HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
36. fundur –26. febrúar 2001

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26.
febrúar 2001, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, kl. 17:30.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 35. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.

2. Fundargerð 28. starfsmannafundar frá 20. febrúar 2001.
2.1 Starfsleyfi.
2.1.1 Askalind 3, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Guðmundar Erlendssonar f.h. Samlind ehf. kt: 441298-2269, dags. 8.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Askalind 3, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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 Dalshraun 14, Hafnarfirði - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Finns Óskarssonar kt: 300457-2829, f.h. Trésmiðju Finns Óskarssonar
dags. 24. janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að
Dalshrauni 14, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.3 Dalvegur 4, Kópavogi - bónstöð.
Lögð fram umsókn Halls Ólafs Agnarssonar f.h. Bónstöðvarinnar Alþrif kt: 090382-5519,
dags. 12. febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bón- og þvottastöðvar að Dalvegi
4, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.4 Drangahraun 6e, Hafnarfirði - trésmiðja með lökkun.
Lögð fram umsókn Þórarins Arngrímssonar f.h. Innsmíði ehf. kt: 700197-2399, dags. 24.
janúar 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að
Drangahrauni 6e, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.5 Engihjalla 8, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Jóns Magnúsar Harðarsonar f.h. Álms ehf. kt: 581000-2270, dags. 9.
febrúar 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um i.e. verði komið á innan 2. mánaða.
2.1.6 Eyrartröð 7-9, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Guðna Gunnarssonar f.h. Írafells ehf. kt: 640898-2249, dags. 11. janúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vinnslu á ferskum fiski að Eyrartröð 7-9, Hafnarfirði.
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Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.7 Eyrartröð 8, Hafnarfirði - járnsmiðja.
Lögð fram umsókn Magnúsar Helgasonar f.h. MegaGas ehf. kt: 610486-2079, dags. 31.
janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Eyrartröð 8,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.8 Fjarðargata 13, Hafnarfirði - Veitingahús.
Lögð fram umsón Steinars Pálmasonar f. h. Kaffi Fjarðar ehf. kt. 450100-2930, dags. 22.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til veitingareksturs að Fjarðargötu 13, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að i.e. verði komið á innan 2. mánaða.
2.1.9 Garðatorg 7, Garðabæ - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Birnu Bjarnadóttur f.h. Fótaaðgerðarstofu Birnu kt: 110165-5449, dags. 14.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Garðatorgi 7,
Garðatorgi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.10 Gilsbúð 3, Garðabæ - tannlæknaþjónusta.
Lögð fram að nýju umsókn Hafsteins Árnasonar f.h. Tannhjóls ehf. kt: 610397-2719, dags. 28.
febrúar 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðarþjónustu fyrir tannlækna, að
Gilsbúð 3, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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. Heilbrigðisnefnd tekur
fram að starfsleyfið tekur ekki til geymslu spilliefna á staðnum.
2.1.11 Hjallahraun 2, Hafnarfirði - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Snorra R. Snorrasonar f.h. S.J. Trésmiðju ehf. kt: 701299-3379, dags. 31.
janúar 2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að
Hjallahrauni 2, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.12 Hjallahraun 7, Hafnarfirði - trésmiðja með lökkun.
Lögð fram umsókn Páls Jörundssonar f.h. Aðalvíkur ehf. kt: 510398-2119, dags. 31. janúar
2001, þar sem sótt er um endurnýjun á leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Hjallahrauni
7, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.13 Iðnbúð 2, Garðabæ - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Sigrúnar H. Guðmundsdóttur f.h. Garðasól kt: 090978-3229, dags. 12.
janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu að Iðnbúð 2, Garðabæ.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára
2.1.14 Íshella 5, Hafnarfirði - endurvinnsla.
Lögð fram umsókn Bjarna Valdimarssonar f.h. Blendi ehf. kt: 441200-2850, dags. 2. febrúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs endurvinnslu úr úrgangi frá álvinnslu að Íshellu 5,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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Samþykkt starfsleyfi 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 lokinni fullnaðar
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.15 Kársnesbraut 112, Kópavogi - bón- og bílaþvottur.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Jónasdóttur f.h. EK-bón og þrif (Garún ehf.) kt: 461100-2280,
dags. 28. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bón- og bílaþrifastöðvar að
Kársnesbraut 112, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.16 Lyngás 8, Garðabæ - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Más Árnasonar f.h. Marax ehf. kt: 510898-2579, dags. 29. janúar 2001,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs ál- járn- og málmsmíði að Lyngási 8, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.17 Lækjarbotnar - Nám og vinnsla jarðefna.
Lögð fram umsókn Sigurðar Helgasonar f. h. S.Helgason ehf. kt. 540269 0689, dags.
26.02.2001 þar sem sótt er um leyfi til steinnáms í landi Kópavogs í Lækjarbotnum.
Endurnýjun
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem fylgja starfsleyfinu og að fenginni jákvæða umsögn
framkvæmdastjórnar um eftirlit með vatnsvernd sbr. 6. gr. heilbrigðissamþykktar nr. 636/1997.
2.1.18 Mánalind 7, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Herdísar M Heiðarsdóttur kt: 120566-5559, dags. 16. febrúar 2001, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir börn að Mánalind 7, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára fyrir gæslu allt að 10 barna.
2.1.19 Núpalind 1, Kópavogi - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Gunnars Guðjónssonar f.h. Papinos ehf. kt: 440101-2320, dags. 8. febrúar
2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Núpalind 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að i.e. verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði - Heitloftsþurrkun á fiski.
Lögð fram umsókn Magnúsar Gylfasonar f.h. Svalþúfu ehf. kt: 711095-2259, dags. 16. janúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til heitlofsþurrkunar á fiski að Óseyrarbraut 11, Hafnarfirði.
Einnig lagt fram bréf Arnars Gylfasonar f. h. Svalþúfu ehf dags. 21. febrúar 2001 ásamt bréfi
Héðins Hf um lykteyðingarbúnað.
Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins dags. 26. janúar og 29. janúar s. l.
Eftirfarandi samþykkt er gerð:
Engar hönnunarforsendur eða staðfestingar á virkni búnaðar fylgja umsókn og hefur nefndin
engar forsendur til að taka afstöðu til búnaðarins. Erindinu er því frestað og óskast ítarlegri
upplýsingar sendar nefndinni fyrir 15. mars n. k.
2.1.21 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfirði - söluturn,
Lögð fram umsókn Guðmundar Pálssonar f.h. Myndir og meira kt: 270780-4909, dags. 5.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns án óvarinna matvæla að
Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um i.e. innan 2 mánaða.
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2.1.22 Reykjavíkurvegur 66, Hafnarfirði - tannlæknastofa,
Lögð fram að nýju umsókn Úlfars Guðmundssonar f.h. Estetik s/f, kt: 470891-1149, dags. 25.
maí 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Reykjavíkurvegi 66,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.23 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - söluturn.
Lögð fram umsókn Leifs Aðalsteinssonar f.h. Total ehf. kt: 500800-2679, dags. 5. febrúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að Reykjavíkurvegi
72, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um i.e. innan 2 mánaða.
2.1.24 Skeiðarás 10, Garðabæ - bifreiðaréttingar.
Lögð fram umsókn Magnúsar T. Ólafssonar f.h. Bílstart ehf. kt: 550101-2030, dags. 28.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaréttingaverkstæðis að Skeiðarási
10, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.25 Skútahraun 9a, Hafnarfirði - rennismíði.
Lögð fram umsókn Smára Úlfarssonar f.h. Skerpu renniverkstæðis kt: 421089-1679, dags. 5.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál og stálsmiðju að Skútahrauni 9a,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.26 Skútahraun 13b, Hafnarfirði - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Guðmundar Kort Guðmundssonar kt: 260750-2409, dags. 25. janúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar, að Skútahrauni 13b,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.27 Smáratorg 5, Kópavogi - veitingahús.
Lögð fram umsókn Arnar Kjartanssonar f.h. MRC hf. kt: 690600-2420, dags. 22. febrúar 2001,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Smáratorgi 5, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi að lokinni fullnaðar úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um i.e.
innan 2 mánaða.
2.1.28 Smiðjuvegur 4a, Kópavogi - bón- og þvottastöð.
Lögð fram umsókn Theódórs Pálssonar f.h. Hvítu línunnar ehf. kt: 670600-2970, dags. 13.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílabónstöðvar og gardínuþrifa að
Smiðjuvegi 4a, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.29 Smiðjuvegur 4b, Kópavogi - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Höllu Eyþórsdóttur f.h. Gullsól (Vatnsorku ehf.) kt: 510200-3650, dags. 31.
janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu með heitum potti, að Smiðjuvegi
4b, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára.
2.1.30 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - skemmtistaður.
Lögð fram umsókn Jaroslava Davíðsson f.h. Baltik ehf. kt: 650199-2279, dags. 1. febrúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skemmtistaðar án matsölu að Smiðjuvegi 14,
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Kópavogi. Skemmtistaðurinn er rekinn í beinum tengslum við Veislusmiðjuna ehf. á sama
stað. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi.
2.1.31 Smiðsbúð 1 - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Hólmfríðar Karlsdóttur, f. h. Lipurð ehf. kt. 701000-2770, dags. 22. febrúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu (Hársýn) að Smiðsbúð 1, Garðabæ.
Eigandaskipti.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára með skilyrðum um að fullnægjandi ræstitækjageymslu verði
komið fyrir.
2.1.32 Stapahraun 8, Hafnarfirði - járn- og stálsmiðja.
Lögð fram umsókn Gunnars Más Þórðarsonar f.h. Stálvirkis hf. kt: 591094-2629, dags. 15.
febrúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járn-, ál- og stálsmiðju að Stapahrauni 8,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi 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.
2.1.33 Þúfubarð 10, Hafnarfirði - daggæsla.
Lögð fram umsókn Helgu Jónu Guðjónsdóttur kt: 270433-2199, dags. 26. janúar 2001, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir börn að Þúfubarði 10, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 4 ára fyrir gæslu allt að 7 barna.

2.2 Umsagnir
2.2.1 Dalshraun 13, Hafnarfirði - American Style.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 31. janúar 2001, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helga Kristjáns Pálssonar f.h. American Style (Þengill ehf. kt: 500195-2079) sem
sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir veitingastaðinn American Style, Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
2.2.2 Elliðahvammur, Kópavogi - gistiheimili.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 7. febrúar 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Þorsteins Sigmundssonar kt: 100543-2739, sem sækir um gistileyfi fyrir gistiheimili
að Hvammi ehf. kt: 560986-2039, Elliðahvammi, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn.
2.2.3 Engihjalli 8, Kópavogi - Álmur ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 7. febrúar 2001 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Iðunnar Guðgeirsdóttur kt: 260462-3429, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Álm ehf.
kt: 581000-2270, að Engihjalla 8, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn að frágengnu starfsleyfi sbr. tölulið 2.1.5.
2.2.4 Engihjalli 8, Kópavogi - Pizza 67.
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns Kópavogsbæjar dags. 6. febrúar 2001 þar sem óskað er
umsagnar um umsókn Jóns M Harðarsonar kt: 150564-3529, sem sækir um
áfengisveitingaleyfi fyrir Pizza 67, Engihjalla 8, Kópavogi.
Mælt með jákvæði umsögn m.t.t. svipmóts sbr. tölulið 2.1.5.
2.2.5 Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði - Kaffi Fjörður.
Lagt fram að nýju bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 3. janúar 2001, þar sem óskar er umsagnar á
umsókn Steinars Pálmasonar, kt: 270165-4009, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir
veitingahúsið Kaffi Fjörð kt: 450100-2930, Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts og frágengnu starfsleyfi sbr. tölulið 2.1.8.
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2.2.6 Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði - Veislusalurinn Turninn.
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar dags. 5. febrúar 2001, þar sem óskar er umsagnar á
umsókn Jóns Má Guðmundssonar kt: 180377-4769, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir
veitingasalinn Turninn kt: 180377-4769, Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
2.2.7 Smáratorg 5, Kópavogi - MRC hf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 15. febrúar 2001, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Arnars Valdimars Kjartanssonar kt: 060766-5769 sem sækir um
veitingaleyfi fyrir MRC hf. kt: 690600-2420 að Smáratorgi 5. Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn að lokinni fullnaðar úttekt heilbrigðisfulltrúa og frágengnu starfsleyfi
sbr. tölulið 2.1.26.
2.2.8 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - Baltik ehf.
Lagt fram að nýju bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 11. desember 2001, þar sem óskað
er umsagnar á umsókn Péturs Hólmsteinssonar, kt: 310578 4959 f. h. Baltik ehf, kt. 6501992279,sem sækir um leyfi til reksturs næturklúbbs að Smiðjuvegi 14,. Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn og frágengnu starfsleyfi sbr. tölulið 2.1.29
2.2.9 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - Baltik ehf.
Lagt fram að bréf Bæjarlögmanns Kópavogs dags. 21. febrúar 2001, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Rannveigar Jónsdóttur, kt: 270963 7149 f. h. Baltik ehf, kt. 650199-2279,
sem sækir um leyfi til reksturs skemmtistaðarins Goldfinger að Smiðjuvegi 14,. Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts og frágengnu starfsleyfi sbr. tölulið 2.1.29
2.2.10 Vesturgötu 4, Hafnarfirði - A. Hansen
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 26. janúar 2001, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Sigurðar Óla Sigurðssonar kt: 060659-3039, sem sækir um endurnýjun á
veitingaleyfi fyrir A. Hansen (Jörgen ehf. kt: 650594-3049), að Vesturgötu 4, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.

3. Ársreikningur 2000.
Lagður fram endurskoðaður ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis vegna árisins 2000. Helstu niðurstöður eru.
Rekstrartekjur kr. 33.313.611
Rekstrargjöld kr. 42.345.223
Ársreikningur samþykktur og áritaður.
4. Hundsbit að Sjávargötu 23.
Lagður fram úrskurður í máli nr. 3/2000 um hund, skráðan eign Þorgerðar Nielsen,
Sjávargötu 23, Bessastaðahreppi.
5. Bifreiðar í óhirðu við Breiðvang 12-16.
Lögð fram afrit af bréfum til húsfélaganna að Breiðvangi 12-16, Hafnarfirði, vegna
bifreiða í óhirðu á bifreiðastæðum föleignahússins og kvörtun frá nálægu húsfélagi.
Heilbrigðisfulltrúa falið að láta fjarlægja af lóðinni þær bifreiðar sem þar eru í óhirðu.
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6. Fundargerðir.
6.1 Fundargerð samráðsfundar Hollustuverndar ríkisins, Heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis og Isal frá 29.11.2000 lögð fram
6.2 Fundargerð 15. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 25. janúar s. l.
Lögð fram.
7. Mótun fjölskyldustefnu fyrir Garðabæ.
Lagt fram bréf bæjarstjóra Garðabæjar frá 26. janúar 2001 varðandi undirbúning að
mótun fjölskyldustefnu fyrir Garðabæ.
Frestað til næsta fundar

8. Umhverfisþing.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins frá 31. janúar s. l. þar sem vakin er athygli á II
Umhverfisþingi sem haldið var 26.-27. janúar s.l.
9. Lagafrumvörp.
9.1 Lagt fram bréf landbúnaðarnefndar Alþingis dags. 19. febrúar s. l þar sem óskað
er umsagnar um frumvarp til laga um dýrasjúkdóma. 291. mál.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
9.2 Lagt fram bréf Umhverfisnefndar Alþingis dags. 21. febrúar s. l. þar sem óskað
er umsagnar um frumvarp til laga um eiturefni og hættuleg efni. 369 mál.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn.
9.3 Lagt fram bréf Landbúnaðarnefndar Alþingis dags. 21. febrúar s. l. þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um lax- og silungsveiði.
Heilbrigðisfulltrúa falið að senda jákvæða umsögn með ósk um að skýrar verði kveðið á um
starfsleyfismál í tengslum við mengunarvarnir.
9.4 Lagt fram bréf heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis dags. 29. janúar s. l. þar
sem óskað er umsagnar um frumvarp til tóbaksvarnalaga. 345. mál.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn en óska eftir skýrari heimildum til eftirlits vegna
tóbakssölu til barna.
10. Önnur mál.
10.1 Losun mengaðs fráveituvatns í Kópavogslæk.
Komið hefur í ljós að mengun á sér stað í læknum frá a.m.k. tveimur bílaþvottastöðvum.
Verið er að undirbúa úrbætur.
10.2 Vinnuhópur um eftirlitsáætlun.
Formaður greindi frá því að starfshópur nefndarinnar sem valin var á síðasta fundi
hefði ekki getað lokið sínu verkefni milli funda eins og stefnt var að.
10.3 Staðardagskrá 21 í Bessastaðahreppi.
Sigfríður lagði fram greinargerð Umhverfisnefndar Bessastaðahrepps frá 1. febrúar
2001 um Staðardagskrá 21 í Bessastaðahreppi.
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10.4 Íbúaþing í Kópavogi.
Andrés gerði grein fyrir íbúaþingi sem haldið var í Kópavogi til undirbúnings
Staðardagskrár 21
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:15
Árni Sverrisson

Andrés Pétursson

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigfríður Ingvarsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson
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