HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
63. fundur – 31. mars 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 31.
mars 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 62. fundar heilbrigðisnefndar.
2. Tóbaksreykingar unglinga.

Á fundinn mætti Helgi Guðbergsson, yfirlæknir á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur og
kynnti niðurstöður úr könnun á tóbaksnotkun meðal unglinga sem gerð var vorið
2002. Niðurstöður sýna að þeim unglingum sem hefja tóbaksreykingar á þessum aldri
fer jafnt og þétt fækkandi og af niðurstöðunum má ráða að á yfir 50% heimila í
landinu reykir nú enginn.
3. Fundargerð 52. starfsmannafundar frá 25. mars 2003.
3.1 Starfsleyfi.
3.1.1 Akralind 3, Kópavogi - verslun með fegrunar- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Einars Ólafssonar, kt. 290256-5349 fh. Medico ehf.,kt. 550385-0239,
dags. 13. mars 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með fegrunar og
snyrtivörur. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 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.
3.1.2 Akralind 7, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Rúnars S. Ragnarssonar, kt. 191269-5869, fh. Bugtar ehf., kt. 4402972189, dags. 21. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með vörur
sem innihalda hættuleg efni og eiturefni, að Akralind 7, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.3 Bjarnhólastígur 16, Kópavogi - daggæsla í heimahúsi.
Lögð fram umsókn Sigurrósar Hreiðarsdóttur, kt. 010765-4559, hf. Dagmæðra Bjarnhólastíg
16, kt. 010765-4559, dags. 14. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til daggæslu fyrir allt að 10
börn í heimahúsi að Bjarnhólastíg 16, 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, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.4 Bæjarhraun 10, Hafnarfirði - verslun með fegrunar og snyrtivörur
Lögð fram umsókn Árna Sv. Mathiesen, kt. 210157-2639 fh. Bedco & Mathiesen ehf., kt.
510391-1289, dags. 18. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs innflutnings og
verslunar með fegrunar og snyrtivörur að Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
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3.1.5 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 og óskað umsagnar byggingafulltrúa.
3.1.6 Bæjarhraun 26, Hafnarfirði - verslun með fegrunar- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Ágústs Gunnlaugssonar, kt. 230869-3409, fh. Testu ehf.,kt. 551100-2510,
dags. 13. mars 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með fegrunar og
snyrtivörur. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar.
3.1.7 Dalshraun 13, Hafnarfirði - kaffihús
Lögð fram umsókn Gunnhildar Halldórsdóttur, fh. Brjáns ehf. brauðgerðar, kt. 450196-2829,
dags. 26.febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Dalshrauni 13,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykki til 4 ára með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.8 Dalshraun 17, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Hermanns Guðmundssonar, kt. 200162-4049,fh. Bílanausts hf., kt.
460169-2129, dags. 5. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
bifreiðavarahlutaverslunar, að Dalshrauni 17, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til reglugerðar um hollustuhætti með skilyrðum sem
fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.9 Flatahraun 21, Hafnarfirði - prentsmiðja.
Lögð fram umsókn Ólafs Guðlaugssonar, kt. 180274-4649, fh. Prentunar ehf, kt. 5209023170, dags. 24. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Flatahrauni
21, 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 fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.10 Fornubúðir 5, Hafnarfirði - vörugeymsla.
Lögð fram umsókn Jóns R. Halldórssonar, kt. 231057-4129, fh. Saltkaupa hf., kt. 4602901559, dags. 18. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu fyrir vörur til
fiskframleiðslu að Fornubúðum 5, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með vísun til ákvæða reglugerða um matvælaeftirlit,
hollustuhætti og mengunarvarnir, með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, og innra eftirliti komið á innan 2 mánaða.
3.1.11 Fornubúðir 8, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Guðjóns Ó Kristbergssonar, kt. 130453-4659, fh. Dychem Ísland ehf., kt.
510902-2970, dags. 24. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til innflutningsverslunar á
efnavöru að Fornubúðum 8, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerða 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.
3.1.12 Gilsbúð 5, Garðabæ - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Rudolfs Kristinssonar, kt. 140340-2279 fh. Kaupsels hf., kt. 691278-0429,
dags. 20. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með hreinlætis- og
gjafavörur að Gilsbúð 5, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerða um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
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3.1.13 Goðatún 4-6, Garðabæ - hjólbarðaverkstæði og bifreiðaþjónusta.
Lögð fram umsókn Sigurðar Ingvarssonar, kt. 161242-5009,fh. Nýbarða ehf. kt. 541195-2899,
dags. 17. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjólbarðaverkstæðis og
bifreiðaþjónustu, að Goðatúni 4-6, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnir,
með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina .
3.1.14 Hlíðarsmári 9, Kópavogi - verslun með fegrunar- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Guðlaugs Kristmannssonar, kt. 280757-2849 fh. Artica ehf., kt. 6002862349, dags. 18. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar og
snyrtivörur. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.15 Hólshraun 1, 220 Hafnarfirði - matsala.
Lögð fram umsókn Erlu Sveinsdóttur, kt. 020855-2079, fh. Grillsins ehf., kt. 520302-4840,
dags. 21. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölu með heitan mat, að
Hólshrauni 1, Hafnarfirði. 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.
3.1.16 Hólshraun 5a, 220 Hafnarfirði - matvælaframleiðsla.
Lögð fram umsókn Erlu Sveinsdóttur, kt. 020855-2079, fh. Grillsins ehf., kt. 520302-4840,
dags. 21. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælaframleiðslu, að Hólshrauni
5a, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.17 Hvaleyrarbraut 27, Hafnarfirði - vélsmiðja.
Lögð fram umsókn Guðmundar M. Sigurðssonar,kt. 270451-2849, fh. G.M. smiðju, kt.
581102-3720, dags. 24. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs almennrar vélsmiðju
að Hvaleyrarbraut 27, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt 15 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.
3.1.18 Lækjargata 34 b, Hafnarfirði - fiskbúð.
Lögð fram umsókn Finns Frímanns Guðrúnarsonar, kt. 280167-3989, fh. Frímanns Seafood
ehf., kt. 541102-2560, dags. 21. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að
Lækjargötu 34 b, Hafnarfirði. Starfsleyfi var áður veitt til 4 ára 21. maí 2002. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til fjögra ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og rekstri hagað þannig aðlyktarmiklar
lofttegundir valdi ekki óþægindum í nánasta umhverfi.
3.1.19 Lækjarhvammur 12, Hafnarfirði - nuddstofa og kremframleiðsla.
Lögð fram umsókn Gerðar Benediktsdóttur, kt. 111145-6369, fh. Nudds fyrir heilsuna., kt.
111145-6369, dags. 17. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu og
framleiðslu á kremum að Lækjarhvammi 12, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað og óskað umsagnar byggingafulltrúa.
3.1.20 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfirði - myndbandaleiga og verslun
Lögð fram umsókn Gísla Guðfinnssonar, kt. 260759-7449, fh. GRGG ehf, kt. 580203-3530,
dags. 28. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs myndbandaleigu og verslunar að
Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði.
Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Samþykkt staðfest.
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3.1.21 Skemmuvegur 6, Kópavogi - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Sólveigar Hrafnsdóttur, fh. Íþróttafélagsins Gerplu. kt. 700672-0429, dags.
25. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss að Skemmuvegi 6, Kópavogi.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt 4 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.22 Skemmuvegur 28, Kópavogi - bílasprautun og bónstöð.
Lögð fram umsókn Baldurs Birgissonar,kt. 060870-5009, fh. Hvítulínunnar ehf., kt. 6706002970, dags. 6. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautunar og bónstöðvar
að Skemmuvegi 28, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða, með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.23 Skemmuvegur 32, Kópavogi. - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Stefáns G. Óskarssonar, kt. 191164-3269,fh. Gæðavara ehf, kt. 4405012140, dags. 3. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með hreinsiefni,
að Skemmuvegi 32, Kópavogi. Breytingar á húsnæði.
Starfsleyfi samþykkt 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.24 Smáratorg 1, Kópavogi - ísbúð og pylsusala.
Lögð fram umsókn Jóns Ágústs Ólafssonar, kt. 080872-4029, fh. Rakkabergs ehf., kt.
570902-3180, dags. 11. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar og pylsusölu
að Smáratorgi 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.25 Smiðjuvegur 6, Kópavogi - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Hermanns Guðmundssonar, kt. 200162-4049,fh. Bílanausts hf., kt.
460169-2129, dags. 5. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
bifreiðavarahlutaverslunar, að Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til reglugerðar um hollustuhætti, með skilyrðum sem
fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.26 Smiðjuvegur 8, Kópavogi - fiskbúð.
Lögð fram umsókn Finns Frímanns Guðrúnarsonar, kt. 280167-3989, fh. Frímanns Seafood
ehf., kt. 541102-2560, dags. 21. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að
Smiðjuvegi 8, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt, með vísun til ákvæða matvælareglugerðar, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.27 Smiðjuvegur 11, Kópavogi - verslun með fegrunar og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Tómasar Torfasonar, kt. 131066-4229, fh. Tó ehf., kt. 701291-2399, dags.
18. febrúar 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með sjampó og snyrtivörur
að Smiðjuvegi 11, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.28 Smiðjuvegur 20, Kópavogi - hreinlætisvöruverksmiðja.
Lögð fram umsókn Bjarna Guðmundssonar, kt. 060953-5039, fh. Alex ehf. kt. 710100-2760,
dags. 27. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sápugerðar að Smiðjuvegi 20
Kópavogi. Breyting á húsnæði.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar, með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
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3.1.29 Smiðjuvegur 32, Kópavogi - bifreiða-og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Odds Jónssonar, kt. 080857-2689, fh. Bílatækni ehf., kt. 570501-2830,
dags. 20. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiða- og vélaverkstæðis að
Smiðjuvegi 32, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða, með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.30 Smiðjuvegur 50, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Einars Ólafssonar, kt. 200263-5539, fh. E-þjónustunnar ehf., kt. 4406022310, dags. 4. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs pústviðgerða að Smiðjuvegi 50,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða, með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.31 Smiðsbúð 2, Garðabæ - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sturlu Sigurðssonar, kt. 281069-4119, fh. Fíaró ehf., kt. 550702-3040,
dags. 18. febrúar 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðsbúð 2,
Garðabæ. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða, með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
3.1.32 Undirhlíðar, Hafnarfirði - malarnám.
Lögð fram umsókn Kolbrúnar Jónsdóttur, kt. 020745-7899, J.V.J. ehf., kt. 541281-0459, dags.
17. júlí 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs malarnáms og efnisvinnslu, að Undirhlíðum,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Malarnáman er í umhverfismats- og skipulagsferli. Heilbrigðisnefnd er ekki heimilt að veita
starfsleyfi fyrr en niðurstaða liggur fyrir sbr. ákvæði gr. 10.2b í reglugerð um starfsleyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun nr. 785/1999, með síðari breytingum.
Frestað og óskað eftir teikningum af olíuáfyllingaplani.
3.2

Umsagnir.

3.2.1 Dalshraun 15, Hafnarfirði - Hraunholt ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 20. febrúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sigurjóns Sigurðssonar, kt: 011066-4889, sem sækir um endurnýjun
veitingaleyfis fyrir veitingahúsið Hraunholt ehf., kt: 471092-2749, að Dalshrauni 15,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
3.2.2 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.
Þar sem óskum um að fá teikningar af fyrirkomulagi fyrirhugaðs reksturs hefur ekki verið sinnt
er erindið endursent án umsagnar.
3.2.3 Kaplakriki, Hafnarfirði - Fimleikafélag Hafnarfjarðar.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 7. mars 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhanns Jónssonar, kt: 160960-3299, fh. fimleikafélags Hafnarfjarðar, kt. 5401692769, sem sækir um tímabundið veitingaleyfi fyrir íþróttahúsið við Kaplakrika í Hafnarfirði.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samþykkt 25.02.2003.
Jákvæð umsögn staðfest.
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3.2.4 Lyngás 1c, Garðabæ - Reisbílar ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 3. mars 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stefáns Guðmundssonar, kt: 030260-2019, fh. Reisbíla ehf., kt.700300-2340, sem
sækir um leyfi til að reka akstursbraut fyrir körtubíla að Lyngási 1c, Garðabæ.
Jákvæð umsögn staðfest.
3.2.5 Lækjarkinn 2, Hafnarfirði - heimagisting.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 26 febrúar 2003, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Önnu Finnsdóttur, kt: 160949-2799, sem sækir um endurnýjun leyfis til
heimagistingar að Lækjarkinn 2, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
3.2.6 Strandgata 50, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 17 mars 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Daða Hálfdánarsonar, kt: 020854-2869, sem sækir um tímabundið veitingaleyfi í
íþróttahúsinu Strandgötu 50 í Hafnarfirði dagana 25. – 26. apríl n.k.
Jákvæð umsögn staðfest.
3.3

Annað

3.3.1 Strandgata 11, Hafnarfirði - Samaria ehf.
Umsókn um leyfi fyrir smásölu á tóbaki staðfest.
3.3.2 Tóbakssala í verslunum og framfylgni tóbaksvarnalaga á veitingastöðum.
Kynntar niðurstöður úr könnun á aldri starfsfólks við afgreiðslu í verslunum sem selja tóbak.

4. .Spennistöð Landsvirkjunar að Hamranesi, Hafnarfirði.
Lagt fram erindi Landsvirkjunar frá 5. mars 2003, þar sem vakin er athygli á að
athugasemdir fyrirtækisins hafi ekki fengið umfjöllun fyrir útgáfu starfsleyfis fyrir
rekstur spennistöðvar að Hamranesi, Hafnarfirði, samkvæmt ákvæðum reglugerðar
nr. 785/1999 og óskað endurupptöku málsins.
Heilbrigðisnefnd fellst á endurupptöku málsins með vísun til 24. gr. stjórnsýslulaga nr.
37/1993.
5. Ársreikningur 2002.
Lagður fram endurskoðaður ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis vegna ársins 2002.
Ársreikningur staðfestur.
6. Ársskýrsla 2002.
Lögð fram ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fyrir árið
2002.
7. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd.
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
19. mars 2003.
8. Önnur mál.
8.1 Fráveita í Hafnarfirði og starfsleyfi samkvæmt ákvæðum reglugerðar um fráveitur
og skólp.

Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 18. mars 2003 þar sem fram kemur að
ráðuneytið geti ekki veitt umbeðna undanþágu og leggur til að Hafnarfjarðarbær hraði
úrbótum í fráveitumálum í samræmi við það sem gert hefur verið hjá öðrum
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sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu sem hafa verið í fararbroddi á þessu sviði hér
á landi.
8.2 Nefndarbrennsla.

Sigurgeir Ólafsson vakti athygli á keppni milli Akureyrar og Hafnarfjarðar í að minnka
brennslu á eldsneyti, þ.e. notkun á einkabílum, þegar sóttir eru nefndarfundir á
vegum bæjanna. Keppnin er tilraun til að draga fram aðra valkosti en einkabílinn.
Keppnin stendur yfir í 2 mánuði, vorið 2003.
8.3 Samtímagreiðslur í lífeyrissjóð.

Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar frá 14. mars 2003 þar sem fram kemur að
Hafnarfjarðarbær samþykkir erindi heilbrigðiseftirlitsins frá 25. febrúar s.l. um
samtíma greiðslur í lífeyrissjóð og uppgjör eldri skuldbindinga Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50
Svala Jónsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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