Heilbrigðisnefnd 20. janúar 2009

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
135. fundur – 20. janúar 2009
rafrænn fundur
Fundargerð
Rafrænn fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis,
mánudaginn 20. janúar 2009. Þátt tóku undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H.
Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Halla Halldórsdóttir boðaði forföll og í hennar stað mætti Margrét Halldórsdóttir.
Eftirfarandi mál var tekið fyrir.:

1

Skipulagsmál

1.1
Kársnes - vesturhluti, Kópavogi – Veruleg breyting á Svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
Lagt fram að nýju erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 2. desember 2008 þar sem
óskað er umsagnar um umhverfisskýrslu sem fylgir tillögu að verulegri breytingu á
Svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
Skipulagsmál Kársness og hafnarsvæðis Kópavogs voru áður til umræðu á fundi
heilbrigðisnefndar 25. júní 2007.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur jákvætt að skilgreina svæðið sem blandaða byggð íbúða og
atvinnustarfsemi. Umferð ökutækja eftir að framkvæmdum líkur verður út frá hollustuháttum
og mengunarálagi sá umhverfisþáttur sem þarf að vakta sérstaklega.”
Birna Ólafsdóttir og Steingrímur Steingrímsson sitja hjá og leggur Steingrímur Seingrímsson
fram eftirfarandi bókun:
“ Umhverfisskýrsla vegna breytinga á Kársnesi er enganvegin fullnægjandi og lýsir ekki með
viðunandi hætti áhrifum 13 ha landfyllingar á umhverfi og innviði Kársnessins. Sem dæmi má
nefna að ekki er lagt mat á áhrif á hafstrauma inn og út úr Fossvoginum en það má vera ljóst
að landfylling af þessari stærðargráðu mun þar hafa veruleg áhrif. Ekki er metið með
viðunandi hætti áhrif á vistkerfi strandlengjunnar og allt of oft er nefnt á skýrslunni að “skoða
þurfi betur” þætti eins og áhrif þéttingar byggðar á umferð og þar með slysahættu, hljóðvist og
svifryksmengun. Því er það mat undirritaðs að það sé enganvegin forsvaranlegt að ráðast í
óafturkræfar framkvæmdir sem þessar án þess að afla frekri ganga.”
Birna Ólafsdóttir og Júlíus Kr. Björnsson lýsa stuðningi við bókun Steingríms.
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