HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
48. fundur –28. janúar 2002

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 28.
janúar 2002, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, og hófst hann kl.
17:30. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 47. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt
2. Fundargerð 39. starfsmannafundar frá 22. janúar 2002.

2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Álalind 1, Kópavogi – verkstæði.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Péturssonar f. h. Kópavogsbæjar vegna Áhaldahúss
Kópavogs kt: 700169-3759, dags. 29. nóvember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
verkstæðis að Álalind 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 fasteigna.
2.1.2 Borgaholtsbraut, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Kjartans Más f.h. Nautilus Ísland ehf. kt: 630997-2329, dags. 29.
nóvember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar, í Sundlaug
Kópavogs, Borgarholtsbraut, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.3 Bæjarlind 1, Kópavogi - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Inga Steins Jensen f.h. Síesta Sól ehf. kt: 600901-2810, dags. 20.
desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu með heitum potti og gufu að
Bæjarlind 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.4 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Gests Kristinssonar f.h. Vídeó-markaðarins / Grill ehf. kt: 561101-3370,
dags. 7. desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Bæjarlind 14-16, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.5 Dalshraun 13, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Gunnars Guðjónssonar f.h. E. Gullborg ehf. kt: 601192-2179, dags. 8.
janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan mánaðar.
2.1.6 Dalvegur 16d, Kópavogi - plastviðgerðir.
Lögð fram umsókn Guðjóns Þorkelssonar f.h. Plastviðgerða Guðjóns ehf. kt: 660601-2440,
dags. 28. nóvember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis með plast og
frauðefni að Dalvegi 16d, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt til 20 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 fasteigna.
2.1.7 Dalvegur 20, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Skeljungs h.f. vegna bensínstöðvar við Dalveg kt: 590269-1749, dags. 17.
janúar 2002, sem sækir um leyfi til reksturs bensínstöðvar með matvörusölu við Dalveg 20,
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 fasteigna og að innra eftirlit verði
komið á innan 1 mánaðar.
2.1.8 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - veitingahús.
Lögð fram umsókn Steinars Pálmasonar f.h. Kaffi Fjarðar, rekstrarfélags kt: 501001-2520
(Rekstrarfélag Skólabraut 30 ehf.), dags 9. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
veitingahúss að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.9 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - barnaskemmtistaður.
Lögð fram að nýju umsókn Ernu Reynisdóttur f.h. Veraldar okkar ehf. kt: 690601-3110, dags.
24. október 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs barnaskemmtistaðar í Smáralind,
Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.10 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - verslun.
Lögð fram umsókn Finns Magnússonar f.h. Tiger Ísland ehf. kt. 561001-2780, dags. 29.
nóvember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar í Smáralind, Hagasmára 1,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.11 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - skartgripaverslun.
Lögð fram umsókn Björns Árna Ágústsonar f.h. Meba Rhodium kt: 470285-1099 (MEBA
Magnús E. Baldvinsson ehf.), dags. 30. nóvember 2001, þar sem sótt er um leyfi til að gera
göt í eyru í versluninni í Smáralind, Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.12 Hamraborg 7, Kópavogi - heildverslun.
Lögð fram umsókn Ragnars Kr. Árnasonar f.h. Kópdent tannlæknavörur ehf. kt: 411001-2020,
dags. 16. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með tannlæknavörur að
Hamraborg 7, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.13 Hjallabrekka 2, Kópavogi - bakarí.
Lögð fram umsókn Rögnvaldar Þorkelssonar f.h. Kornsins ehf. kt: 571201-6230, dags. 14.
desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Hjallabrekku 2, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
2.1.14 Hlíðarsmára 8, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn S.G. Guðmundssonar ehf. f.h. Miðjunnar kt: 511201-2680, dags. 12.
desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Hlíðarsmára 8, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 1 mánaðar.
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2.1.15 Holtasmári 1, Kópavogi - mötuneyti.
Lögð fram umsókn Tölvumynda f.h. Mötuneytis Tölvumynda h.f. kt: 440786-1119, dags. 4.
janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis að Holtasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.16 Hófgerði 30, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Samkaupa h.f., f.h. Matvöruverslunarinnar Strax kt: 571298-3769
(Samkaup h.f.), dags. 4. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án
vinnslu að Hófgerði 30, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt.
2.1.17 Hringhella 6, Hafnarfirði - malbikunarstöð.
Lögð fram umsókn Sigurðar Sigurðssonar f.h. Hlaðbæjar – Colas h.f. kt: 420187-1499, dags.
28. nóvember 2001, þar sem sótt er um framlengingu á leyfi fyrir færanlega malbikunarstöð.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 1 árs.
2.1.18 Hringhella 9, Hafnarfirði - verkstæði.
Lögð fram umsókn Kristíns Ó Magnússoanr f.h.Hafnarfjarðarbæjar vegna Þjónustumiðstöðvar
Hafnarfjarðar kt: 590169-7579, dags. 22. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
verkstæðis að Hringhellu 9, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 20 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 fasteigna.
2.1.19 Kaplahraun 10, Hafnarfirði - bílamálun.
Lögð fram umsókn Guðmundar Arnar Jónssonar f.h. Bílaverks ehf. kt: 691293-3789, dags.
14. janúar 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílamálunar að Kaplahrauni 10,
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 fasteigna.
2.1.20 Klettagata 4, Hafnarfirði - rafnudd / naglaásetning.
Lögð fram að nýju umsókn Daneyjar B Haraldsdóttur f.h. Stratastofunnar kt: 030481-7209,
dags. 24. september 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu með rafnuddi og
naglaásteningu að Klettagötu 4, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.21 Laufbrekka 28, Kópavogi - vörugeymsla / heildsala.
Lögð fram umsókn Daða Hreinssonar f.h. Kemi ehf. kt: 640194-2439, dags. 15. janúar 2002,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu / heildsölu með olíum og efnavörum að
Laufbrekku 28, 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 fasteigna
2.1.22 Lækjargata 30, Hafnarfirði - kaffihús.
Lögð fram umsókn Njáls B Sigurjónssonar f.h. Skallý ehf. kt: 470901-7330, dags. 24. janúar
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss og smurbrauðsstofu að Lækjargötu 30,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.23 Lækjarkinn 8, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Helgu Birnu Gunnarsdóttur vegna Heimagistingar Lækjarkinn 8, kt:
201140-2856, dags. 18. janúar 2002, sem sækir um leyfi til reksturs gistiheimilis að
Lækjarkinn 8, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.24 Melabraut 18, Hafnarfirði - bifreiða- og vélaverkstæði og þvottastöð.
Lögð fram að nýju umsókn Gísla J. Friðjónssonar, f. h. Hagvagna hf, kt. 461291-1399 þar
sem óskað er eftir endurnýjun á starfsleyfi fyrir bifreiða- og vélaverkstæði og þvottastöð
fyrirtækisins að Melabraut 18, Hafnarfirði.
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 fasteigna
2.1.25 Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Gunnars Ó Skaptasonar f.h. Bensínorkunnar. kt: 600195-2129 fyrir
bensínstöðina Óseyrarbraut 2, dags. 18. janúar 2002, sem sækir um leyfi til reksturs
bensínstöðvar við Óseyrarbraut 2, 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 fasteigna
2.1.26 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði - blómaverslun –kaffihús.
Lögð fram umsókn Elísabetu Valgeirsdóttur f.h. Blómaverkstæðis Betu kt: 450196-2319,
(Smáraberg ehf.) dags. 22. janúar 2002, sem sækir um leyfi til reksturs blómaverslunar og
kaffihúss að Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.27 Salarvegur 2, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Ágústs Karlssonar f.h. Olíufélagsins h.f. kt: 500269-4649, dags. 17. janúar
2002, sem sækir um leyfi til reksturs bensínstöðvar við Salarveg 2, Kópavogi.
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 fasteigna
2.1.28 Skemmuvegur 16, Kópavogi - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Auðuns Kjartanssonar f.h. Hedds ehf. kt: 570801-2280, dags. 17. janúar
2002, sem sækir um leyfi fyrir bílapartasölu og viðgerðir að Skemmuvegi 16, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna og að lokinni
fullnaðarúttekt á olíuskilju.
2.1.29 Smiðjuvegur 9, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Eyjólfs Axelssonar f.h. Axis húsgagna ehf. kt: 621289-1529, dags. 8.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Smiðjuvegi 9,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 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 fasteigna.
2.1.30 Smiðjuvegur 72, Kópavogi - bílþjónusta.
Lögð fram umsókn Páls Rúnarssonar kt: 260968-5569, dags. 11. janúar 2002, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs þjónustuhúsnæðis fyrir bíla og söluturns án viðkvæmra matvæla að
Smiðjuvegi 72, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt til 4 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 fasteigna.
2.1.31 Fjarðargata 19, Hafnarfriði - verslun.
Lögð fram umsókn Jóns Sigurðssonar f.h. Ótrúlegu búðarinnar kt: 470289-1479 (B.J.Trading
ehf.), dags. 29. nóvember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar m/snyrtivörur
við Fjarðargötu 19, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.32 Trönuhraun 8, Hafnarfirði - verkstæði.
Lögð fram umsókn Gunnars St. Ólafssonar f.h. Stoð ehf. stoðtækjasmiðju kt: 710501-4160,
dags. 18. desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Trönuhrauni 8,
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 fasteigna.
2.2 Umsagnir
2.2.1 Dalshraun 13, Hafnarfirði - E. Gullborg ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 28. nóvember 2001, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Gunnars S Guðjónssonar kt: 130968-3179, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir E. Gullborg ehf. kt: 601192-2179, að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.2 Hæðarsmára 4, Kópavogi - Quiznos ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 13. desember 2001, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Friðdóru Kristinsdóttur kt: 020573-3849, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Quiznos ehf. kt: 510700-3090, Hæðarsmára 4, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Lækjargata 30, Hafnarfirði - Skallý ehf.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags.14. janúar 2002, þar sem óskað er eftir umsögn um
umsókn Njáls B Sigurjónssonar kt: 140544-0009, um leyfi til vínveitinga fyrir Smurbrauðsstofuna Skallý ehf. kt: 470901-2330, Lækjargötu 30, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.4 Lækjargata 30, Hafnarfirði - Skallý ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 22. janúar 2002 þar sem óskað er eftir
umsögn um umsókn Njáls B Sigurjónssonar kt: 140544-0009, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veitingastaðinn Skallý ehf. kt: 470901-2330, að Lækjargötu 30.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.5 Lækjarkinn 8, Hafnarfirði - heimagisting.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 14. janúar 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Helgu Birnu Gunnarsdóttur kt: 201140-2859, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir heimagistingu að Lækjarkinn 8, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.6 Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði - Blómaverkstæði Betu.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 10. janúar 2002, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Elísabetu Valgeirsdóttur kt: 290940-4949, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir veitingastaðinn Blómaverkstæði Betu (Smáraberg ehf. kt: 450196-2319), Reykjavíkurvegi
60 Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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2.2.7 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - Billiardstofa Hafnarfjarðar.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfjarðar dags. 28. nóvember 2001, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sigurðar H Jóhannessonar kt: 100370-4259, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir Billiardstofu Hafnarfjarðar kt: 450382-0279, að Trönuhrauni 10, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.3 Tóbaksleyfi.
2.3.1 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - Vídeómarkaðurinn / Grill ehf.
Lögð fram umsókn Gests Kristinssonar f.h. Vídeómarkaðarins /Grill ehf. kt: 561101-3370,
dags. 7. desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Samþykkt.
2.3.2 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - Miðjan.
Lögð fram umsókn Sveins G Guðmundssonar f.h. Miðjunnar, kt: 511201-2680, dags. 12.
desember 2001, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Hlíðarsmára 8, Kópavogi.
Samþykkt.
2.3.3 Hófgerði 30, Kópavogi Strax.
Lögð fram umsókn Samkaupa f.h. Strax kt: 571298-3769, dags. 4. janúar 2002, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu að Hófgerði 30, Kópavogi.
Samþykkt.
2.3.4 Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfirði - Nóatún.
Lögð fram umsókn Kaupás h.f. fyrir hönd Nóatúns kt: 711298-2239, dags. 21. janúar 2002,
þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu að Reykjavíkurvegi 50, Hafnarfirði.
Samþykkt.

3. Yfirlit yfir starfsemina 2001 og eftirlitsverkefni 2002.
Farið var yfir úrdrátt úr fundargerðum heilbrigðisnefndar, yfirlit um niðurstöður eftirlits, veitt
leyfi til smásölu á tóbaki, samantekt um kvartanir og framkvæmd eftirlits með hundahaldi,
eftirlitsverkefni sem ráðgert er að fara í á árinu 2002.

4. Frísvæði fyrir hunda.
Lagt fram erindi Garðabæjar frá 9. janúar 2002, þar sem óskað er umfjöllunar nefndarinnar
um tillögu að frísvæði fyrir hunda í lögsögu Garðabæjar.
Heilbrigðisnefnd hefur jákvæða afstöðu til þeirrar hugmyndar sem fram kemur í tillögunni.

5. Hundahald
5.1 Umkvörtun vegna hundahalds í Áslandi í Hafnarfirði.

Lagt fram bréf íbúa þar sem kvartað er vegna árásar hunds á stúlkur, lausagöngu ákveðins
hunds í hverfinu og hundahald í hverfinu. Einnig lögð fram andmæli eigenda meints hunds.
Ennfremur lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar frá 12. nóvember 2001 um svæði fyrir hunda í
landi Hafnarfjarkaupstaðar og leiðbeinandi skilti fyrir hundeigendur.
Afgreiðslu frestað milli funda
5.2 Umkvörtun vegna hundahalds við Dynsali í Kópavogi.

Lagt fram 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.
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Heilbrigðisnefnd telur að umsækjendur uppfylli skilyrði gildandi samþykktar um hundahald
til að fá útgefin skráningarskírteini fyrir hundana að því gefnu að að ekki komi til frekara
ónæðis af hundahaldi þeirra. Framkvæmdastjóra falið að kynna hlutaðeigandi aðilum þessa
afstöðu.
5.3 Ósk um endurskoðun á reglum um hundahald.

Lagt fram erindi tveggja íbúa í Hafnarfirði þar sem óskað er eftir endurskoðun á reglum um
hundahald með vísun til umræðu um endurskoðun samþykktar í Reykjavík.
Heilbrigðisnefnd telur ekki ástæðu til breytinga nú.
6. Flúormælingar í gróðri árið 2000
Lögð fram skýrsla Iðntæknistofnunar og Ísal um sýnatöku og niðurstöður vegna flúormælinga
í gróðursýnum o.fl. í nágrenni álbræðslunnar í Straumsvík árið 2000.
Niðurstöðurnar sýna stöðuleika varðandi upptöku flúors í gróðri og gefa ekki tilefni til
sérstakra mótvægisaðgerða.
7. Fundargerðir
7.1 Fundargerð framkvæmdarstjórnar um eftirlit á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins frá 18. janúar 2002 lögð fram.
7.2 Fundargerð félagsfundar samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 7. janúar 2002 lögð fram.

8. Önnur mál.
8.1 Ráðstefna um EES-samninginn og íslensk sveitarfélög.

Lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2. janúar 2002 um ráðstefnu um EESsamninginn og íslensk sveitarfélög.
Stefnt er að formaður og framkvæmdastjóri munu sæki ráðstefnuna.
8.2 Heimasíða.

Upplýsingasíða um starfsemina er í undirbúningi og stefnt er að því að opna hana á vefnum
10. febrúar n.k.
8.3 Förgun húsasorps.

Lagt fram bréf Sorpu frá 8. janúar 2002 ásamt niðurstöðum úr verkefninu"Flokkun húsasorps"
8.4 Stækkun ÍSAL í Straumsvík.

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar frá 23. janúar 2002 þar sem óskað er umsagnar um
matsáætlun vegna stækkunar álbræðslunnar í Straumsvík.
Í umsögn verður lögð áhersla á að í umhverfismati verði gerð skýr grein fyrir áhrifum losunar
á SO2 og hávaða sem getur borist til íbúðarbyggðar.
8.5 Matar- og svefnvenjur hjá menntaskólanemum.

Lagt fram til kynningar meistaraprófsverkefni Þóru Elínar Guðjónsdóttur, heilbrigðisfulltrúa
við Norræna heilsuverndarháskólann í Gautaborg.
8.6 Ráðstefna um Staðardagsskrá 21.

Lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 11. janúar 2002 um ráðstefnu um
Staðardagsskrá 21, 15-16. febrúar n. k.
Framkvæmdastjóri mun sækja ráðstefnuna.
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8.7 Umsjón með norrænum samstarfsverkefnum.

Lagt fram bréf Nordisk ministerråd frá 18. janúar 2002 þar sem tilkynnt er um að um að
heilbrigðiseftirlitið geti ekki orðið þáttakandi í norrænum samstarfsverkefnum á sviði
umhverfismála.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigfríður Ingvarsdóttir

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson

Andrés Pétursson
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