HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
62. fundur –24. febrúar 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 24.
febrúar 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 61 fundar heilbrigðisnefndar.
2. Fundargerð 51. starfsmannafundar frá 18. febrúar 2003.
2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Auðbrekka 4, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Þrastar Valdimarssonar, kt. 041260-5569, fh. bílaverkstæðisins
Auðbrekku, kt. 041260-5569, dags. 30. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
bílaverkstæðis að Auðbrekku 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða með skilyrðum
sem framkoma í starfsreglum heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina og þegar fyrir
liggur að starfsemin samrýmist samþykktri notkun fasteignar.
2.1.2 Álalind 3, Kópavogi - samkomusalur.
Lögð fram umsókn Stefáns I. Guðmundssonar, fh. Veisluhalds ehf, kt. 711002 2270, dags.24.
febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar án eldhúss að Álalind 3,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Ásvellir, Hafnarfirði - samkomusalur
Lögð fram umsókn Bjarna H. Geirssonar, kt. 150344-3609 fh. kattspyrnufélagsins Hauka, kt.
600169-0419, dags. 6. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar með
fullbúnu eldhúsi fyrir allt að 200 gesti að Ásvöllum, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.4 Bæjarhraun 16, Hafnarfirði - gististaður
Lögð fram umsókn Álfhildar Pálsdóttur, kt. 260845-4629, hf. B.P. ehf., kt.440898-2039, dags.
4. október 2002, þar sem sótt er um leyfi til útleigu á herbergjum til lengri tíma að Bæjarhrauni
16, Hafnarfirði Eigendaskipti.
Frestað þar sem staðfestar teikningar af húsnæði hafa ekki borist.
2.1.5 Dalsmári 5, Kópavogi - knattspyrnuhöll
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar, fh. Kópavogsbæjar, kt.700169-3759, dags. 11.
febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs knattspyrnuhallar með íþróttaþjálfun og
kennslu að Dalsmára, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.6 Dalsmári 9-11, Kópavogur - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Maríu G. Waltersdóttir, kt. 271055-3909, fh. Smárasólar, kt.460701-2360,
dags. 4. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu og nudds að Dalsmára
9-11, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, og skilyrðum um að lokið verði við
framkvæmdir vegna loftræstingar innan 14 daga.
2.1.7 Eyrartröð 13, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Arnars Atlasonar, fh. S. Gunnarssonar ehf., kt. 621193-2449, dags. 4.
nóvember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu og saltfiskverkunar að
Eyrartröð 13, Hafnarfirði. Endurnýjun
Starfsleyfi samþykkt með vísun til mengunarvarnareglugerða til 5 ára, 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.
2.1.8 Furugrund 83, Kópavogi - knattspyrnuvöllur með búningsaðstöðu.
Lögð fram umsókn Elsu Hrannar Reynisdóttur, kt. 241166-3339, fh. Handknattleiksfélags
Kópavogs, kt.630981-0269, dags. 18. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
knattspyrnuvallar með búningsaðstöðu að Furugrund 83, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Grænatún 1, Kópavogi - snyrtistofa, götun í eyru.
Lögð fram umsókn Guðrúnar V. Aðalsteinsdóttur, kt. 300656-5879, fh. snyrtistofunnar
Hrundar, kt. 520379-0109, dags. 16. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til aukinnar
starfsemi snyrtistofu að Grænatúni 1, Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.10 Grænatún 1, Kópavogi - sólbaðsstofa með gufubaði.
Lögð fram umsókn Kristjáns H. Leifssonar, kt. 160167-4839,fh. Sól Gallery H.E. ehf. kt.
531202-2280, dags. 4. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðstofu með
gufubaði að Grænatúni 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.11 Herjólfsgata 28, Hafnarfirði - daggæsla í heimahúsi
Lögð fram umsókn Þórdísar Kristinsdóttur, kt. 050773-5669, dags. 14.01.2003, þar sem sem
sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir börn, 6 mánaða til 2 ára, allt að 10 börn, að
Herjólfsgötu 28, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað þar sem staðfestar teikningar húsnæði hafa ekki borist.
2.1.12 Hlíðarsmári 15, Kópavogi - veislueldhús og kaffihús.
Lögð fram umsókn Nönnu Bjargar Benediktsdóttur, kt. 231059-5559 fh. Café Presto
(Veisluþjónusta viðskiptalífsins ehf),kt. 581200-2180, dags. 12. febrúar 2003 þar sem sótt er
um leyfi til reksturs veislueldhúss og kaffihúss að Hlíðarsmára 15, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.13 Skólagerði 14, Kópavogi - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar, fh. Kópavogsbæjar, kt.700169-3759, dags. 11.
febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss með íþróttakennslu og
íþróttaþjálfun að Holtagerði, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.14 Iðnbúð 4, Garðabær - samlokugerð.
Lögð fram umsókn Drífu B. Gunnlaugsdóttur, kt. 281175-3199, fh. Jarðabers ehf. kt. 5909024030, dags. 13. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs samlokugerðar að Iðnbúð 4,
Garðabæ. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um fullnægjandi
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.15 Íshella 4, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Viggóssonar, kt. 160139-4979, fh. Varahlutaþjónustunnar, kt.
161039-4979, dags. 2. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu, að
Íshellu 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi
Lagt fram bréf byggingafulltrúa dags. 17. febrúar 2003 þar sem fram kemur að starfsemin sé
ekki í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Umsækjanda er veittur lokafrestur til 30. apríl n.k. til að endurnýja umsókn, leggja fram
nauðsynleg gögn þ.m.t. samþykki byggingafulltrúa og tímasetta framkvæmdaáætlun er varðar
frágang lóðar og uppsetning á nauðsynlegum mengunarvarnabúnaði eða hætta rekstri innan
sömu tímamarka."
2.1.16 Lyngás 1c, Garðabær - Akstursíþróttasvæði.
Lögð fram umsókn Stefáns Guðmundssonar, kt. 030260-2019,fh. Reis bílar ehf, kt. 7003002340, dags. 18. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs akstursbrautar til
afþreyingar(gokartbraut), að Lyngási 1c, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 4 ára 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 .
2.1.17 Lyngás 17, Garðabæ - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Ingibjargar Björgvinsdóttur, kt. 111055-2469, fh. HIJ-veitinga ehf(Video
Gallery), kt. 660302-2120, dags. 3. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs
skyndibitastaðar að Lyngási 17, Garðabæ. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 4 ára með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Staðfest.
2.1.18 Melabraut 15, Hafnarfirði - flutningur á úrgangsolíu.
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Guðmundssonar, kt. 180958-7389, fh. Holræsahreinsunar, kt.
430687-1829,dags. 17. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til hreinsunar á olíugeymum,
olíugildrum og til flutninga, með aðstöðu að Melabraut 15, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Sértækar kröfur heilbrigðisnefndar fyrir tæmingar á úrgangsolíutönkum, olíugildrum og flutning
til förgunar. Samþykktar
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða til 10 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.19 Núpalind 7, Kópavogi - íþróttahús
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar, fh. Kópavogsbæjar, kt.700169-3759, dags. 11.
febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss með íþróttakennslu og
íþróttaþjálfun að Núpalind, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Nýbýlavegur 18, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Friðriks Inga Friðrikssonar, kt. 041263-2379, fh. Bestu ehf., kt. 5712922899, dags. 20. janúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með sölu á
áhöldum , efnum og öðru tengdu hreinlæti, að Nýbýlavegi 18, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.21 Salavegur 2, Kópavogi - veislusalur.
Lögð fram umsókn Kára Ingólfssonar, kt. 160159-4809 fh. Núpalindar, kt. 490697-2259,
dags. 28. janúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislusalar að Salavegi 2, Kópavogi.

3

Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og
innréttingu húsnæðis lokið á viðunandi hátt innan sama tíma.
2.1.22 Skálaheiði 2, Kópavogur - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Elsu Hrannar Reynisdóttur, kt. 241166-3339, fh. Handknattleiksfélags
Kópavogs, kt.630981-0269, dags. 18. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
íþróttahúss með heitum potti að Skálaheiði 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.23 Skemmuvegur 4, Kópavogi - bílamálun og réttingar.
Lögð fram umsókn Grétars J. Jónsteinssonar, kt. 250371-4979, dags. 28. janúar 2003, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bílamálunar og réttinga að Skemmuvegi 4, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar til 5 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar .
2.1.24 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Guðlaugar Rósu, kt. 190276-4819, dags. 28. janúar 2003, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs snyrtistofu að Smiðjuvegi 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að starfsemin
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar,
2.1.25 Smiðjuvegur 11, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Kristjáns Jóhannessonar, fh. Ásborgar ehf., kt. 640898-2329, dags. 11.
febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til verslunar og innflutnings, að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.26 Smiðsbúð 1, Garðabær - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Laufeyjar Pétursdóttur, kt. 250473-5919,fh. Creative ehf, kt.440203-3290,
dags. 17. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Smiðsbúð 1,
Garðabæ. Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.27 Strandgata 11, Hafnarfirði - veitingahús.
Lögð fram umsókn Robina Uz Zaman, kt. 041269-2009 fh. Samaria ehf. kt. 630902-2660,
dags. 12. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Strandgötu 11,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti til 4 ára með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa
2.1.28 Sörlaskeið 13, Hafnarfirði - hestahald í atvinnuskyni.
Lögð fram umsókn Atla Guðmundssonar ehf., kt.631001-2620, dags. 16. desember 2002, þar
sem sótt er um leyfi til hestahalds í atvinnuskyni, tamningastöð og hestasölu að Sörlaskeiði
13, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Sértækar kröfur heilbrigðisnefndar fyrir tamningastöð í Gráhelluhrauni í Hafnarfirði.
Samþykktar
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarareglugerða til 10 ára með vísan í
starfsreglur heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
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2.1.29 Víðigrund 2, Kópavogi - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar, fh. Kópavogsbæjar, kt.700169-3759, dags. 11.
febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss með íþróttakennslu og
íþróttaþjálfun að Víðigrund, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.2

Umsagnir.

2.2.1 Ásvellir, Hafnarfirði - Íþróttamiðstöð Hauka.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Hafnarfjarðar dags. 23. janúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Bjarna H. Geirssonar, kt: 150344-3609, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir Íþróttamiðstöð Hauka, kt: 600169-0419, að Ásvöllum, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt, með tilliti til svipmóts
2.2.2 Bláfjallaskáli, Bláfjöllum - Veitingastarfsemi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 10. febrúar 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Loga Sigurfinnssonar, kt: 010963-3039, fh. Íþrótta og tómstundaráðs Reykjavíkur,
kt. 521286-1569, sem sækir um veitingaleyfi fyrir greiðasölu í Bláfjallaskála við skíðasvæðið í
Bláfjöllum.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Dalshraun 13, Hafnarfirði - Gaflinn.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 10. febrúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Jóns Pálssonar, kt: 050842-3399, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veitingahúsið Gaflinn, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.4 Dalshraun 13, Hafnarfirði - Gaflinn.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Hafnarfjarðar, dags. 12. febrúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Jóns Pálssonar, kt: 050842-3399, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir
veitingahúsið Gaflinn, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 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.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá.03.02.2003, til umsækjanda.
2.2.6 Hnattarvellir 1, Garðabæ - Hestamannafélagið Andvari.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 3. febrúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Matthíasar G. Péturssonar, kt: 181148-3819, fh. hestamannafélagsins
Andvara, kt.441083-0419, sem sækir um veitingaleyfi fyrir félagsheimilið Andvara að
Hnattarvöllum, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.7 Lyngás 17, Garðabær - HIJ veitingar ehf.(Vídeó gallery).
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 10 febrúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Ingibjargar Björgvinsdóttur, kt: 111055-2469, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir HIJ veitingar ehf,kt: 660302-2120,sjoppa og skyndibitasala að Lyngási 17, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.8 Salavegur 2, Kópavogi - Núpalind ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 16. desember 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kára Ingólfssonar, kt: 160159-4809, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veislusalinn Núpalind ehf., kt: 490697-2259, að Salavegi 2, Kópavogi.
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Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.9 Salavegur 2, Kópavogi - Núpalind ehf.
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar dags. 31. janúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Guðnýjar Pálsdóttur, kt: 080361-5729, sem sækir um vínveitingaleyfi
fyrir veislusalinn Núpalind ehf., kt: 490697-2259, að Salavegi 2, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest með tilliti til svipmóts.
2.2.10 Strandgata 11, Hafnarfirði - Samaria ehf.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 17. febrúar 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Robina Yz Zaman, kt: 041269-2009, sem sækir um nýtt vínveitingaleyfi fyrir Samaria
ehf,kt: 630902-2660, veitingahús að Strandgötu 11, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.11 Strandgata 11, Hafnarfirði - Samaria ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 7. febrúar 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Robina Yz Zaman, kt: 041269-2009, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Samaria
ehf,kt: 630902-2660, veitingahús að Strandgötu 11, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.

3. Arnarnesvegur - Umhverfismat.
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 12. febrúar 2003 þar sem óskað er umsagnar
um mat á umhverfisáhrifum Arnarnesvegar
Eftirfarandi umsögn var gerð :
"Heilbrigðisnefnd lítur á lagningu Arnarnesvegar jákvæðum augum með vísun til
þeirra markmiða sem fram koma um að framkvæmdin muni fækka slysum, stytta
akstursvegalengdir og minnka umferð í gegnum íbúðahverfi. Ekki eru gerðar
athugasemdir við umfjöllun um umhverfisáhrif en lögð áhersla á að við
mótvægisaðgerðir vegna umferðarhávaða verði miðað við leiðbeiningargildi (45
dB(A)) reglugerðar nr. 933/1999 þar sem núverandi íbúðarbyggð kemur til með að
verða fyrir hvað mestum umferðarhávaða frá Fífuhvammsvegi og austur fyrir
Salaveg".
4. Tóbaksvarnir á veitinga- og kaffishúsum..
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 12. febrúar 2003 þar sem óskað er álits á
erindi Tóbaksvarnanefndar frá 16. janúar 2003 sem telur misbresti vera á eftirliti með
því að lögum um tóbaksvarnir sé framfylgt á veitinga- og kaffihúsum og jafnframt er
óskað eftir upplýsingum um hvernig eftirlit með framkvæmd 9. gr. laga nr. 6/2002 um
tóbaksvarnir er háttað.
Eftirfarandi samþykkt var gerð og framkvæmdastjóra jafnframt falið að upplýsa
stofnunina um framkvæmd eftirlitsins:
"Heilbrigðisnefnd telur í ljósi könnunar sem gerð var síðast liðið sumar á starfsvæði
nefndarinnar að framkvæmd ákvæða tóbaksvarnalaga hafi almennt náð fram að
ganga. Lítil reynsla er komin á framgang núgildandi laga og er ekki talið rétt að fara í
breytingar á lögunum að svo stöddu. Eins og ákvæði 2. mgr. 9. gr. tóbaksvarnalaga
er orðað getur komið til staðbundið mat á hvað sé fullnægjandi loftræsting. Vakin er
athygli á að ráðherra hefur heimild til að setja ákvæði í reglugerð um framkvæmd
laganna."
5. Útgáfutími starfsleyfa samkvæmt reglugerð um hollustuhætti.
Lagðar fram viðmiðunarreglur um gildistíma starfsleyfa samkvæmt ákvæðum 10. gr.
reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.
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6. Ársreikningur
Lögð fram gögn úr bókhaldi vegna ársins 2002 og útreikningar Bjarna
Guðmundssonar, tryggingafræðings dags. 2002-09-19 um lífeyrisskuldbindingar
vegna starfsmanna heilbrigðiseftirlitsins.
Heilbrigðisnefnd telur rétt að gera samkomulag við lífeyrissjóðinn um
samtíðagreiðslur til sjóðsins og formanni og framkvæmdastjóra falið að kanna
afstöðu sveitarstjórnanna til málsins.
Svala Jónsdóttir mætti til fundar undir þessum dagsskrárlið
7. Önnur mál.
7.1 Slæm umgengi um hús og lóð

Til umræðu kom ástand og slæm umgengni um eignina að Dalshrauni 1, Hafnarfirði.
7.2 Staðardagskrá 21

Lagt fram fundarboð á ráðstefnu Staðardagskrá 21 á Íslandi sem haldin verður 14-15
mars 2003.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19
Svala Jónsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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