Heilbrigðisnefnd 24.nóvember 2003

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
70. fundur – 24. nóvember 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 24.
nóvember 2003, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Sigurgeir Ólafsson boðaði forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 69. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt
2. Fundargerð 59. starfsmannafundar frá 26. nóvember 2003.
2.1 Starfsleyfi.
Garðabær
2.1.1 Garðatorg 7, Garðabær - heildsala með matvörur og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Láru Guðmundsdóttur, kt. 030350-2949, fh. Íhugun.Yoga.is ehf, kt.
430901-3540, dags. 19.11. 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með matvörur
og snyrtivörur að Garðatorgi 7, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.2 Garðatorg 7, Garðabær - sjúkranuddstofa.
Lögð fram umsókn Helgu Gylfadóttur, kt. 080149-3959 og Guðrúnar V. Sverrisdóttur, kt.
150755-3879, fh. Sjúkranuddstofunnar Heilsubót, kt. 440587-1359, dags. 07.11. 2003, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sjúkranuddstofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Kirkjulundur 13, Garðabæ - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Hrafnhildar Hjálmarsdóttur, kt. 280865-5679, fh. Fótaaðgerðarstofu
Hrafnhildar, dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að
Kirkjulundi 13, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.4 Dalshraun 16, Hafnarfirði - bakarí.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Leifsdóttur, kt. 200468-3929, fh. Ekta brauðs, dags. 19.11.2003,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs laufabrauðsframleiðslu að Dalshrauni 16, Hafnarfirði. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar 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.
2.1.5 Helluhraun 6, Hafnarfirði - skiltagerð og hjólbarðaverkstæði
Lögð fram umsókn Péturs Ólafssonar, kt. 260549-2439, f.h. Skiltakofans Petró,
dags.10.11.2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs skiltagerðar og hjólbarðaverkstæðis að
Helluhrauni 6, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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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.
2.1.6 Hvaleyrarbraut 26, Hafnarfirði - Heitloftsþurrkun fiskafurða
Lagt fram erindi Aðalsteins Sæmundssonar f.h. Þurrkaðra fiskafurða ehf. 710796-2119, dags.
5. nóvember 2003 þar sem óskað er leyfis í 30 daga til að reyna mengunarvarnabúnað sem
settur hefur verið upp við heitlofsþurrkun hjá fyrirtækinu að Hvaleyrarbraut 26, HafnarfirðiSamþykkt með skilyrðum um að nágrannar verði ekki fyrir óþægindum vegna lyktar vegna
vinnslunnar.
2.1.7 Hvaleyrarbraut 35, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Maríu Valgeirsson, kt. 190456-2189, fh. Stokrotka ehf, kt. 510803-2480,
dags. 10.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Hvaleyrarbraut 35,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar 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
2.1.8 Hvaleyrarbraut 35, Hafnarfirði - trésmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Vals Arnarssonar, kt. 080162-2359, dags. 04.11.2003, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Hvaleyrarbraut 35, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 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.
2.1.9 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala og viðgerðir.
Lögð fram umsókn Valgarðs Reinharðssonar, kt. 230845-4929, fh. Bifreiðasmiðjunnar Runó
ehf., kt. 521193-2049, dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs partasölu og
viðgerða að Kaplahrauni 11, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Afgreiðslu frestað og óskað eftir staðfestingu á samþykki byggingafulltrúa.
2.1.10 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala og bónstöð.
Lögð fram umsókn Reynis S. Markússonar, kt. 021276-3329, fh. Parta ehf., kt. 650703-2430,
dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs partasölu og bónstöðvar að Kaplahrauni
11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað og óskað eftir staðfestingu á samþykki byggingafulltrúa.
2.1.11 Krísuvík, Hafnarfirði - vatnsból.
Lögð fram umsókn Dags Jónssonar, fh., Vatnsveitu Hafnarfjarðar, kt. 430100-2380, dags. 5.
nóvember 2003, þar sem sótt er um leyfi fyrir neysluvatnsbólum í Krísuvík, Hafnarfirði. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
neysluvatn. Heilbrigðiseftirlitinu falið að útfæra vatnsvernd nánar í samráði við vatnsveituna
og skipulagsyfirvöld.
2.1.12 Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði - heitloftsþurrkun fiskafurða.
Lögð fram umsókn Magnúsar Gylfasonar, dags. 24. nóvember 2003, f.h. Svalþúfu ehf. kt.
711095-2259, þar sem sótt er um leyfi til heitloftsþurrkunar á fiskafurðum í fiskvinnslu
fyrirtækisins að Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði. Sótt er um leyfi til 1. mars 2004 meðan unnið er
að þróun búnaðar samkv. meðfylgjandi greinargerð dags. 21. nóvember 2003.
Frestað milli funda.
2.1.13 Staðarhvammur 1, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Sigurðar H. Engilbertssonar, kt. 090758-5359, fh. Söluturnsins Hvamms
ehf. kt. 451103-2969, dags. 06.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að
Staðarhvammi 1, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
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Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Tóbakssöluleyfi staðfest.
2.1.14 Stapahraun 2, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Stefáns Ólafssonar, kt. 140764-4859, fh. Hásólar ehf, kt. 450803-2270,
dags. 07.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Stapahrauni 2,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 1 árs með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
2.1.15 Thorsplan, Hafnarfirði - útihátíð, torgsala.
Lögð fram umsókn Önnu Jörgensdóttur f.h. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags 24.
nóvember 2003, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstri jólaþorps á Thorsplani í Hafnarfirði frá 29.
nóvember 2003 til jóla. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarna- og hollustuháttareglugerða.
Kópavogur
2.1.16 Borgarholtsbraut 69, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Helgu Bjarkar Sigurðardóttur, kt. 300162-3209, f.h.Hárgreiðslu- og
rakarastofunnar Heru, dags. 23.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu
að Borgarholtsbraut 69, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.17 Dalvegur 10, Kópavogi - þrýstifúavörn á timbri.
Lögð fram umsókn Júlíusar Sigurþórssonar, kt. 270662-4129, fh. Húsasmiðjunnar hf, kt.
520171-0299, 30.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þrýstifúavarnar á timbri að
Dalvegi 10, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 1 árs með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.18 Kársnesbraut 114, Kópavogi - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Einars Þ. Dagbjartssonar, kt. 260149-4319, f.h. Ál-Kerfis ehf, kt. 6102023570, dags. 11.11.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að
Kársnesbraut 114, 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 þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Laufbrekka 14, Kópavogi - plastpokagerð.
Lögð fram umsókn Kristínar Ólafsdóttur, kt. 260947-2659, fh. Sellóplasts sf., kt. 6502881229, dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs plastpokagerðar að Laufbrekku
14, Dalbrekku megin, 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.
2.1.20 Smáratorg 1, Kópavogi - læknastofa.
Lögð fram umsókn Steingríms Davíðssonar, kt. 150559-4139, fh. Húðlæknastöðvarinnar ehf.,
kt. 630198-2249, dags. 23.10.2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að
Smáratorgi 1 Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.21 Vesturvör 30b, Kópavogur - viðgerðarverkstæði.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Ellertssonar, kt. 220638-4219, fh. Hópferðabílar J. Ellertsson
ehf., kt. 500269-4489, dags. 21.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
viðgerðarverkstæðis að Vesturvör 30b, Kópavogi. Ný starfsemi.
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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.
Bessastaðahreppur

2.2.1 Breiðamýri, Bessastaðahreppi - veitingaverslun.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 23.10.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðnýjar Jónu Hallgrímsdóttur, kt. 161145-3789, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Báru ehf, kt. 461270-0189, Breiðumýri, Bessastaðahreppi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Hafnarfjörður
2.2.2 Dalshraun 11, Hafnarfirði - veitingahús
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 27.10.2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Stefaníu Björnsdóttur, kt. 180860-4369, sem sækir um endurnýjun vínveitingaleyfis
fyrir veitingahúsið Síam, Dalshrauni 11, Hafnarfirði,
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.3 Kaplakriki, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 23.10.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helga Más Sigurðssonar, kt. 191170-5719, sem sækir um tækifærisleyfi fyrir
kvöldverð og skemmtun í íþróttahúsinu Kaplakrika, Hafnarfirði, þann 8. nóvember 2003, frá
kl. 19:00-02:00. Fer hann fram á leyfi fyrir 800 gesti.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.4 Lækjargata 30, Hafnarfirði - veitingahús.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 10.11.2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Njáls B. Sigurjónssonar, kt. 140544-1009, sem sækir um endurnýjun
vínveitingaleyfis fyrir Kaffi Læk, Lækjargötu 30, Hafnarfirði,
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.5 Smyrlahraun 2, Hafnarfirði - heimagisting.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 28.10.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stefáns Þorra Helgasonar, kt. 060467-8389, sem sækir um leyfi fyrir heimagistingu
að Smyrlahrauni 2, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.6 Thorsplan, Hafnarfirði - jólaþorp.
Lagt fram bréf lýðræðis- og jafnréttisfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar dags. 20. nóvember 2003, þar
sem óskað er umsagnar fyrir byggingaleyfi vegna uppsetningar jólaþorps á Thorsplani,
Hafnarfirði. Jólaþorpið samstendur af 20 húsum auk veitingahúss.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.7 Thorsplan, Hafnarfirði - torgsala, tækifærisveitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 13.11.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhannesar Viðars Bjarnasonar, kt. 190259-4049, sem sækir um veitingaleyfi
(tækifærisleyfi) fyrir greiðasölu á Thorsplani í Hafnarfirði, vegna fyrirhugaðs “jólatorgs” dagana
21. nóvember til 24. desember 2003.
Jákvæð umsögn staðfest.
Kópavogur
2.2.8 Thai Style, Kópavogi - veitingastaður
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 6.11.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Odds H. Oddssonar, kt. 200544-3749, sem sækir um leyfi fyrir Thai Style ehf. kt.
561101-2130 til að reka veitingahús að Smiðjuvegi 4, Kópavogi.
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Jákvæð umsögn staðfest.
2.3

Annað.

2.3.1 Kælihitastig og uppröðun í kæla.
Eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.2 Örveruástand kjúklingakjöts í ágúst-september 2003.
Eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3. Neysluvatn og vatnsvernd
3.1 Ráðstefna um vatnsverndarsvæðin
Rætt um framkvæmd ráðstefnu sem haldin var um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu þann
12. nóvember s.l. Ráðstefnan var vel sótt af fulltrúum sveitarfélaga. Það sem fram kom á
ráðstefnunni mun nýtast vel í þeirri vinnu sem framundan er við að tryggja áframhaldandi
öryggi vatnsverndarsvæðisins og gæði og hollustu neysluvatnsins.
3.2 Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 29. október 2003
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 29.
október s.l.

4. Eftirlit með hundahaldi
4.1 Krafa um afturköllun á leyfi til hundahalds
Lagt fram að nýju erindi Skúla Bjarnasonar hrl. dags. 29. ágúst 2003, þar sem þess er krafist
að hundur sem haldinn er að Hvammabraut 12, Hafnarfirði, verði fjarlægður.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Ekki hefur verið unnt að staðfesta kvartanir vegna óþrifa en líkur eru til að gelt frá hundinum
geti valdið óþægindum við þær aðstæður sem þarna eru. Lagt er fyrir eiganda hundsins að
sjá til þess að gelt verði hindrað með tiltækum ráðum. Þar sem eigandi hundsins hefur selt
sína íbúð og mun flytja innan skamms tíma er ekki ástæða til frekari afskipta."
4.2 Framkvæmd hundahalds á höfuðborgarsvæðinu
Lögð fram fundargerð samráðsfundar um framkvæmd eftirlits með hundahaldi á
höfuðborgarsvæðinu frá 18. nóvember 2003.
4.3 Viðurkenning grunnnámskeiða í hundauppeldi
Lögð fram drög að skilyrðum til að öðlast viðurkenningu á grunnnámskeiði í hundauppeldi sbr.
gildandi gjaldskrá fyrir hundahald.
4.4 Kæra vegna hundsins Pílu nr. 2689
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 7. nóvember 2003 sem sent var í framhaldi af
samþykkt heilbrigðisnefndar þann 27. október s.l. vegna hundsins Pílu nr. 2689. Hundurinn
hefur fengið nýtt heimili og var afskráður þann 5. nóvember s.l
4.5 Kæra vegna hundsins Púka nr. 2436
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 7. nóvember 2003 sem sent var í framhaldi af
samþykkt heilbrigðisnefndar þann 27. október s. l. vegna hundsins Púka nr. 2436 og afrit af
bréfi eiganda hundsins dags. 3. nóvember 2003 um þjálfun hundsins og skapgerðarmat.
4.6 Ógn vegna hundahalds
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins frá 29. október 2003 sem sent var rekstraraðila
hundabús að Vatnsendabletti 86, Kópavogi, í framhaldi af samþykkt heilbrigðisnefndar þann
27. október s. l. vegna lausagöngu hunds og ógn vegna hundahalds.
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Eftirfarandi samþykkt var gerð:
" Heilbrigðisnefnd telur hér um alvarlegt tilvik að ræða og felur heilbrigðiseftirlitinu að afgreiða
málið með áminningu í samræmi við ákvæði 26. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir
nr. 7/1998 með síðari breytingum."

5. Suðurstrandarvegur. Mat á umhverfisáhrifum
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar frá 27. október 2003 ásamt matsskýrslu dags. október
2003 vegna Suðurstrandarvegar milli Grindavíkur og Þorlákshafnar.
Athugasemdir er gerðar við umfjöllun í köflum 4,5 og 4,7 til að árétta tilgang starfsleyfa vegna
starfsmannabúða og verktakavinnu og hlutverk verkkaupa vegna þeirra mála.

6. Kjóavellir, stækkun gæðingavallar og fjölgun bílastæða
Lagt fram erindi skipulagsfulltrúa Garðabæjar, dags. 10. nóvember 2003 þar sem óskað er
umsagnar vegna stækkunar gæðingavallar og fjölgunar bílastæða á Kjóavöllum í Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Fallist er á umræddar breytingar með skilyrðum um gæði efnis til landmótunar, útfærslu
bifreiðastæða og vöktunar"

7. Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram fundargerð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða sem haldinn var í
Kópavogi þann 27. október 2003. Á fundinum var Andrés Pétursson valinn sem formaður
samtakanna næsta starfsár.
Á aðalfundinum fjölluðu lögfræðingarnir Sigríður Auður Arnardóttir, Ingibjörg Halldórsdóttir og
Sigrún Ákadóttir frá Umhverfisráðuneytinu um úrskurði ráðuneytisins varðandi málefni
hollustuhátta og mengunarvarna. Ekki reyndist unnt að fjalla um úrskurði úrskurðarnefndar
um hollustuhætti og mengunarvarnir á sama hátt.
Samþykkt var að senda Umhverfisráðuneytinu erindi í ljósi úrskurðar úrskurðarnefndar frá 25.
júlí 2003. Það er brýnt fyrir heilbrigðisnefndir í landinu að fá úr því skorið hvort úrskurðurinn
hafi almennt gildi en sé svo takmarkar það mjög aðkomu heilbrigðisnefnda til fyrirbyggjandi
öryggisaðgerða. Lögum samkvæmt er það þó hlutverk nefndanna að sinna slíkum málum.

8. Önnur mál.
8.1 Bílapartar á lóð og utan lóðar
Á fundi heilbrigðisnefndar þann 27. október 2003 var vakin athygli á óþrifnaði við rekstur sem
snertir vélknúin faratæki og sem hafinn hefur verið að Drangahrauni 8, Hafnarfirði. Við eftirlit í
dag, 24. nóvember 2003 kom í ljós að aðeins hafði verið sinnt hluta af þeirri hreinsun
lóðarinnar sem heitið hafði verið í eftirlitsferðum þann 28. október 2003 og 14. nóvember
2003. Leigutaki húsnæðisins heldur því fram að þar sé ekki rekin starfsemi sem falli undir
ákvæði reglugerðar nr. 785/1999.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd telur að í hluta húsnæðis að Drangahrauni 8, Hafnarfirði, sé starfsemi sem
snertir vélknúin faratæki og niðurrif bifreiða án þess að fylgt sé ákvæðum 2. gr. og 4. gr.
heilbrigðissamþykktar nr. 219/2000 um niðurrif á þungavinnuvélum, bílum o.þ.h. hlutum í
Hafnarfirði og geymslu slíkra tækja og hluta sem eiga að fara í niðurrif. Verði ekki úr bætt
telur heilbrigðisnefnd nauðsynlegt að beitt verði þvingunarúrræðum sbr. VI kafla. laga nr.
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og felur heilbrigðiseftirlitinu að fylgja málinu eftir."
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Andrés Pétursson

Richard Hansen
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