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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
157. fundur – 3. desember 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, föstudaginn 3.
desember 2010. Fundarstaður á Strandgötu 55 í Hafnarfirði og hófst hann kl. 18. Mættir voru
undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H.
Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð. Gísli Gíslason og Sunna Björg
Helgadóttir boðuðu forföll og í þeirra stað mættu Richard Hansen og Bryndís Skúladóttir.
Fundargerð 156. fundar heilbrigðisnefndar frá 21. október lögð fram.
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Fundargerð 135. starfsmannafundar frá 1. desember 2010

1.1

Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1 Bæjarbraut 5, Garðabæ - niðurrif
Lögð fram umsókn Erlu Biljar Bjarnadóttur f.h Garðabæjar kt. 570169-6109, dags. 4.11.2010,
þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á skemmu á lóð garðyrkjudeildar við Bæjarbraut
5, Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Starfsleyfi skv. ákvæðum mengunarvarnareglugerða staðfest.
1.1.2 Lyngás 13, Garðabær - brennsluofn
Lögð fram umsókn Jóns Arnar Kristinssonar, f.h. Fjölráða ehf.,, kt. 510602-2930 dags.
12.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til brennslu smádýra að Lyngási 13, Garðabæ.
Húshluti: bakhús. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi til
12 ára.

Hafnarfjörður
1.1.3 Austurgata 47, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Þóru Þórisdóttur kt. 100662-3459, dags. 11.11.2010, þar sem sótt er um
leyfi til matvælaframleiðslu (Urta islandica) að Austurgötu 47, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0001. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.4 Bæjarhraun 22, Hafnarfjörður – hundadaggæsla
Lögð fram umsókn Elíasar Ívarssonar kt. 291266-3129, dags. 23.11.2010, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs daggæslu fyrir hunda að Bæjarhrauni 22, Hafnarfirði. Húshluti: bakhús.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa
tillögu að starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.
1.1.5 Engjavellir 1, Hafnarfjörður – daggæsla barna í heimahúsi
Lögð fram umsókn Þóru Jónínu Hjálmarsdóttur kt. 090977-5399, dags. 10.11.2010, þar sem
sótt er um leyfi fyrir daggæslu barna, allt að 10 börn, að Engjavöllum 1, Hafnarfirði.
Húshluti: 1. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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1.1.6 Kaplakriki, Hafnarfjörður, kaffihús
Lögð fram umsókn Valdimars Geirs Halldórssonar f.h. Íslenska Kaupfélagsins ehf., kt.5606082040, dags. 18.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss í íþróttahúsinu
Kaplakrika, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrði um uppsetningu handlaugar í vinnurými og fyrirvara um að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.7 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfjörður, matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Bjarka Gunnarssonar, kt. 280274-4579, dags. 2.12.2010, þar sem sótt er
um leyfi til matvælavinnslu (sósuframleiðslu) að Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.8 Skútahraun 13a, Hafnarfjörður – málmsmiðja
Lögð fram umsókn Benedikts Sveinssonar f.h. Glymur smiðja ehf kt. 560210-0190, dags.
30.11.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir málmsmiðju að Skútahrauni 13a og starfstöð að
Skútahrauni 3b, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
1.1.9 Auðbrekka 10, Kópavogur - meindýraeyðir
Lögð fram umsókn Magnúsar Þ. Magnússonar, kt. 301063-7179, dags. 8.11.2010, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs aðstöðu fyrir meindýraeyði að Auðbrekku 10, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101 miðhæð (að hluta). Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.10 Borgarholtsbraut 19, Kópavogur veitingaverslun
Lögð fram umsókn Guðrúnar Óskarsdóttur, f.h. Amaris ehf., kt. 630107-0590, dags.
30.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með ís úr vél og veitinga af grilli, að
Borgarholtsbraut 19, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.11 Dalsmári 1, Kópavogur - samkomusalur
Lögð fram umsókn Emilíu Júlíusdóttur f.h. samtaka dagmæðra í Kópavogi kt. 711287-1089
dags. 24.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar án eldhúss að Dalsmára
1, Kópavogi. Húshluti: sérhús á lóð Smáraskóla. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.12 Dalvegur 24 Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Wojciech Kvasko f.h. CAR-MED ehf kt. 700810-0620 dags. 23.11.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis (rafmagnsviðgerðir) að Dalsvegi 24,
Kópavogi.
Húshluti: 010101. Ný starfsemi. Olíugildru hefur ekki verið komið fyrir á fráveitulögn og er
gildistími starfsleyfis styttur í ljósi þess.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
1.1.13 Vatnsendakriki, Kópavogur - Vatnsveita Kópavogs
Lögð fram umsókn Grétars Ólafssonar f.h. Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags. 1.11.2010,
þar sem sótt er um leyfi vegna framkvæmda á girðingu til að loka af brunnsvæði Vatnsveitu
Kópavogs í Vatnsendakrika, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla er leyfisveiting staðfest.
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1.1.14 Hlíðasmári 12, Kópavogur - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Sigrúnar R. Skúladóttur f.h. Hárkó - topphár kt. 040965-5059, dags.
25.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hlíðasmára 12, Kópavogi.
Óskað er eftir að ganga inn í starfsleyfi Hárkastalans ehf – Hárkó kt. 601102-2340 sem
samþykkt var 5.02.2007. Yfirtaka á starfsleyfi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt.
1.1.15 Hlíðasmári 17, Kópavogur – tannlæknastofa
Lögð fram um Birgis Péturssonar, kt. 090874-4629, dags. 25. nóvember 2010 þar sem sótt er
um starfsleyfi fyrir tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi. Óskað er eftir að ganga inn í
starfsleyfi tannlæknastofunnar Dentest ehf., að Hlíðasmára 17, Kópavogi, kt. 581292 2119 frá
30.04.2001.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis
samþykkt.
1.1.16 Kópavogsbraut 17, Kópavogur - fangelsi
Lögð fram umsókn Guðmundar Gíslasonar f.h. Fangelsismálastofnunar (Skrifstofu fangelsa á
höfuðborgarsvæðinu), kt.440189-2029, dags. 22.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
fangelsis að Kópavogsbraut 17, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Lagt fram erindi Skrifstofu fangelsa á höfuðborgarsvæðinu frá 22. nóvember 2010 þar sem
óskað er undanþágu frá ákvæðum 53. gr. reglugerðar um hollustuhætti varðandi kröfu um
salerni með handlaug skuli vera í hverjum klefa.
Samþykkt að jákvæð umsögn verði send Umhverfisráðuneyti varðandi tímabundna undanþágu
frá ákvæðum 53. gr. reglugerðar um hollustuhætti varðandi salerni í hverjum klefa.
1.1.17 Skemmuvegur 44m, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sæmundar H. Gíslasonar f.h. Bíla og tjóns ehf., kt. 600605-0890, dags.
21.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Skemmuvegi 44m,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101, 01 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.18 Smáratorgi 1, Kópavogur – byggingavöruverslun
Lögð fram umsókn Gunnars Brynjólfssonar f.h. Verkfæralagersins ehf., kt. 601103-2650, dags.
21.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni og eiturefni (byggingavörur), að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Húshluti.: suð-austur hluti hússins. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.19 Smáratorgi 1, Kópavogur – verslun með hreinlætisvörur
Lögð fram umsókn Eyvindar Jóhannssonar f.h. Domti Nordica ehf., kt. 690807-2380, dags.
16.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með hreinlætisvörur sem innihalda
hættuleg efni og eiturefni (hreinlætisvörur) að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Húshluti.: í suð-austur hluta húss, milli Rúmfatalagersins og Verkfæralagersins. Ný starfsemi.
Lagt fram erindi frá Mörkin lögmannsstofa hf. dags. 22. nóvember 2010 þar sem athugasemdir
eru gerðar við merkingar á efnavöru í versluninni
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Smiðjuvegur 2, Kópavogur - blikksmiðja
Lögð fram umsókn Finnboga Geirssonar f.h. Stjörnublikks ehf., kt. 701294-5999 dags.
23.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Húshluti: 01 0001, 01 0106, 01 0107 og 01 0108. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.21 Smiðjuvegur 4a, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Zlatko Krickic f.h. Púst- og Vatnskassa ehf., kt. 521206-0710 dags.
15.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 4a, Kópavogi.
Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 15.11.2010.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.22 Smiðjuvegur 9, Kópavogur - hundaskóli
Lögð fram umsókn Þórhildar Bjartmarz, kt. 050357-5039 dags. 4.11.2010, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs f.h. Hundalífs – hundaskóla að Smiðjuvegi 9, Kópavogi.
Húshluti: eitt bil. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.23 Smiðjuvegur 11, Kópavogur - skerping
Lögð fram umsókn Kristmanns Þórs Einarssonar f.h. Skerpingar ehf., kt. 580909-0510 dags.
12.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skerpingarþjónustu að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Húshluti: eitt bil. Yfirtaka á starfsleyfi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 12.11.2010.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er endurútgáfa starfsleyfis samþykkt.
1.1.24 Smiðjuvegur 74, Kópavogur - myndlistarskóli
Lögð fram umsókn Sigríðar Einarsdóttur og Ingunnar E. Stefánsdóttur f.h. Myndlistarskóla
Kópavogs, kt. 411091-1129 dags. 27.10.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
myndlistarskóla að Smiðjuvegi 74, Kópavogi. Húshluti: 50% af efstu hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.25 Suðurlandsvegur, Kópavogi - lager og söluaðstaða fyrir jarðefni.
Lögð fram umsókn Braga Sigurjónssonar, kt. 170636-7919, dags. 1.11.2010, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs flokkunarvélar, lagers- og söluaðstöðu fyrir jarðefni að Geirlandi við
Suðurlandsveg, Kópavogi. Endurnýjun.
Heilbrigðisnefnd hefur í tvígang áður (2004 og 2007) veitt starfsleyfi fyrir ofangreinda starfsemi
og þá til þriggja ára í senn. Vegna skipulagsmála, vegna staðsetningar innan
vatnsverndarsvæðis og framkominna kvartana frá eigendum sumra sumarbústaða á nágrenni
vinnslusvæðisins áskildi nefndin að fyrir lægi samþykkt Kópavogsbæjar. Leyfi voru samþykkt
þegar fyrir lág samþykkt bæjarráðs Kópavogs og árið 2007 með skilyrðum um gerð hljóðmana
til að bregðast við framkomnum athugasemdum.
Ákvörðun heilbrigðisnefndar um veitingu starfsleyfis árið 2007 var kærð til umhverfisráðherra
sem úrskurðaði 25. júlí 2008 (mál 08040006, úrskurðir umhverfisráðuneytis, rettarheimild.is).
Ákvörðun heilbrigðisnefndar var staðfest að viðbættu ákvæði er varðaði lengingu hljóðmanar.
Samþykkt að auglýsa tillögu að tímabundnu starfsleyfi í samræmi við ákvæði XI. kafla
reglugerðar nr. 785/1999 ef fyrir liggur samþykki Kópavogsbæjar.
1.1.26 Ögurhvarf 1, Kópavogur – sérverslun
Lögð fram umsókn Önnu Ingvarsdóttur f.h. Hesta og manna rekstrarfélags ehf., kt. 6212080980, dags. 22.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til sölu vara sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni (efnavara fyrir hesta) að Ögurhvarfi 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir

Garðabær
1.2.1 Garðatorg, Garðabæ - göngugata, tónleikar, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 28.10.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Lionsklúbbs Garðabæjar kt. 491078-0229 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
tónleika að Garðatorgi, Garðabæ. Þann 11.11. 2010 frá kl. 21.00 – 23.00 fyrir allt að 300
manns.
Jákvæð umsögn staðfest..
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1.2.2 Skólabraut Garðabær, samkomusalur - samkvæmi, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 28.10.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stjörnunnar kt. 460180-0159 þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir herrakvöld í
Fjölbrautarskólanum Garðabæ. Þann 29.10. 2010 frá kl. 18.00 – 03.00 fyrir allt að 250 manns.
Jákvæð umsögn staðfest..

Hafnarfjörður
1.2.3 Ásvellir 2, Hafnarfjörður – samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 19.11.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sundfélags Hafnarfjarðar kt. 640269-2789, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
samkomusal í flokki I að Ásvöllum 2, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 17.12.2006 að veita Sundfélagi Hafnarfjarðar starfsleyfi til reksturs
samkomusalar með eldhúsi í hluta annarrar hæðar að Ásvöllum 2, Hafnarfirði. Mat m.t.t.
grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í
nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir rekstur samkomusalar.”
1.2.4 Kaplakriki, Hafnarfjörður – Kaplakaffi, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 12.11.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Íslenska Kaupfélagsins kt. 560508-2040, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús í
flokki I í íþróttahúsinu Kaplakrika, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti, 3.12.2010 að veita Íslenska Kaupfélaginu ehf., kt.560608-2040,
starfsleyfi til reksturs kaffihús í íþróttahúsinu Kaplakrika. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt
verði að teljast að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt
fyrir rekstur kaffihús.”
1.3

Tóbaksleyfi

1.3.1 Borgarholtsbraut 19, Kópavogur - veitingaverslun
Lögð fram umsókn Amaris ehf kt. 630107-0590, dags. 30.11.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í versluninni Álfinum, Borgarholtsbraut 19, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
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Gámaþjónustan hf. Berghellu 1, Hafnarfirði, Tillaga að starfsleyfi í auglýsingu

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags 22.11.2010, þar sem tilkynnt er um kynningu á
starfsleyfi fyrir móttökustöð Gámaþjónustunnar hf. kt. 410283-0349 og meðhöndlun úrgangs að
Berghellu 1, Hafnarfirði. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 21. janúar 2011.
Heilbrigðisnefnd veitir almennt jákvæða umsögn um tillöguna en telur nauðsynlegt að fylgja eftir
fyrri ábendingum sem fram komu á fundi nefndarinnar þann 25. október 2010.
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Samningur um framsal eftirlits milli Umhverfisstofnunar og heilbrigðisnefndar

Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar dags. 24. nóvember 2010 þar sem Umhverfisstofnun
tilkynnir að uppsögn samnings um framsal eftirlits framlengist um eitt ár, þ.e. til 1. janúar 2012.
Frestað milli funda.
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Gæludýrahald

4.1
Kattamál í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 17. nóvember 2010 þar sem fram kemur að á
undanförnum vikum hafi borist fjöldi ábendinga vegna útigangskatta í Hafnarfirði.
Einnig lagt fram afrit af erindi stjórnarmanna í Kattavinafélagi Íslands til bæjarstjórans í
Hafnarfirði frá 16. nóvember 2010 varðandi útigangsketti í Hafnarfirði.
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Heilbrigðisnefnd 3. desember 2010

4.2
Drög að samþykkt um kattahald í Hafnarfirði
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 2. desember 2010 þar sem óskað er umsagnar um nýja
tillögu að samþykkt um kattahald í Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefndir veitir jákvæða umsögn um tillöguna.
4.3
Samþykkt um kattahald í Kópavogi
Lagt fram til kynningar erindi Umhverfisráðuneytisins frá 29. nóvember 2010 til Kópavogsbæjar
þar sem fram kemur að ráðuneytið hafi staðfest samþykkt um kattahald í Kópavogi.
Samþykktin öðlast gildi 1. janúar 2011.
4.4
Hundahald og kvartanir
Rætt um hundahald og fjölgun hunda í umdæminu. Samkvæmt skráningagögnum hefur
hundum á svæðinu fjölgað um rúmlega 50% frá árinu 2005. Kvartanir frá almenningi hafa ekki
fylgt þessari þróun og er fjöldi þeirra svipaður milli ára.
Lagt fram afrit af bréfi bæjarstjórans í Garðabæ til hundeigenda frá 23. nóvember 2010 þar sem
áréttaðar eru gildandi reglur um hundahald o.fl. Fjöldi hunda er töluvert meiri í Garðabæ og á
Álftanesi í samanburði við fjölda íbúa heldur en í Hafnarfirði og Kópavogi.
Um miðjan október 2010 voru skráðir 2135 hundar í umdæminu og kvartanir sem þá höfðu
borist á árinu voru 175.
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Meint sala á tóbaki til unglinga

Lagðar fram niðurstöður úr könnunum forvarnarnefndar Hafnarfjarðar á sölu tóbaks til unglinga.
Í könnun sem fram fór þann 30. september 2010 voru 18 útsölustaðir kannaðir. Fram kom í
könnuninni að tóbakssala til unglings átti sér stað í 6 tilvikum.
Frestað til næsta fundar.
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Önnur mál

6.1
Merkingar á umbúðum My Secret drykkjar
Lagt fram til kynningar erindi Ragnars Halldórs Hall hrl., Mörkinni lögmannsstofu hf. f.h.
Engifers ehf., dags. 29. nóvember 2010. Lögmaðurinn gerir athugasemdir við starf
heilbrigðiseftirlitsins og vísar til bréf frá heilbrigðiseftirlitinu til Engifers ehf. dags. 11. nóvember
2010.
6.2
Fundargerð Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram fundargerð haustfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða sem haldinn var í
Reykjavík dagana 13. og 14. október 2010. Til fundarins mættu heilbrigðisfulltrúar, starfsmenn
frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, umhverfis- og auðlindaráðuneyti, sjávarútveg- og
landbúnaðarráðuneyti, umhverfisstofnun og matvælastofnun. Auk þess voru á fundinum
fyrirlesarar frá öðrum embættum .
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gísli Ó. Valdimarsson

Bryndís Skúladóttir

Richard Hansen

Steingrímur Steingrímsson
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