félagsheimilis og veislusala
að Furugrund 83, Kópavogi. Endurnýjun og breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.20 Hagasmári 1, Kópavogur - verslun með fegrunar- og snyrtiefni
Lögð fram umsókn Gunnars Kjartanssonar f.h. Bellu Nova ehf., kt.560609-0350, dags.
28.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar fegrunar og snyrtiefni að
Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: 1. hæð- bil L 205. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.21 Hamraborg 10, Kópavogur tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Grétars B. Sigurðssonar, kt.270158-2189, dags. 14.01.2010, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 10, Kópavogi. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til
12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að
lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.22 Hjallabrekka 2, Kópavogur - bakarí
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Þorkelssonar f.h. Kornsins ehf., kt. 571201-6230, dags.
30.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Hjallabrekku 2, Kópavogi.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.23 Hófgerði 30, Kópavogur - fiskbúð
Lögð fram umsókn Finnboga Hannessonar f.h. Fiskbúðarinnar Hófgerði, kt. 310555-4369,
dags. 7.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Hófgerði 30, Kópavogi.
Endurnýjun
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.24 Kársnesbraut 106, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Róberts Benediktssonar, f.h. K.B. 106 ehf kt. 580809-0220,
dags.15.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kársnesbraut 106,
Kópavogi.
Húshluti: 01 0202. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.25 Nýbýlavegur 26, Kópavogur – efnalaug
Lögð fram umsókn Guðmundar Helgasonar, f.h Hreint og klárs hf kt. 660392-2119, dags.
15.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs efnalaugar - fatahreinsunar að Nýbýlavegi 26,
Kópavogi. Húshluti, hluti af 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.26 Skálaheiði 2, Kópavogur - íþróttahús – félagsaðstaða
Lögð fram umsókn Birgis Bjarnasonar f.h. Handknattleiksfélags Kópavogs, kt. 630981-0269,
dags. 28.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss, félagsheimilis og
veislusalar að Skálaheiði 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttarreglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.27 Skemmuvegur 4a, Kópavogur – sjálfsafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Guðrúnar Garðarsdóttur f.h. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
11.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar með bensín og dísel
að Skemmuvegi 4a, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.28 Skemmuvegur 12, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Guðmundar Jónssonar f.h. Hemils ehf., kt. 551081-0449, dags.
4.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 12,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201 og 01 0202. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.29 Skemmuvegur 16, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhannesar Egilssonar f.h. M. Kristinssonar ehf, kt. 580406-0680, dags.
18.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 16,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.30 Smiðjuvegur 11, Kópavogur – bakarí
Lögð fram umsókn Elíasar Þórs Þórðarsonar f.h. Íslenska Kleinufélagsins sf. kt. 5705042820, dags. 11.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi.
Húshluti: 02 0006. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.31 Smiðjuvegur 18, Kópavogur – réttinga- og sprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Trausta Hallsteinssonar f.h. Réttingaverkstæðis Trausta kt. 300947-6549,
dags. 14.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautuverkstæði að
Smiðjuvegi 18, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.32 Smiðjuvegur 20, Kópavogur – stálsmiðja
Lögð fram umsókn Ævars Einarssonar f.h. Stenco ehf., kt. 530902-2770, dags. 14.01.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs stálsmiðju að Smiðjuvegi 20, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.33 Smiðjuvegur 32, Kópavogur – trésmiðja
Lögð fram umsókn Salvars Guðmundssonar f.h. S.G. Glugga og hurðir ehf., kt. 440100-3680,
dags. 18.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju að Smiðjuvegi 32, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.34 Smiðjuvegur 34, Kópavogur – Dekkja-bón og smurstöð
Lögð fram umsókn Guðna Gunnarssonar f.h. KK9 ehf (Bílkó), kt. 441007-2800, dags.
16.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dekkja-bón og smurstöðvar að Smiðjuvegi
34, Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.35 Smiðjuvegur 34, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Baldurs Hlöðverssonar f.h. Bíljöfurs, kt. 430492-2099, dags. 18.01.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 34, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.36 Smiðjuvegur 36, Kópavogur – réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Gunnars Freys Hafsteinssonar f.h. Smáréttinga ehf., kt. 700104-2570,
dags. 16.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæði og bónstöðvar að
Smiðjuvegi 36, Kópavogi. Húshluti: 01 0101 um 20% af rými. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.37 Smiðjuvegur 48d, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Þorgeirs Kjartanssonar f.h. Bílaverkstæðis Kjartans og Þorgeirs sf, kt.
700388-1239, dags. 14.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að
Smiðjuvegi 48d, Kópavogi. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.38 Ögurhvarf 2, Kópavogur - heitur matur, fisk og kjötbúð
Lögð fram umsókn Jóhanns Ólafs Ólasonar f.h. Jóa Stíghúss ehf., kt. 571209-0980,
dags.12.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu ásamt fisk og kjötbúð að
Ögurhvarfi 2, Kópavogi. Húshluti: 01 0201 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.2

Umsagnir

Álftanes
2.2.1 Breiðumýri, íþróttamiðstöð, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 8.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Magnúsar Ólafs Einarssonar , f.h. Kvenfélags Álftaness, kt. 451179-0209, dags.
8.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til að halda þorrablót þann 23.01.2010 í íþróttamiðstöð
Álftaness við Breiðumýri. Óskað er eftir leyfi fyrir 280 manns frá kl. 20.00 – 04.00
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Við Tröð, Álftanes, áramótabrenna
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Stefáns Arinbjarnarsonar, f.h. Sveitafélagsins Álftaness, kt. 440169-6869, dags. 18.12.2009,
þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á bökkum við Tröð á Álftanesi, þann 31.12. n.k. frá
kl. 20.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Við Tröð, Álftanes, þrettándabrenna
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Stefáns Arinbjarnarsonar, f.h. Sveitafélagsins Álftaness kt. 440169-6869, dags. 18.12.2009,
þar sem sótt er um leyfi til þrettándabrennu á bökkum við Tröð á Álftanesi, þann 06.01.2010
n.k. frá kl. 18.30
Jákvæð umsögn staðfest.
Garðabær
2.2.4 Arnarnesvogur, Garðabær, áramótabrenna
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Jóhanns Inga Jóhannssonar, f.h. Knattspyrnudeildar Stjörnunnar kt. 580589-1389, dags.
7.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á brennusvæði við Arnarnesvog, þann
31. desember n.k. frá kl. 20.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Arnarnesvogur, Garðabær, flugeldasýning
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Gísla Símonarsonar, f.h. Hjálparsveit skáta í Garðabæ kt. 431274-0199, dags. 9.12.2009,
þar sem sótt er um leyfi til að hafa flugeldasýningu við Arnarnesvog, þann 31. desember n.k.
frá kl. 21.00 – 21.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Skólabraut, Garðabæ – þorrablót, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 8.01.2010 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar Guðmundssonar f.h. Knattspyrnudeildar Stjörnunnar kt. 580589-1389, þar
sem sótt er um leyfi fyrir þorrablót í Íþróttahúsinu Mýrinni við Skólabraut, Garðabæ.
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Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
2.2.7 Ásvellir, Hafnarfjörður - flugeldasýning
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Sverris Hjörleifssonar, f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka kt. 600169-0419, dags. 6.01.2010,
þar sem sótt er um leyfi til flugeldasýningar á Ásvöllum, Hafnarfirði, þann 6. janúar 2010, frá
kl. 19.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Hafnarfjarðarhöfn, Hafnarfjörður - flugeldasýning
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Dagbjartar Kr. Brynjarssonar, f.h. Björgunarsveitar Hafnarfjarðar kt. 410200-3170, dags.
21.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til flugeldasýningar við Höfnina, Hafnarfirði, þann 29.
desember, frá kl. 20.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.9 Tjarnavellir 7, Hafnarfjörður - áramótabrenna
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Geirs Garðarssonar, f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka kt. 600169-0419, dags. 16.12.2009,
þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á lóð við Tjarnarvalla 7, Hafnarfirði, þann 31.
desember, frá kl. 20.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.10 Lækjarkinn 8, Hafnarfjörður - heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 9.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helgu Birnu Gunnarsdóttur kt. 201140-2059, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi
fyrir heimagistingu að Lækjarkinn 8, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.11 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður - veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 1.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Steindórs ehf. kt. 691009-0250, þar sem sótt er um rekstrarleyfi í flokki I fyrir
veitingastofuna í Hótel Hafnarfirði að Reykjavíkurveg 72, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.12 Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfjörður - samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 1.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Steindórs ehf., kt. 691009-0250, þar sem sótt er um rekstrarleyfi í flokki lll fyrir
veitingasalinn að Reykjavíkurveg 74, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.13 Strandgata 21, Hafnarfjörður - gisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 21.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Smára Brynjarssonar f.h. Arahúss kt. 670306-1860, þar sem sótt er um endurnýjun á
leyfi fyrir gistiheimili í flokki ll, að Strandgötu 21, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
2.2.14 Smárahvammur, Kópavogur , áramótabrenna
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Jóns Magnússonar, f.h. Breiðabliks, kt. 480169-0699, dags. 16.12.2009, þar sem sótt er um
leyfi til áramótabrennu á brennusvæði í Smárahvammi, þann 31. desember, frá kl. 20.30
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2.15 Boðaþing, Kópavogur , áramótabrenna
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Árna Þórs Árnasonar, kt. 240366-5179, dags. 17.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til
áramótabrennu suðvestan af Boðaþingi 12 í Kópavogi, þann 31. desember, frá kl. 20.30
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.16 Heimsendi Kórahverfi - flugeldasýning
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Einars Loga Eiðssonar, f.h. Stjörnuljósa ehf., kt. 570309-0130, dags. 22.12.2009, þar sem
sótt er um leyfi til flugeldasýningar við Heimsenda Kórahverfi, þann 31. desember, frá kl.
21.00
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.17 Furugrund - flugeldasýning
Lagt fram bréf Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Valsteins Stefánssonar, f.h. Handknattleiksfélags Kópavogs kt. 630981-0269, dags.
30.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til flugeldasýningar við Fagralund vegna
þrettándabrennu, þann 6. janúar, frá kl. 18..00
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.18 Furugrund 83, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Handknattleiksfélags Kópavogs kt. 630981-0269, þar sem sótt er um endurnýjun á
rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í flokki l, í íþróttahúsinu Fagralundi, Furugrund 83, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.19 Skálaheiði 2 , Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Handknattleiksfélags Kópavogs kt. 630981-0269, þar sem sótt er um endurnýjun á
rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í flokki l, í Íþróttahúsi Digranesi, Skálaheiði 2, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.20 Skálaheiði 2 , Kópavogur - íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 13.01.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Handknattleiksfélags Kópavogs kt. 630981-0269, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
vegna árshátíðar og 40 ára afmælihátíðar í Íþróttahúsi Digranesi, Skálaheiði 2, Kópavogi,
þann 23. janúar 2010 frá kl. 19.00 – 02.00, fyrir allt að 500 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.21 Thaiinter ehf.,, Smiðjuvegi 11, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 1.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Thaiinter ehf., kt. 581109-0400, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í
flokki l, að Smiðjuvegi 11, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.22 Pizza og pasta , Ögurhvarfi 3, Kópavogur - veitingaverslun, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.12.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Pizza og pasta kt. 481009-1030, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
veitingaverslun í flokki l, að Ögurhvarfi 3, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3

Tóbaksleyfi

2.3.1 Hamraborg 18, Nóatún, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kaupás hf, kt. 711298-2239, dags. 14.12.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun á leyfi til tóbakssölu í Nóatúni Hamraborg 18, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
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2.3.2 Þverbrekka 8, Kópavogur - matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kaupás hf, kt. 711298-2239, dags. 15.12.2009, þar sem sótt er
umendurnýjun á leyfi til tóbakssölu í 11-11 verslun Þverbrekku 8, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.3 Heimsendi 3, Hrímfaxi ehf.,, Kópavogur - samkomusalur
Lögð fram umsókn Hrímfaxa ehf.,, kt. 591203-3120, dags. 16.12.2009, þar sem sótt er um
endurnýjun á leyfi til tóbakssölu í Hrímfaxa ehf.,, Heimsenda 3, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað

2.4.1 Við Tröð, Álftanes , áramótabrenna
Lagt fram umsókn Stefáns Arinbjarnarsonar f.h. Sveitafélagsins Álftaness kt. 440169-6869,
dags. 21.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á bökkunum við Tröð á
Álftanesi, þann 31.12.2009, frá kl. 20.30
Leyfisveiting staðfest.
2.4.2 Arnarnesvogur, Garðabær , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Jóhanns Inga Jóhannssonar, f.h. Knattspyrnudeildar Stjörnunnar kt.
580589-1389, dags. 5.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á brennusvæði við
Arnarnesvog, þann 31. desember, frá kl. 20.30
Leyfisveiting staðfest.

Hafnarfjörður
2.4.3 Tjarnavellir 7, Hafnarfjörður , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Geirs Garðarssonar, f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka kt. 600169-0419,
dags. 16.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á brennusvæði við Tjarnarvelli 7,
þann 31. desember, frá kl. 20.30.
Leyfisveiting staðfest.

Kópavogur
2.4.4 Smárahvammur, Kópavogur , áramótabrenna
Lögð fram umsókn Kristjáns Jónatanssonar, f.h. Breiðabliks kt. 480169-0699, dags.
10.12.2009, þar sem sótt er um leyfi til áramótabrennu á brennusvæði í Smárahvammi, þann
31. desember, frá kl. 20.30.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.5 Boðaþing, Kópavogur, áramótabrenna
Lögð fram umsókn Árna Þórs Árnasonar, kt. 240366-5179, dags. 17.12.2009, þar sem sótt er
um leyfi til áramótabrennu við Boðaþing í Þingahverfi, þann 31. desember, frá kl. 20.30. Fyrir
liggur samþykki bæjarráðs Kópavogs dags 14.12.2009.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.6
Sandskeið, Kópavogur, uppgræðsla
Lagt fram erindi Gróðurs fyrir fólk vegna landnáms Ingólfs, dags 17.12.2009, þar sem óskað
er leyfis til uppgræðslu í samvinnu við Svifflugfélag Íslands.
Leyfisveiting staðfest.
2.4.7 Samræmd starfsleyfisskilyrði
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags 8.01.2010 um samræmd starfsleyfisskilyrði í
samræmi við 19 gr. laga nr. 7/1988, fyrir annars vegar steypustöðvar og
steypueiningaverksmiðjur og hins vegar steypueiningarverksmiðjur. Starfsleyfisskilyrði þessi
verða jafnframt birt á heimasíðu stofnunarinnar.
.
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3

Starfsemin á árinu 2009

Helstu mál og starfsemi 2009 rædd fyrir gerð árskýrslu.

4

Vatnsvernd

4.1
Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 10.
desember 2009.
Tillaga um breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar – bókun heilbrigðisnefndar
Reykjavíkur
Lagt fram erindi heilbrigðiseftirlitsins í Reykjavík frá 13. janúar 2010 þar sem fram kemur
afstaða heilbrigðisnefndar Reykjavíkur til tillögu að breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar
við Elliðavatn
4.2

5

Skipulagsmál

5.1
Tillaga um breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar
Lagt fram að nýju erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar, dags. 15. nóvember 2009 þar sem
óskað er umsagnar um tillögu skipulagsnefndar Kópavogs frá 3. nóvember 2009 á tillögu að
breytingu á svæðisskipulagi vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu..
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 30. nóvember 2009 var með vísun til 5. gr. samþykktar um
verndarsvæði vatnsbóla nr. 636/1997 óska umsagnar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á
höfuðborgarsvæðinu.
Umsagnir framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu og heilbrigðisnefndar
Reykjavíkur liggja fyrir sbr. lið 4 í fundargerð þessari.
Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis telur að boðuð breytingartillaga við
svæðiskipulag vatnsverndar sé meiriháttar breyting er kalli á heildarendurskoðun. Stjórn
Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SHS) hefur þegar falið Samvinnunefnd um
svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu að annast þá endurskoðun.
5.2
Aðalskipulag Garðabæjar
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Garðabæjar frá 21. janúar 2010 þar sem óskað er umsagnar
um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Garðabæjar 2004 – 2016 vegna áforma Landnets um
styrkingu raforkuflutningskerfisins á suðvesturlandi. Um er að ræða breytingasvæði 1 ofan
Húsfells og breytingasvæðis 2, Grunnuvötn, Vífilsstaðahlíð, Urriðakotshraun.
Rask og aðrar framkvæmdir sem fylgja uppbyggingu og síðar þjónustu við háspennulínur
nærri vatnsbólum geta óhjákvæmilega skapað hættu fyrir öryggi vatnsöflunar. Í ljósi
mikilvægis boðaðra framkvæmda við umræddar háspennulínur leggst heilbrigðisnefnd ekki
gegn nauðsynlegum framkvæmdum og breytingum á skipulagi sem þær kalla á. Nefndin telur
ekki þörf á að gera athugasemdir við skipulagsbreytingarnar en lagfæra þarf
umhverfisskýrsluna í ljósi þessarar umsagnar.
5.3
Aðalskipulag Hafnarfjarðar, breyting Suðvesturlínur.
Lagt fram erindi Umhverfis- og tæknisviðs Hafnarfjarðar frá 15. desember 2009 þar sem
óskað er umsagnar um tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 – 2025 hvað
varðar Suðvesturlínur.
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Hafnarfjarðarbæjar frá 8. janúar 2010 vegna
erindisins.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki frekari athugasemdir.
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5.4
Aðalskipulag Hafnarfjarðar, breyting í Sléttuhlíð
Lagt fram erindi Skipulags- og byggingasviðs Hafnarfjarðar frá 18. janúar 2010 þar sem óskað
er umsagnar um tillögu að aðalskipulagsbreytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Svæði fyrir
frístundabyggð í Sléttuhlíð.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna.

6

Uppsögn Umhverfisstofnunar á samningi um eftirlit

Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 22. desember 2009 þar sem tilkynnt er uppsögn á
samningi um framsal eftirlits frá febrúar árið 2000.
Lagt fram að nýju erindi Umhverfisstofnunar frá 16. desember 2008, þar sem tilkynnt var
ákvörðun um endurskoðun samninga við heilbrigðisnefndir um yfirtöku eftirlits samkvæmt 9.
gr. reglugerðar nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit.
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins dags. 11. febrúar 2009 til Umhverfisstofnunar þar
sem lýst var yfir vilja heilbrigðisnefndar til að ganga til samninga við Umhverfisstofnun um
mengunarvarnaeftirlit í umdæminu sbr. samþykkt nefndarinnar frá 19. janúar 2009.
Engar viðræður hafa átt sér stað. Um er að ræða starfsemi á sjö stöðum í Hafnarfirði sem
Umhverfisstofnun hefur haft mengunarvarnaeftirlit hjá eða tilkynnt um að stofnunin mun
yfirtaka eftirlit með. Einnig eitt fyrirtæki í Kópavogi sem eftirlit er hjá heilbrigðisnefnd
samkvæmt samningnum.
Lagt fram afrit af erindi Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi til Umhverfisráðherra, dags.
29. maí 2009 varðandi framsal eftirlitsverkefna frá Umhverfisstofnun til heilbrigðisnefnda
sveitarfélaga.
Ítrekuð samþykkt um að ganga til samninga við Umhverfisstofnun um yfirtöku á eftirliti með
allri þeirri starfsemi sem UST vinnur starfsleyfi fyrir í umdæmi nefndarinnar.

7

Reglugerð um brennisteinsvetni

Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 7. desember 2009 varðandi undirbúning að reglugerð
um brennisteinsvetni og styrk efnisins í andrúmslofti ásamt athugasemdum
heilbrigðiseftirlitsins við drög að reglugerð.
Heilbrigðisnefnd telur að brennisteinsvetni í andrúmslofti hafi áhrif á lífsgæði íbúa og beri því
að beita aðgerðum til að draga úr útblæstri frá orkuverum og upplýsingamiðlun stjórnvalda til
almennings um stöðu mála hverju sinni verði að vera virk.
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Önnur mál

8.1
Ný matvælalög
Breyting á matvælalöggjöfinni hefur verið samþykkt á Alþingi sbr. lög frá 28. desember 2009.
Breytingin felur m.a. í sér að Matvælastofnun yfirtekur eftirlit með allri kjötvinnslu og
mjólkurstöðvum. Við það flyst forsjá eftirlits úr héraði til ríkisstofnunar sem jafnframt er
yfirumsjónaraðili matvælaeftirlits í landinu.
Í lögunum er heimild til ráðherra að setja ákvæði í reglugerð um framsal á eftirliti milli
heilbrigðisnefnda og Matvælastofnunar.
Heilbrigðisnefnd hvetur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að virkja sem fyrst laga
ákvæðið um framsal eftirlitsverkefna í matvælalöggjöfinni frá 28. desember 2009 með
neytendavernd að leiðarljósi.
8.2
Ólykt í íbúðarhverfi vegna nálægðar atvinnustarfsemi
Rætt um ólykt sem borist hefur út fyrir lóðarmörk frá starfsemi Svalþúfu ehf. að Óseyrarbraut
11 í Hafnarfirði. Um miðjan desember bárust ítrekað kvartanir frá nágrönnum vegna
óþæginda undan ólykt.
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Richard Hansen

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Guðrún Þóra Magnúsdóttir
Halla Halldórsdóttir
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