HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
56. fundur –30. september 2002
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30.
september 2002, 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 54 fundar heilbrigðisnefndar.
2. Fundargerð 55. fundar heilbrigðisnefndar.
Umræða um kynnisferð til Sorpu bs. þann 12. september 2002.
3. Fundargerð 46. starfsmannafundar frá 24. september 2002.

3.1 Starfsleyfi.
3.1.1 Auðbrekka 2, Kópavogi - heildverslun.
Lögð fram umsókn Arnheiðar Sigurðardóttur f.h. Ýmus ehf. kt: 710380-0159, dags. 10. júlí
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með ilmvötn og snyrtivörur að
Auðbrekku 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.2 Auðbrekka 4, Kópavogi - trésmiðja með lökkun.
Lögð fram umsókn Gísla Ásmundssonar f.h. Form-húsgögn kt: 210426-4779, dags. 12. ágúst
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Auðbrekku 4,
Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.3 Bakkabraut 8, Kópavogi - blikksmiðja.
Lögð fram umsókn Einars Þóris Dagbjartssonar f.h. Ál-kerfa ehf. kt: 610202-3570, dags. 14.
ágúst 2002, þar sem óskað er leyfis til reksturs blikksmiðju að Bakkabraut 8, Kópavogi. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi
skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.4 Bakkahjalli 15, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Andreu Magnúsdóttur kt: 250158-4839, dags. 5. september
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu barna að Bakkahjalla 15, Kópavogi. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára fyrir allt að 10 börn og með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.5 Blikahjalli 7, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Guðrúnar L. Einarsdóttur kt: 070565-3909, dags.5. september 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu barna að Blikahjalla 7, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára fyrir allt að 10 börn.

1

3.1.6 Breiðvangur 4, Hafnarfirði - daggæsla.
Lögð fram umsókn Hildar Daggar Guðmundsdóttur kt: 050175-5029, dags. 4. september
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu barna á heimili að Breiðvangi 4,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Heilbrigðisnefnd hafnar erindinu vegna staðsetningar húsnæðis.
3.1.7 Dalsmári 9-11, Kópavogi - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Páls Kristjánssonar f.h. Sportvangs ehf. kt: 530198-2279, dags. 22. ágúst
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Breytingar á húsnæði.
Afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi úrbótum á loftræstingu er ekki lokið.
3.1.8 Digranesheiði 8, Kópavogi - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Jóns Agnarssonar f.h. Véla- og bílaverkstæðis Jóns Agnarssonar kt:
240716-2089, dags. 12. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs véla- og bílaverkstæðis að Digranesheiði 8, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.9 Engihjalli 8, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Lahcen Jónas Anbari f..h. Pizza Napolí ehf. kt: 661098-2289, dags. 3.
september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.10 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - kaffihús.
Lögð fram umsókn Jóns Más Guðmundssonar f.h. Veitingahússins Café Aroma ehf. kt:
500702-2650, dags. 11. september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með
matsölu að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa og að innra eftirliti verði komið
á innan 2 mánaða.
3.1.11 Flatahraun 5b, Hafnarfirði - heildverslun með hreingerningarefni og átöppun vatns.
Lögð fram umsókn Atla Má Bjarnasonar f.h. Kerfis ehf. kt: 440402-3050, dags. 4. september
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með hreingerningarefni og átöppun
drykkjarvatns að Flatahrauni 5b, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.12 Flatahraun 5b, Hafnarfirði - rafvélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Friðriks Garðarssonar f.h. Rafeiningar ehf. kt: 591088-1739, dags. 23.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs rafvélaverkstæði að Flatahrauni 5b,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.13 Flatahraun 12, Hafnarfirði - mötuneyti.
Lögð fram umsókn Sigurðar Einarssonar f.h. Mötuneytis Iðnskólans í Hafnarfirði kt: 0303554239, dags. 29. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis að Flatahrauni 12,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða
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3.1.14 Grænatún 1, Kópavogi - söluturn.
Lögð fram umsókn Drífu B. Gunnlaugsdóttur f.h. söluturnsins Vídeó – Grænatún kt: 2811753199, dags. 10. september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin
matvæli að Grænatúni 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.15 Hagasmári 1, Smáralind, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Sigurðar Ó. Þorleifssonar f.h. Port City Java ehf. kt: 630702-2320, dags.
23. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss í Smáralind, Hagasmára 1,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.16 Hamraborg 1-3, Kópavogi - heildsala m/hreinsiefni.
Lögð fram umsókn Bernhards Svendsen f.h. Ensím ehf. kt: 601294-2229, dags. 9. ágúst
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs heildsölu með hreinsiefni að
Hamraborg 1-3, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist
gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.17 Hamraborg 11, Kópavogi - apótek.
Lögð fram umsókn Einars B. Haraldssonar f.h. Lyf og heilsu h.f. Hamraborg, kt: 650299-2649
dags. 18. júní 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs apóteks að Hamraborg 11, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.18 Hólmatún 49, Bessastaðahreppi - nuddstofa.
Lögð fram að nýju umsókn Sigrúnar J. Jensdóttur kt: 130941-4949, dags. 24. júní 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu að Hólmatúni 49, Bessastaðahreppi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.19 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Þórs J. Einarssonar f.h. Selhöfða ehf. kt: 520702-2530, dags. 19. ágúst
2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ferskfiskvinnslu að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði. Ný
starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.20 Kríunes, v/Vatnsenda - gistihús.
Lögð fram umsókn Björns I. Stefánssonar f.h. Gistiheimilisins Kríuness kt: 670602-4190,
dags. 22. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Kríunesi v/Vatnsenda. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.21 Laufbrekka 18, Kópavogi - kryddiðnaður / framleiðsla.
Lögð fram umsókn Sigfríðar Þórisdóttur f.h. Pottagaldra ehf. kt: 680202-2570, dags. 26.
september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kryddiðnaðar / framleiðslu að Laufbrekku
18, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt.
3.1.22 Lindasmára 69, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Þórunnar Óskarsdóttur kt: 200464-7299, dags. 4. september 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu barna að Lindasmára 69, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára fyrir allt að 10 börnum.
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3.1.23 Lyngás 15, Garðabæ - heildverslun.
Lögð fram umsókn Franks Pitt, f.h. Cosnor ehf. kt: 680502-3660, dags. 15. júlí 2002, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með ilmvötn og snyrtivörur að Lyngási 15, Garðabæ.
Breytingar á húsnæði.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.24 Núpalind 1, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Einars Þ. Ingvarssonar f.h. Bætt útlits kt: 240857-2359, dags. 16.
september 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs hársnyrti- og
naglasnyrtistofu að Núpalind 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.25 Reykjavíkurveg 64, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Sturlu Þ. Vigfússonar f.h. Myndir og meira (Dalrós ehf.) kt: 650601-2030,
dags. 5. september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna matvæla
að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.26 Skemmuvegur 4, Kópavogi - byggingavöruverslun.
Lögð fram umsókn Jóns Helga Guðmundssonar f.h. BYKO h.f. kt: 460169-3219, dags. 13.
september 2002, þar sem sótt er um leyfi til rekstur byggingavöruverslunar að Skemmuvegi 4,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
3.1.27 Skemmuvegur 2-4, Kópavogi - kaffihús.
Lögð fram umsókn Jóhanns Jenssonar f.h. Tveir grænir ostar ehf. (Kaffihornið) kt: 4409022940, dags. 10. september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss með matsölu
að Skemmuvegi 2-4, Kópavogi. . Ný starfsemi
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.28 Skemmuvegur 26, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sigurðar Unnsteinssonar f.h. Bílbro ehf. kt: 440702-3250, dags. 9.
september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 26,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.29 Skemmuvegur 28, Kópavogi - járn- ál- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Sigurðar Ragnarssonar f.h. ÍSA stál kt: 591089-1109, dags. 15. ágúst
2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að
Skemmuvegi 28, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.30 Smiðjuvegur 4, Kópavogi - húðgötun.
Lögð fram umsókn Emblu Sigurgeirsdóttur f.h. Studíó Emblu kt: 211078-5459, dags. 23.
ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu með húðgötun að Smiðjuvegi 4,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara að vottorð landlæknis liggi fyrir og fullnægjandi
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.31 Smiðjuvegur 10, Kópavogi - prentiðnaður.
Lögð fram umsókn Harðar Antonssonar f.h. Hexa ehf. kt: 550488-1169, dags. 9. júlí 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs prentiðnaðar að Smiðjuvegi 10, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.32 Smiðsbúð 4, Garðabæ - álsmíði.
Lögð fram umsókn Guðmundar V. Vilhjálmssonar f.h. Fagvals kt: 511280-0449, dags. 31.
maí 2002, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að
Smiðsbúð 4, Garðabæ. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.33 Smiðsbúð 9, Garðabæ - söluturn.
Lögð fram umsókn Guðmundar Arnfjörð f.h. Bónusvídeó Garðabæ (G. Arnfjörð ehf.) kt:
420502-4940, dags. 5. september 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturn með
óvarin matvæli að Smiðsbúð 9, Garðabæ. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.34 Vallargerði 38, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Sóleyjar Bjargar Gunnarsdóttur kt: 271071-4189, dags. 9. september
2002, þar sem sótt er um leyfi til rekstur daggæslu barna að Vallargerði 38, Kópavogi. Ný
starfsemi.
Frestað.
3.1.35 Vesturvör 23, Kópavogi - bifreiðavarahlutaverslun.
Lögð fram umsókn Guðlaugs T. Óskarssonar f.h. G.T.Óskarssonar ehf. kt: 691196-2169,
dags. 12. ágúst 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðavarahlutaverslunar að
Vesturvör 23, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar,
sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin samrýmist gildandi skipulagi og
er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.36 Þrastarlundur 18, Garðabæ - daggæsla.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Einarsdóttur kt: 121036-4879, dags. 11. september 2002, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu barna að Þrastarlundi 18, Garðabæ. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára fyrir allt að 10 börn.
3.2 Umsagnir.
3.2.1 Engihjalli 8, Kópavogi - Pizza Napolí ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 18. júlí 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lahcen Jónasar Anbari kt: 171057-7529, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Pizzu
Napolí ehf. kt: 661098-2289, að Engihjalla 8, Kópavogi.
Mælt með jákvæðri umsögn.
3.2.2 Hamraborg 10, Kópavogi - Café Borg.
Lagt fram bréf Kópavogsbæjar dags. 10. september 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Kristófers H. Helgasonar kt: 101166-5709, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Café
Borg, Hamraborg 10, Kópavogi.
Mælt með jákvæðri umsögn með tilliti til svipmóts.
3.2.3 Hafnarfjarðarhöfn, Hafnarfirði - Húni II.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 29. ágúst 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þorvaldar Skaftasonar kt: 060649-3679, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Húna II,
hvalaskoðunar- og skemmtiferðaskip (Húnaströnd ehf. kt: 620197-2469), við
Hafnarfjarðahöfn.
Mælt með jákvæðri umsögn með tilliti til svipmóts.
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3.2.4 Kríunes v/Elliðavatn - Kríunes ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 19. ágúst 2002, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Björns I. Stefánssonar kt: 060455-2449, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Gistiheimilið Kríunes ehf. kt: 670602-4190, við Elliðavatn, Kópavogi.
Mælt með jákvæðri umsögn.
3.2.5 Kríunes v/Elliðavatn - Kríunes ehf.
Lagt fram bréf Kópavogsbæjar dags. 9. september 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Björns I. Stefánssonar kt: 060455-2449, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Gistiheimlið
Kríunes ehf. kt: 670602-4190, við Elliðavatn, Kópavogi.
Mælt með jákvæðri umsókn.
3.2.6 Strandgata 9, Hafnarfirði - Súfistinn.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 16. september 2002, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Birgis Finnbogasonar kt: 180948-2959, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir Súfistann
kt: 570394-2839, Strandgötu 9, Hafnarfirði.
Mælt með jákvæðri umsögn með tilliti til svipmóts.
3.2.7 Strandgata 11, Hafnarfirði - Leikhúsið.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 29. ágúst 2002, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Steinars Pálmasonar kt: 270165-4009, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
veitingahúsið Leikhúsið (Rekstrarfélagið Skólabraut 30) kt: 501001-2520, að Strandgötu 11,
Hafnarfirði.
Mælt með jákvæðri umsögn.
3.2.8 Strandgata 11, Hafnarfirði - Leikhúsið.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar, stjórnsýslu- og fjármálasviðs dags. 10. september 2002,
þar sem óskað er umsagnar á umsókn Steinars Pálmasonar kt: 270165-4009, sem sækir um
vínveitingaleyfi fyrir veitingahúsið Leikhúsið (Rekstrarfélagið Skólabraut 30) kt: 501001-2520,
að Strandgötu 11, Hafnarfirði.
Mælt með jákvæðri umsögn með tilliti til svipmóts.
3.3 Tóbaksleyfi.
3.3.1 Hagasmári 1, Kópavogi - Tankurinn ehf.
Lögð fram umsókn Þóris Erlingssonar f.h. TGI Fridays (Tankurinn ehf.) kt: 571299-5349,
dags. 5. september 2002, þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í Smáralind, Hagasmára 1,
Kópavogi.
Mælt með samþykkt.
3.4 Annað.
3.4.1 Niðurstaða könnunar á þrifum í mötuneytum í ágúst 2002.

4. Fjárhagsáætlun 2002.
Lögð fram að nýju tillaga að fjárhagsáætlun 2003 ásamt tillögum að gjaldskrá fyrir heilbrigðisog mengunarvarnaeftirlit og gjaldskrá fyrir hundahald.
Framlögð áætlun og tillögur samþykktar.

5. Fundargerðir
5.1 Fundargerð.
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 30.
september 2002.
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5.2 Fundargerð vorfundar .
Lögð fram fundargerð vorfundar Hollustuverndar ríkisins og framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitssvæða frá 16. og 17. maí 2002

6. Landmótunarsvæði á Kjóavöllum.
Lögð fram ósk bæjarráð Kópavogs um afstöðu nefndarinnar til erindis Tæknideildar Kópavogs
frá 4. september 2002 um heimild til að opna landmótunarsvæði á Kjóavöllum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við erindið en leggur áherslu á að svæðið verði ekki
haft opið án viðeigandi vöktunar og tafarlaus hreinsun fari fram ef úrgangur berst inn á
landmótunarsvæðið."

7. Borun tilraunarholu fyrir neysluvatn við Vatnsendakrika í Heiðmörk
Lagt fram erindi Skipulagsstofnunar dags. 20. september 2002 þar sem óskað er álits á því
hvort borun tilraunaholu fyrir neysluvatn skuli háð umhverfismati.
Afgreiðslu frestað þar sem afla þarf nánari upplýsinga.

8. Deiliskipulag Vatnsendi - Heimsendi
Lagt fram bréf Birgis H. Sigurðssonar f. h. Kópavogsbæjar frá 20. september 2002 þar sem
óskað er eftir umsögn að deiliskipulagi hesthússvæðisins í Heimsenda dags. 20. september
2002.
Heilbrigðisfulltrúa falið að afgreiða málið.

9. Flúormælingar í gróðri 2001
Lögð fram skýrsla Iðntæknistofnunar sem unnin er fyrir ÍSAL um mælingar á flúor í gróðri og
vatni 2001, í nágrenni álversins í Straumsvík.
Niðurstöður sýna lítils háttar aukningu flúors í gróður sýnum miðað við undanfarin ár

10. Starfsmannahald
Lagt fram uppsagnarbréf Louisu Gunnardóttur, dags. 10. september 2002.

11. Samvinna heilbrigðisnefnda á höfuðborgarsvæðinu
Formaður greindi frá viðræðum sem hann hefur átt við formann umhverfis- og heilbrigðisnefndar Reykjavíkur um æskilegt samráð heilbrigðisnefnda á höfuðborgarsvæðinu .

12. Aðalfundur samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð var fram fundargerð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða sem haldinn var 27.
september 2002, ásamt ársskýrslu stjórnar samtakanna.

13. Önnur mál.
13.1.1 Lagt fram til kynningar fundarboð Félags heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa um dag
vatnsins þann 7. október n.k.
13.1.2 Lagt fram rit Umhverfisráðuneytisins "Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku
samfélagi - stefnumörkun til 2020.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50
Andrés Pétursson
Árni Sverrisson
Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
Jón Bjarni Þorsteinsson
Richard Hansen
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