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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
138. fundur –4. maí 2009
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 4. maí
2009, og hófst hann kl. 17:15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Varaformaður Sigurgeir Ólafsson setti fund.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 137. fundar heilbrigðisnefndar frá 30. mars 2009

Samþykkt

2
2.1

Fundargerð 119. starfsmannafundar frá 29. apríl 2009
Starfsleyfi

Álftanes
2.1.1
Eyvindarholt, Álftanes - heimagisting
Lögð fram umsókn Önnu Þóru Karlsdóttur, kt. 270846-3439, dags. 21.04.2009, þar sem sótt
er um leyfi til heimagistingar að Eyvindarholti, Álftanesi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.2
Muraholt 7, Álftanes hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Sólrúnar Ársælsdóttur, kt. 090879-4139, dags. 7.04.2009, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu í bílskúr að Muraholti 7, Álftanesi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Garðabær
2.1.3
Skeiðarás 3, Garðabær - bílapartasala og viðgerðir
Lögð fram umsókn Sævars Helgasonar, f.h. Partahússins kt. 140844-5789, dags. 14.04.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu og viðgerðarverkstæðis að Skeiðarási 3,
Garðabæ. Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlits til umsækjanda dags. 21.04.2009 þar sem m.a. er
óskað eftir staðfestingu bygginganefndar á lóðarnýtingu í samræmi við samþykkt Garðabæjar
frá 15.11.1996 og um tímasettri framkvæmdaáætlun er varðar lagfæringar á fráveitu.
Frestað þar sem ítarlegri upplýsingar vantar.

Hafnarfjörður
2.1.4
Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - húðgötun
Lögð fram umsókn Guðmundar Ingvarssonar, f.h. Nobel ehf /Úr og Gull, kt. 701097-2899,
dags. 8.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til húðgötunar í versluninni Úr og Gull í Firðinum að
Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0212. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.5
Hjallabraut 51 - Gisting, tjaldsvæði og samkomusalur
Lögð fram umsókn Ingu M. Magnúsdóttur f.h. Ferðbúans ehf., kt.630293 - 3329,
dags.30.04.2009, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur gistiheimilis, tjaldsvæðis og
samkomusalar að Hjallabraut 51, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteigna
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2.1.6
Kapelluhraun-Hrauntunga, Hafnarfjörður - efnistaka
Lögð fram umsókn Dofra Eysteinssonar, f.h. Suðurverks hf kt. 520885-0219, dags.
25.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til efnistöku (gjall) í Kapelluhrauni, Hafnarfirði.
Endurnýjun
Frestað og kannað hvort starfsemin þurfi að fara í umhverfismat.
2.1.7
Kaplahraun 9, Hafnarfjörður - bílapartasala
Lögð fram umsókn Þórarins Sverrissonar, f.h. BTC ehf kt. 440703-2750, dags. 28.04.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu, niðurrifs á bílum og sölu á varahlutum að
Kaplahrauni 9, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 syðri hluti. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er samþykkt að auglýsa starfsleyfi til 12
ára.
2.1.8
Kaplahraun 14, Hafnarfjörður - bílasprautunarverkstæði
Lögð fram umsókn Jónasar K. Harðarsonar, f.h. Bílamálun JKH ehf kt. 670605-1320, dags.
26.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautunar og réttingaverkstæðis að
Kaplahrauni 14, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9
Hringhella 9, Hafnarfjörður - rafvélaverkstæði
Lögð fram umsókn Kristjóns Sigurðssonar, f.h. Rafal ehf, kt. 611290-1019, dags. 6.04.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs rafvélaverkstæðis að Hringhellu 9, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10
Norðurhella 8,, Hafnarfjörður - bílasprautunarverkstæði
Lögð fram umsókn Rúnars L. Ólafssonar, f.h. Höfðahallarinnar, kt. 420908-0670, dags.
26.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílasprautunar og réttingaverkstæðis að
Norðurhellu 8, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.11
Strandgötu 32, Hafnarfjörður snyrtivöruverslun
Lögð fram umsókn Helgu Sæunnar Árnadóttur f.h. snyrtivöruverslunarinnar Andorru, kt.
160272-3179, dags. 22.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtivöruverslunar að
Strandgötu 32, Hafnarfirði. Húshluti, 01 0101. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

Kópavogur
2.1.12
Álfkonuhvarf 17, Kópavogur - leikskóli
Lögð fram umsókn Kópavogsbæjar, f.h. Leikskólans Sólhvarfa, kt. 700169-3759, dags.
22.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Álfkonuhvarfi 17, Kópavogi.
Húshluti, allt húsið. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.13
Auðbrekka 3, Kópavogur - trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Hallmunds Marvinssonar, kt. 260857-4689, dags. 30.03.2009, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Auðbrekku 3, Kópavogi.
Húshluti: 01 0001. Ný starfsemi
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.14
Borgarholtsbraut 17, Kópavogur - heilsuræktarstöð
Lögð fram umsókn Bjarna S. Kárasonar f.h. Nautilus Íslandi ehf, kt. 630997-2329, dags.
29.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar að Borgarholtsbraut 17,
Kópavogi. Húshluti: 02 0001 til 02 0006. Endurnýjun og breyting á húsnæði.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15
Bæjarlind 12, Kópavogur líkamsrækt
Lögð fram umsókn Bjarklindar Þór, f.h. Draumalindar kt. 610607-2410, dags. 25.03.2009, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktar með rafmagnsmeðferð að Bæjarlind 12,
Kópavogi. Húshluti: 0101. Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.16
Engihjalli 8, Kópavogur snyrtistofa og húðgötun
Lögð fram umsókn Önnu Lísu Helgadóttur, f.h. Snyrtistofunnar Rósar kt. 100557-4019, dags.
20.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til húðgötunar í eyru og húðförðunar með ,,tatto” á
snyrtistofu að Engihjalla 8, Kópavogi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17
Nýbýlavegur 26, Kópavogur - prentiðnaður
Lögð fram umsókn Ásgeirs Jónssonar, f.h. Prentunar og pökkunar ehf, kt. 580208-1500,
dags. 30.03.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis með gler og
postulínsmerkingar að Nýbýlavegi 26, Kópavogi. Húshluti, 01 0202. Breyting á starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18
Smiðjuvegur 6, Kópavogur - veitingahús
Lögð fram umsókn Sóleyjar Víglundsdóttur f.h. Hólshæðar ehf., kt. 600409-0930,
dags.21.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Smiðjuvegi 6, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19
Smiðjuvegur 10, Kópavogur - matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Finns Frímanns kt. 280167-3989, dags. 27.04.2009, þar sem sótt er um
leyfi til framleiðslu tilbúinna fiskrétta að Smiðjuvegi 10, Kópavogi. Breyting á húsnæði
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt.
2.1.20
Smiðjuvegur 11, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Kristmanns Þórleifssonar f.h. Skerpingar ehf., kt. 650682-0179, dags.23.
desember 2008, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Smiðjuvegi 11,
Kópavogi. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir

Álftanes
2.2.1
Hliðsvegur 1, Álftanes –samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirðir dags 20.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Boga Jónssonar, f.h. Alheims ehf kt. 430894-2699 þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingastað.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
”Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt reksturs samkomusalar með eldhúsi að Hliði á Álftanesi
skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi,
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samkvæmt I flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir samkomusal.”

Hafnarfjörður
2.2.2
Hjallabraut 51, Hafnarfjörður –félagsheimili, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirðir dags 29.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Margrétar Jóhannsdóttur f.h. Knattspyrnudeildar FH kt. 410687- 1359 þar sem sótt er
um tækifærisleyfi fyrir 8. maí nk. í Skátaheimilinu Hraunbyrgi Hjallabraut 51, Hafnarfirði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
”Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir samkomusal að Hjallabraut 51 Hafnarfirði, 5.
maí 2009 skv. hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um tækifærisleyfi vegna
skemmtunar. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
skemmtuninni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu tækifærisleyfis.”
2.2.3
Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður –samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirðir dags 15.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hrannar Ljótsdóttur, f.h. starfsmannafélags Hrafnistu kt. 630699-2159 þar sem sótt
er um tækifærisleyfi fyrir árshátíð í sal Nýsis , Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
2.2.4
Gunnarshólmi við , Suðurlandsveg, Kópavogur - gistiheimili, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jónu Margrétar Kristinsdóttur, f.h. Gunnarshólma grasavinafélags ehf kt. 6207022690 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili, flokkur Ill.
Frestað þar sem úttekt og starfsleyfi liggur ekki fyrir.
2.2.5
Hamraborg 1-3, Kópavogur - félagsheimili, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 17.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Helga Jóhannessonar, f.h. V.G. í Kópavogi kt. 451201-2630 þar sem sótt er um
tækifærisleyfi frá 20.04.2009 til 27.04.2009 vegna hagyrðingakvölds og kosningaskrifstofu.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6
Smiðjuvegur 6, Kópavogur - veitingahús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 24.04.2009, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sóleyjar Víglundsdóttur, f.h. Hólshæðar ehf kt. 600409-0930 þar sem sótt er um
rekstrarleyfi fyrir veitingastað, flokkur I, sjá lið 1.17.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd hefur samþykkt starfsleyfi fyrir veitingahús að Smiðjuvegi 6 þann 4. maí
2009 skv. matvæla og hollustuháttarreglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi,
samkvæmt I flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu.
2.3

Tóbakssöluleyfi

2.3.1
Verslunin 10-11,Dalvegi 20, Kópavogur - matvöruverslun GÓ.
Lögð fram umsókn 10-11, kt. 450199-3629, dags. 7.04.2009, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í matvöruverslun að Dalvegi 20, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
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2.4

Annað

2.4.1
Steypustöðvar og steypueiningaverksmiðjur, starfsleyfisskilyrði
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 31. mars 2009 þar sem óskað var umsagnar um drög
að samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir steypustöðvar og steypueiningaverksmiðjur.
Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlits frá 20.4.2009 sem svar við erindinu.
2.4.2
Steypueiningaverksmiðjur, starfsleyfisskilyrði
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 31. mars 2009 þar sem óskað var umsagnar um drög
að samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir.
Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlits frá 20.4.2009 sem svar við erindinu.
2.4.3
Flutningur á spilliefnum, starfsleyfisskilyrði
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 31. mars 2009 þar sem óskað var umsagnar um drög
að samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir flutning á spilliefnum.
Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlits frá 20.4.2009 sem svar við erindinu.
2.4.4
Flutningur á úrgangi öðrum en spilliefnum
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 31. mars 2009 þar sem óskað var umsagnar um drög
að samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir.
Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlits frá 29.4.2009 sem svar við erindinu.
2.4.5
Nesjavallavirkjun, starfsleyfisskilyrði
Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands frá 23. mars 2009 þar sem óskað var eftir
skriflegum athugasemdum við drög að starfsleyfisskilyrðum vegna endurnýjunar á starfsleyfi
Orkuveitu Reykjavíkur fyrir Nesjavallavirkjun.
Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlits frá 14.4.2009 sem svar við erindinu.
2.4.6
Hellisheiðarvirkjun, viðauki við starfsleyfisskilyrði
Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands frá 23. mars 2009 þar sem óskað var eftir
skriflegum athugasemdum við viðauka við starfsleyfisskilyrði á starfsleyfi Orkuveitu
Reykjavíkur fyrir Hellisheiðavirkjun. Viðaukinn varðar vöktun á brennisteinsvetnismengun frá
virkjunarsvæðinu.
Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlits um að ekki sé tilefni til athugasemda.
Halla Halldórsdóttir mæti til fundar og tók við fundarstjórn.
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Stjórnsýslukæra vegna útgáfu starfsleyfa

Lagt fram erindi úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir frá 27. mars 2009 þar
sem óskað er greinargerðar vegna stjórnsýslukæru v. útgáfu 8 starfsleyfa fyrir skóla og
leikskóla.
Framkvæmdastjóra falið að koma sjónarmiðum nefndarinnar á framfæri.
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Tóbakssala að Engihjalla 8 Kópavogi

Lögð fram að nýju erindi heilbrigðiseftirlitsins til Tíu ellefu/Hraðkaupa dags. 2. desember 2008
varðandi sölu á tóbaki úr sjálfsala að Engihjalla 8, Kópavogi og erindi Fulltingilögfræðiþjónustu ehf. dags. 11. desember 2008 varðandi sölu á tóbaks í verslun 10-11 í
Engihjalla 8 í Kópavogi.
Ennfremur lagt fram erindi heilbrigðiseftirlitsins til Fulltingi-lögfræðiþjónustu ehf. frá 20. mars
2009 og niðurstöður heilbrigðiseftirlits úr skoðun á staðnum þann 6. apríl 2009.
Heilbrigðisnefnd telur að fyrirkomulag tóbaksölu fullnægi nú skilyrðum tóbaksvarnalaga.
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5

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

5.1
Fundargerð 77. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 16. apríl 2009.
5.1.1 Skógrækt og uppgræðsla í Selfjalli í Kópavogi.
Lögð fram afrit af umsögnum Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 6. apríl
2009, framkvæmdastjórn um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 16. apríl 2009 og
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur frá 20. apríl 2009 vegna ákvörðunar um matsskyldu.
Lagður fram úrskurður Skipulagsstofnunar frá 29. apríl 2009 “Skógrækt og uppgræðsla í
Selfjalli við Lækjarbotna, Kópavogi” þar sem fram kemur að framkvæmdin skuli ekki háð mati
á umhverfisáhrifum.
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Skipulagsmál

6.1
Suðurlandsvegur - tvöföldun
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar dags. 6. apríl 2009 varðandi óverulega
breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024, Suðurlandsvegur – tvöföldun,
ásamt umhverfisskýrslu unninni af Eflu verkfræðistofu, dags. 20. október 2008
Eftirfarandi umsögn var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu en leggur áherslu á í tengslum
við þá skipulagsvinnu sem eftir á að fara fram að:
1. hugað verði að vatnsverndarmálum á öllum stigum skipulags
2. röskun á landi verði haldið í lágmarki
3. að vanmeta ekki með tilliti til hljóðvistar, búsetu og útivistargildis lands frá Hólmsá og
upp fyrir Lækjarbotnabrekkur”
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Önnur mál

7.1

Fundur Umhverfisstofnunar, Matvælastofnunar, Umhverfisráðuneytis og Sjávarútvegsog landbúnaðarráðuneytis.
Lögð fram dagsskrá vorfundar Umhverfisstofnunar, Matvælastofnunar, Umhverfisráðuneytis
og Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis þann 6. og. 7. maí n.k. með framkvæmdastjórum
heilbrigðiseftirlitssvæða.
7.2
Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
Lögð fram fundargerð stjórnarfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 26. mars 2009.
7.3
Bakkabraut 9, Kópavogur
Eftirlitsferð var farin á staðinn þann 28. apríl 2009 og kom þá í ljós að steypustöð er ennþá
rekin að Bakkabraut 9, Kópavogi.
Samkvæmt upplýsingum skiptastjóra hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur fer engin starfsemi fram á
eigninni eða nálægum eignum á vegum þrotabús Einingaverksmiðjunnar Borgar ehf. og búið
á enga fasteign þar.
Lögð fram afrit af erindum heilbrigðiseftirlitsins frá 12. mars 2009 til Steypustöðvarinnar
Borgar hf. og frá 2. október 2008 til Kaupangurs eignarhaldsfélags varðandi óheimilan rekstur
steypustöðvar samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.
7.4
Tóbakssala til unglinga
Kynntar niðurstöður úr könnun forvarnanefndar Hafnarfjarðar í apríl 2009 á sölu tóbaks til
unglinga í Hafnarfirði.
Samkvæmt niðurstöðunum seldur 12 sölustaðir af 20 sem kannaðir voru unglingum tóbak.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:40
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Heilbrigðisnefnd 4. maí 2009

Júlíus Kr. Björnsson

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson

Halla Halldórsdóttir
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