HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
49. fundur –25. febrúar 2002

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
janúar 2002, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, og hófst hann kl.
17:30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð.
Sigurlaug Sigurðardóttir boðaði forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 48. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt
2. Fundargerð 40. starfsmannafundar frá 19. febrúar 2002.

2.1 Starfsleyfi.
2.1.1
Arnarsmári, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Arnarsmára
kt: 700169-3759-036, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á starfsleyfi fyrir
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Arnarsmára, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.2 Auðbrekka 4, Kópavogi – trésmíðaverkstæði m/lökkun.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Jónsdóttur f.h. Vinnustofu Guðnýjar kt: 250864-4939, dags. 4.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis m/lökkun
að Auðbrekku 4, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.1.3 Auðbrekka 14, Kópavogi - trésmiðja m/lökkun.
Lögð fram umsókn Magnúsar Gunnarssonar f.h. Þöll trésmiðju ehf. kt: 550199-4329, dags. 4.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju m/lökkun að
Auðbrekku 14, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.4 Auðbrekka 19, Kópavogi - trésmiðja m/lökkun.
Lögð fram umsókn Úlfars Guðmundssonar f.h. Trésmiðju Úlfars Guðmundssonar kt: 0205403549, dags. 4. janúar 2002 þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með
lökkun að Auðbrekku 19, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Austurhraun 3, Garðabæ - heildsala.
Lögð fram umsókn Aðalbjargar Reynisdóttur og Björns Magnússonar f.h. B. Magnússon h.f.
kt: 581183-0119, dags. 29. janúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
heildsölu með snyrtivörur, fæðubótarefni o.fl. að Austurhrauni 3, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára
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2.1.6 Austurhraun 9, Garðabæ - járn- ál og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Harðar Arnarssonar f.h. Marels h.f. (Höfðabakka 9) kt: 620483-0369,
dags. 23. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að
Austurhrauni 9, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.7 Álfaheiði, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h.Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Álfaheiði kt:
700169-3759-016, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á starfsleyfi fyrir
leikskóla með fullbúnu eldhúsi við Álfaheiði, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan eins
mánaðar.
2.1.8 Bjarnhólastíg, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Kópahvols
kt: 700169-3759-017, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á starfsleyfi fyrir
leikskóla með fullbúnu eldhúsi við Bjarnhólastíg, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.9 Borgarholtsbraut 59, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Lilju M Óladóttur kt: 110672-3739, dags. 13. nóvember 2001, sem sækir
um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 6 börnum að Borgarholtsbraut 59, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Frestað
2.1.10 Bæjarhraun 2, Hafnarfirði - heildverslun.
Lögð fram umsókn Þrastar P Sigurðssonar f.h. Armand, heildverslun ehf. kt: 560200-2260,
dags. 11. febrúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með hársnyrti og
snyrtivörur að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.11 Dalvegur 4, Kópavogi - byggingavöruverslun.
Lögð fram umsókn Ólafs Þórs Júlíussonar f.h. Húsasmiðjunnar h.f. kt: 520171-0299, dags.
25. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar að Dalvegi 4, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.12 Dalvegur 16b, Kópavogi - raftækjaviðgerðir.
Lögð fram umsókn Gunnars Jóhannssonar f.h. Rafbrautar ehf. kt: 450899 –2089, dags. 31.
janúar 2002 þar sem sótt er um leyfi til reksturs rafvélaverkstæði að Dalvegi 16b, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.13 Dalvegur 24, Kópavogi - trésmíðaverkstæði m/lökkun.
Lögð fram umsókn Karls Ómars Jónssonar f.h. Ísvirkis ehf. Íslensk mannvirki kt: 4902942289, dags. 1. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmíðaverkstæði m/lökkun að Dalvegi 24, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.14 Dalvegur 26, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Antons Guðmundssonar f.h. Handrið og stigar ehf. kt: 601101-2110, dags.
1. febrúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju m/lökkun að Dalvegi 26,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Efstihjalli, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Efstahjalla
kt: 700169-3759-019, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Efstahalla, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa á nýbyggingu.
2.1.16 Eyrartröð 13, Hafnarfirði - bátasmíði.
Lögð fram umsókn Óskars Guðmundssonar f.h. Bátasmiðju Guðmundar ehf. kt: 4701932719, dags. 11. febrúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bátasmiðju að Eyrartröð 13,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði - apótek.
Lögð fram umsókn Vilborgar Guðjohnsen f.h. Lyf og heilsu kt: 650299-2649 (Hagræði h.f.),
dags. 11. desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs apóteks að Fjarðargötu 13-15,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.18 Furugrund 1, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Furugrund
kt: 700169-3759-021, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Furugrund 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.19 Fögrubrekku, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Fögrubrekku
kt: 700169-3759-020, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Fögrubrekku, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.20 Grænatún, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Grænatúni
kt: 700169-3759-022, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Grænatúni, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.21 Hábraut, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Kópasteins
kt: 700169-3759-023, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Hábraut, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.22 Hjallabraut 33, Hafnarfirði - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Sigríðar Skúladóttur vegna Nuddstofu Sigríðar kt: 130154-7869, dags. 30.
janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu að Hjallabraut 33, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
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2.1.23 Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Hans Kristjánssonar f.h. D.V.D. leigunnar ehf. kt: 620301-2130, dags. 28.
janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Hvaleyrarbraut, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.24 Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Smára H Kristóferssonar f.h. Staðalverks ehf. kt: 421000-2390, dags. 18.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að
Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.25 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Elíasar Péturssonar f.h. E. Pétursson ehf., bílapartar kt: 411199-3559,
dags. 7. febrúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Kaplahrauni 11,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.26 Kaplakriki, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Hafnarfjarðabæjar f.h. Íþróttahússins í Kaplakrika kt: 590169-7579-005,
dags. 13. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs íþróttahúss í
Kaplakrika í Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.27 Marbakkabraut, Kópavogi - leikskóli.
Lögð fram umsókn Sesselju Hauksdóttur f.h. Kópavogsbæjar vegna Leikskólans Marbakka,
kt: 700169-3759-026, dags. 5. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
leikskóla með fullbúnu eldhúsi að Marbakkabraut í Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.28 Skemmuvegur 22, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar f.h. Sérsmíði ehf. kt: 700198-2199, dags. 14.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að
Skemmuvegi 22, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.29 Skemmuvegur 26 L, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Ólafs Óskarssonar f.h. Sérinnréttinga ehf. kt: 701292-2279, dags. 14.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að
Skemmuvegi 26 L, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.30 Skemmuvegur 38, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Arnar Jónssonar f.h. Trésmiðju Jóns Gíslasonar kt: 620182-0289, dags.
14. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að
Skemmuvegi 38, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.31 Skemmuvegur 48, Kópavogi - steinsmíði.
Lögð fram umsókn Sigurðar Helgasonar f.h. S. Helgason ehf. kt: 540269-0689, dags. 18.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs steinsmiðju að Skemmuvegi
48, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.32 Skútahraun 2a, Hafnarfirði - verkstæði.
Lögð fram umsókn Guðmundar Ottóssonar f.h. Bergstein ehf. kt: 631193-2349, dags. 23.
janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis þungavinnuvéla að Skútahrauni
2a, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.33 Smiðjuvegur 1, Kópavogi - plastiðnaður.
Lögð fram umsókn Ólafs Baldurssonar f.h. Ó.M. Pólýhúðun ehf. kt: 610897-2239, dags. 18.
febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs plastiðnaðar að Smiðjuvegi 1,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.34 Smiðjuvegur 12 c, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Hermanns Jónssonar og Björgvins Elíassonar f.h. HB innréttinga ehf. kt:
510573-0569, dags. 14. febrúar 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs
trésmiðju með lökkun að Smiðjuvegi 12 c, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.35 Smiðjuvegur 16, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Geirs Oddgeirssonar f.h. Grein ehf. kt: 571167-0269, dags. 14. febrúar
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Smiðjuvegi
16, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.36 Smiðjuvegur 44e, Kópavogi - bónstöð.
Lögð fram umsókn Fannars M Birgissonar f.h. Bónstöðvarinnar Bón og þrif kt: 461201-3930,
dags. 28. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bón- og bílaþvottar, handvirkt að
Smiðjuvegi 44e, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2 Umsagnir.
2.2.1 Bæjarlind 4, Kópavogi - Players sportcafé.
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns Kópavogs dags. 31. janúar 2002, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Rósu Thorsteinsson kt: 301146-4429, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Players
Sportcafé kt: 450100-3580, að Bæjarlind 4, Kópavogi.
Staðfest jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts.
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3. Innra eftirlit og framkvæmdaáætlun
Lagt fram bréf Hollustuverndar ríkisins frá 25. janúar 2002, þar sem óskað er umsagnar um
drög að skýrslu vinnuhóps um innra eftirlit og framkvæmdaáætlun um átak vegna innleiðingar
innra eftirlits í matvælafyrirtækjum.
Eftirfarandi umsögn var gerð:
"Heilbrigðisnefnd fagnar gerð umræddrar skýrslu og vonast til að þessi vinna leiði til aukinnar
útbreiðslu og gagnsemi innra eftirlits í matvælafyrirtækjum."

4. Hundahald
4.1 Umkvörtun vegna hundahalds í Áslandi í Hafnarfirði.
Lagt fram að nýju bréf íbúa þar sem kvartað er vegna árásar hunds á stúlkur, lausagöngu
ákveðins hunds í hverfinu og hundahald í hverfinu. Einnig lögð fram að nýju andmæli
eigenda meints hunds.
Kynnt afgreiðsla bæjarráðs Hafnarfjarðar þann 31. janúar s. l. um leiðbeinandi skilti þar sem
vakin er athygli á banni við hunda- og kattahaldi í Áslandi.
4.2 Umkvörtun vegna hundahalds við Dynsali í Kópavogi.
Lagt fram að nýju bréf íbúa þar sem kvartað er yfir hundahaldi í fjölbýlishúsi. Kvartað er yfir
ónæði vegna lausagöngu, gelts og að ekki hafi verið hreinsað upp eftir hundana. Ennfremur
lagðar fram umsóknir tveggja aðila um leyfi til að halda þrjá hunda á heimilum sínum í
fjölbýlishúsinu.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til hlutaðeigandi aðila dags. 31. janúar s. l. og bréf
umsækjenda dags. 14. og 15. febrúar s. l.
Heilbrigðisnefnd samþykkir umbeðna skráningu á hundunum, með þeim fyrirvara að þar sem
svalir íbúða í mismunandi stigagöngum liggja saman án fullnægjandi aðgreiningar verði að
liggja fyrir samþykki húsráðenda í íbúð sem hefur aðliggjandi svalir.
4.3 Eftirlit með dýrahaldi.
Rætt um stefnumörkun í eftirliti með dýrahaldi og lögð fram drög að starfslýsingu fyrir
eftirlitsmann.
Frestað til næsta fundar.

5. Timburúrgangur á lóðinni Reykjanesbraut 970A Hafnarfirði.
Lagt fram bréf Ástvaldar Óskarssonar f. h. Geymslusvæðisins h.f., dags. 8. febrúar s. l vegna
timburúrgangs á lóð fyrirtækisins.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að innheimta dagsekta komi til framkvæmda eftir 30. apríl n. k.
hafi timburúrgangurinn á lóðinni ekki verið fjarlægður fyrir þann tíma.

6. Ársreikningur 2001
Lagt fram yfirlit yfir kostnað árið 2001 og skýrt frá vinnu við ársreikning.

7. Önnur mál.
7.1 Ráðstefna um EES-samninginn og íslensk sveitarfélög
Formaður greindi frá helstu málum sem til umræðu komu á ofangreindri ráðstefnu sem haldin
var 8. febrúar s. l..
7.2 Ráðstefna um Staðardagsskrá 21
Framkvæmdastjóri greindi frá umræðu og helstu atriðum sem fram komu á ráðstefnu um
Staðardagsskrá 21, 15-16. febrúar s .l.
7.3 Hvammsvegur á móts við Blásali
Vakin var athygli á yfirgefnum vinnuskúrum við Hvammsveg sem af stafaði slysahætta og
óprýði.
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7.4 Hjallabraut - vinnubúðir verktaka
Vakin var athygli á að verktaki hefði fengið aðstöðu fyrir vinnubúðir við Hjallabraut og
samkvæmt ábendingum mætti umgengni og útlit vera betra.
Heilbrigðiseftirlitinu falið að skoða málið.
7.5 Leikskólin Hraunkot, v/Haukahraun, Hafnarfirði.
Í framhaldi af ábendingum til heilbrigðisnefndarmanns um að óeðlileg lykt væri viðloðandi í
leikskólanum er óskað eftir að heilbrigðiseftirlitið kanni málið og kynni niðurstöðu á næsta
fundi.
7.6 Íbúðarhúsnæði í iðnaðarhverfum
Umræða um framgang mála og eftirfylgni varðandi búsetu fólks í ósamþykktu og
ófullnægjandi íbúðarhúsnæði sbr. fyrri umræður í nefndinni
7.7 Ráðstefna um umhverfismál
Lagt fram kynningarbréf Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi ráðstefnu um
umhverfismál sem haldinn verður í Garðabæ, 8. mars n. k
7.8 Virkjun á Hellisheiði.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins dags. 15. febrúar s. l. vegna undirbúnings
matáætlunar vegna mats á umhverfiáhrifum virkjunar á Helliheiði.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:15

Árni Sverrisson

Andrés Pétursson

Sigfríður Ingvarsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson
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