HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
61. fundur –27. janúar 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27.
janúar 2003, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:00. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 60 fundar heilbrigðisnefndar.
2. Fundargerð 50. starfsmannafundar frá 21. janúar 2003.
2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Bjarnastaðir, Bessastaðahreppi - fráveita.
Lögð fram að nýju umsókn Gunnars Vals Gíslasonar f.h. Bessastaðahrepps, kt: 440169-6869,
vegna fráveitu, dags. 9. október 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fráveitu í
Bessastaðahreppi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með
skilyrðum heilbrigðisnefndar sem um starfsemina gilda.
2.1.2 Dalshraun 15, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Atla Ólafssonar, kt. 130360-2039, f.h. Byko hf., kt.460169-3219, dags.
08.01.2003. þar sem sem sótt er um endurnýjun leyfis til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni, að Dalshrauni 15, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.3 Drangahraun 5, Hafnarfirði - vélsmiðja.
Lögð fram umsókn Inga B. Rútssonar, kt. 030564-3759, f.h. Stímis hf., kt. 450495-2559, dags.
9.desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélsmiðju að Drangahrauni 5,
Hafnarfirði. Ný starfsemi
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.4 Eyrartröð 16, Hafnarfirði - fiskvinnsla, saltfiskverkun.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Þorvarðarsonar, kt. 161152-5369, f.h. Fiskverkunar Eyrartröð 16
ehf., kt. 521202-3510, dags. 15. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfis til reksturs fiskvinnslu
og saltfiskverkunar að Eyrartröð 16, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til mengunarvarnareglugerða með skilyrðum sem
fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur
hvort starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkra notkun
fasteignar.
2.1.5 Fannborg 8, Kópavogi - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Kristínar B. Hilmarsdóttur, kt. 240453-4959, dags. 17. desember 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Fannborg 8, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4. ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.6 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Róberts Magnússonar, kt. 240468-5499,f.h. Klippara ehf.(Carter),
kt.710894-2489, dags. 18. nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu
að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Endurnýjun.
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Starfsleyfi samþykkt til 4. ára með vísun til ákvæða um hollustuhætti með skilyrðum sem fram
koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.7 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - snyrtivöruverslun og snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Höllu R. Sveinbjörnsdóttur, kt. 290965-4709, f.h. Zítaz, kt.580302-2030,
dags. 16. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtivöruverslunar og snyrtistofu
að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.8 Grandatröð 2, Hafnarfirði - járnsmíði.
Lögð fram umsókn Erlendar Guðjónssonar, kt. 220655-4589, fh. Málmsmíði Ella ehf., kt.
671201-2640, dags. 16. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmíði að
Grandatröð 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur hvort starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Hamraborg 10, Kópavogi - snyrti- og fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Jónínu Hallgrímsdóttur, kt. 240262-4289, dags. 17. desember 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs snyrti- og fótaaðgerðarstofu að Hamraborg 10, Kópavogi.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4. ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.10 Hjallabrekka 1, Kópavogi - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Kristínar Stefánsdóttur, kt. 040664-4329 f.h. Cosmic ehf., kt. 6212978219, dags. 14. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar- og
snyrtiefni að Hjallabrekku 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmis samþykktri notkun fasteignar.
2.1.11 Hjallabrekka 1, Kópavogi - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Ingu Þ. Kjartansdóttur, kt. 040543-3339 f.h. Hjalar ehf., kt. 691200-5580,
dags. 13 janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs og verslunar með fegrunar- og
snyrtiefni að Hjallabrekku 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmis samþykktri notkun fasteignar.
2.1.12 Hjallabrekka 1, Kópavogi - kennslustaður.
Lögð fram umsókn Ingu Þ. Kjartansdóttur, kt. 040543-3339, og Kristínar Stefánsdóttur, kt.
040664-4329 f.h. Maximu ehf., kt. 551199-2239, dags. 13. janúar 2003, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs kennslustaðar, að Hjallabrekku 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmis samþykktri notkun fasteignar.
2.1.13 Hringhella 4, Hafnarfirði - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Bjarna Sigurðssonar, f.h. Vörubílastöðvar Hafnarfjarðar ehf., kt. 6801942629, dags. 13. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörubifreiðastöðvar með
tilheyrandi aðstöðu að Hringhellu 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
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2.1.14 Iðnbúð 8, Garðabæ - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Steinars Gunnbjörnssonar, kt. 141044-3899, dags. 13. janúar 2003, f.h. S.
Gunnbjörnssonar & co, kt. 600172-0349, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með
fegrunar og snyrtiefni að Iðnbúð 8, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.15 Kaplahraun 22, Hafnarfirði - bílaþrif.
Lögð fram umsókn Jóhanns Þorsteinssonar, kt. 051135-2539 f.h. Laugarinnar ehf., kt.
621298-3059, dags. 28. október 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþrifa að
Kaplahrauni 22, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.16 Kársnesbraut 100, Kópavogi - prentsmiðja.
Lögð fram umsókn Þorsteins Einarssonar, kt. 240453-4879, f.h. Garðaprents ehf, kt. 4412962749, dags. 10. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Kársnesbraut
100, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
2.1.17 Kópavogsbraut 1C, Kópavogi - hjúkrunarheimili.
Lögð fram umsókn Áslaugar Björnsdóttur, f.h. hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar, kt.5511790369, dags. 16. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjúkrunarheimilis að
Kópavogsbraut 1C, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.18 Laufbrekka 24, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Valþórs Þorgeirssonar, kt. 170857-6079, f.h. Marpóls ehf., kt. 5401942629, dags. 10. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni, að Laufbrekku 24, Kópavogi. Ný starfssemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Lónsbraut 2, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Sveins Sigurðssonar, kt. 290271-3939, f.h. Rekstrartækni ehf., kt. 6908012990., dags. 8. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi fyrir heildverslun með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni að Lónsbraut 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.20 Lyngás 14, Garðabæ - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Kristínar Þórsdóttur, kt. 010565-5299, f.h. Aríu ehf., kt. 440599-2499,
dags. 13. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar- og
snyrtiefni að Lyngási 14, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
2.1.21 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Péturs Smárasonar, kt. 300176-4539 f.h. Topp 10 ehf., kt. 681294-2879,
dags. 16. desember 2002 þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar og
myndbandaleigu að Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
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Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti með fyrirvara um að innra eftirliti vegna öryggis matvæla verði komið á innan 2
mánaða
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Samþykkt.
2.1.22 Smiðjuvegur 5, Kópavogi - bónstöð og dekkjaverkstæði
Lögð fram umsókn Sigdísar Oddsdóttur, kt. 290775-3029, f.h. Bónstöðvar Reykjavíkur, kt.
290775-3029, dags. 9. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar og
dekkjaverkstæðis að Smiðjuvegi 5, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.23 Vesturvör 11, Kópavogi - prentiðnaður.
Lögð fram umsókn Gunnars M. Árnasonar, kt. 241240-4609, f.h. Prenttækni ehf., kt. 6905891769, dags. 16. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Vesturvör 11,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir.

2.2.1 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - JR veitingar ehf.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar dags. 27. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Ragnars Ó. Magnússonar kt: 181077-4339, sem sækir um
vínveitingaleyfi fyrir JR veitingar ehf., kt: 530502-3680, að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.2 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - JR veitingar ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 6. janúar 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ragnars Ó. Magnússonar kt: 181077-4339, sem sækir um veitingaleyfi fyrir JR
veitingar ehf., kt: 530502-3680, að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Dalsmári 9-11, Kópavogi - Smárasport ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi, dags. 11. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sævars Péturssonar kt: 191274-4079, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Smárasport ehf.,kt: 471002-2240, að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Frestað og óskað eftir teikningum.
2.2.4 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - Galbí.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar dags. 19. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Arnars Gunnlaugssonar kt: 230662-2749, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir Galbí, kt: 500999-2689, að Hlíðarsmára 8, Kópavogi.
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts samþykkt.
2.2.5 Kríunes v/Elliðavatn, Kópavogi - Kríunes ehf.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar dags. 6. janúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Björns Inga Stefánssonar kt: 060453-2449, sem sækir um
vínveitingaleyfi fyrir Kríunes ehf., kt: 670602-4190, að Kríunesi v/Elliðavatn í Kópavogi.
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts staðfest.
2.2.6 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfirði - Dong Huang.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Hafnarfjarðarbæjar, dags. 7. janúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Antons Tong kt: 100769-2129, sem sækir um endurnýjun á
vínveitingaleyfi fyrir Dong Huang, kt: 500801-2550, að Reykjavíkurvegi 68, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts staðfest.
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2.2.7 Smáratorg 1, Kópavogi - Cafco ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 10. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Péturs Þ. Péturssonar kt: 270254-3149, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Cafco ehf,kt: 651002-3110, að Smáratorgi 1 Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
Andrés Pétursson vék af fundi við afgreiðslu þessa liðs.
2.2.8 Smiðjuvegur 6, Kópavogi - Matstofa Kópavogs.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 10. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Ragnhildar Harðardóttur kt: 131055-7819, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir Matstofu Kópavogs, kt:.641002-2240, að Smiðjuvegi 6, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.9 Smiðjuvegur 6, Kópavogi - Matstofa Kópavogs.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi, dags. 02. janúar 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Ragnhildar Harðardóttur kt: 131055-7819, sem sækir um veitingaleyfi fyrir einkasal
og veitinga-stofu í Matstofu Kópavogs, kt: 641002-2240, að Smiðjuvegi 6, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.10 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - Goldfinger.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 16. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Jaroslava Davidson kt: 190472-2219, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir
Baltik ehf, kt: 650199-2279, að Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3

Annað

2.3.1 Innihaldslýsing brauða í bakaríum
Skýrsla um eftirlitsverkefni Hollustuverndar ríkisins og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Eftirlitsverkefni, könnun á innihaldslýsingum brauða í bakaríum. Niðurstöður birtar á síðu
Umhverfisstofnunar www.hollver.is
2.3.2 Eiturefnakönnun. Notkun eiturefna.
Skýrsla um eftirlitsverkefni Hollustuverndar ríkisins og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga,
merkingakönnun VI.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar www.hollver.is
2.3.3 Krónan Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfirði - meint brot við sölu á tóbaki.
Lögð fram skýrsla lögreglunnar í Hafnarfirði, dags. 6. desember 2002, mál 36-2002-5340,
varðandi meint brot gegn tóbaksvarnarlögum. Jafnframt lagt fram svar Kaupáss til
lögreglunnar í Hafnarfirði, dags. 2. desember 2002.
Heilbrigðisnefnd telur hér um alvarlegt tilvik að ræða og felur heilbrigðiseftirlitinu að afgreiða
málið í samræmi við ákvæði 26. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með
síðari breytingum.
2.3.4 Staða innra eftirlits um áramót.
Lagt fyrir stöðumat fyrir framkvæmd innra eftirlits vegna öryggis matvæla.
2.3.5 Áramótabrennur.
Lögð fram skýrsla heilbrigðiseftirlits, dags. 15.1.2002, vegna áramóta- og þrettándabrenna.
2.3.6 Auglýsing starfsleyfa.
Lagður fram listi yfir starfsleyfi sem þarf að auglýsa.

3. Árskýrsla 2002.
Lögð fram drög að ársskýrslu fyrir árið 2002,
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4. Stjórnsýslukæra vegna umhverfismats.
Lagt fram erindi umhverfisráðuneytisins frá 13. janúar 2003 þar sem óskað er
umsagnar um fimm stjórnsýslukærur vegna úrskurðar Skipulagsstofnunar frá 27.
nóvember 2002 um mat á umhverfisáhrifum vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar frá
Fífuhvammsvegi í Kópavogi að Álftanesvegni í Garðabæ.
Heilbrigðisnefnd ítrekar fyrri afstöðu um að nauðsyn sé á umræddri framkvæmd en
að við hönnun vegarins eigi að taka mið af leiðbeinandi reglum fyrir íbúðabyggð en
um þá túlkun er ágreiningur milli nefndarinnar og skipulagsstofnunar.
Heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt að umhverfisráðherra úrskurði um hvaða
hávaðastig íbúar við stofnbrautina þurfi að sætta sig við og setji skilyrði á
framkvæmdina í framhaldi af því
5. Olíubirgðstöð Atlantsolíu ehf.
Lagt fram bréf Hollustuverndar ríkisins frá 23. desember 2002 ásamt drögum að
starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð Atlantsolíu ehf við Óseyrarbraut í Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt að koma að athugasemdum við tillögu að
starfsleyfi þar sem gæta þarf samræmis milli starfsleyfis og samþykkts skipulags,
lýsingar á fyrirhuguðum rekstri, hönnunar mengunarvarna og lýsingar á viðbrögðum
við mengunaróhöppum. Andrési Péturssyni og Gesti Péturssyni falin frekari
afgreiðsla athugasemda.
6. Fundargerðir
6.1 Framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.

Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
22. janúar 2003.
Heilbrigðisnefnd samþykkir erindi frá samtökunum Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs
dags. 25. október s. l, í samræmi við bókun framkvæmdastjórnarinnar. Nefndin
tilnefnir Pál Stefánsson, heilbrigðisfulltrúa í undirbúningshóp fyrir ráðstefnu um
vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins.
6.2 Samráðsfundur við Alcan á Íslandi.

Lögð fram fundargerð frá samráðsfundi Hollustuverndar ríkisins, Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og ÍSAL frá 10. desember 2002.
7. Fundargerðir heilbrigðisnefndar.
Lagt fram bréf bæjarritara Kópavogs frá 13. janúar s. l. um uppröðun mála í
fundargerðum heilbrigðisnefndar.
Formanni falið að koma með tillögu að fyrirkomulagi.
8. Önnur mál.
8.1 Sýkingar á heilbrigðisstofnunum.

Rætt var um alvarlegar sýkingar sem komið hafa upp á heilbrigðisstofnunum og
aðgerðir sem gripið hefur verið til vegna sótthreinsana.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:15
Svala Jónsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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