Heilbrigðisnefnd 25.09.2006

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
106. fundur – 25. september 2006
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 25.
september 2006, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Steingrímur Steingrímsson boðaði forföll og varamaður komst ekki til fundar.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir heilbrigðisnefndar frá 28. ágúst 2006 og 14. september 2006
Samþykktar.
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Fundargerð 91. starfsmannafundar frá 21. september 2006
2.1

Starfsleyfi.
Álftanes

2.1.1
Íþróttamiðstöð, Breiðumýri, Álftanesi - mötuneyti með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Stefáns Arinbjarnarsonar, fh., Sveitarfélagsins Álftaness, kt. 440169-6869,
dags. 20.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi í
íþróttamiðstöð við Breiðumýri, Álftanesi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.2
Íþróttamiðstöð, Breiðumýri, Álftanesi - heilsuræktarstöð.
Lögð fram umsókn Kjartans Hallkelssonar, fh., Nautilus ehf., kt. 6309697-2329, dags. 18.09.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsuræktarstöðvar við Breiðumýri, Álftanesi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Garðabær
2.1.3
Kauptún 4, Garðabæ - matsölustaður og verslun.
Lögð fram umsókn Jóhanns Rúnars Jóhannssonar, fh., Miklatorgs hf., kt. 541293-2809, dags.
14.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar, sölu matvara, sölu á vörum sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni og til reksturs leiksvæðis fyrir börn að Kauptúni 4, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
2.1.4 Brekkugata 19, Hafnarfirði - kennsluhúsnæði á framhaldsskólastigi.
Lögð fram umsókn Einars Steinþórssonar, fh., Flensborgarskóla, kt. 611175-1919, dags.
28.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kennslustaðar á framhaldsskólastigi og fullbúins
eldhúss að Brekkugötu 19, Hafnarfirði. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5
Drekavellir 9, Hafnarfirði - grunnskóli.
Lögð fram umsókn Einars Árnasonar, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579, dags.
15.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla (eldhús ekki tilbúið) að Drekavöllum 9,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða. Starfsleyfi fyrir mötuneytis er frestað
þar til úttekt heilbrigðisfulltrúa hefur farið fram.
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2.1.6 Drekavellir 9, Hafnarfirði - leikskóli
Lögð fram umsókn Sigrúnar Kristinsdóttur, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579,
dags. 31.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla (eldhús ekki tilbúið) að
Drekavöllum 9, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða. Starfsleyfi fyrir mötuneytis er
frestað þar til úttekt heilbrigðisfulltrúa hefur farið fram.
2.1.7 Grandatröð 3 b, Hafnarfirði - plastiðnaður.
Lögð fram umsókn Ragnars Guðmundssonar, fh. Íslenska polyofélagsins ehf., kt. 6409932359, dags. 29.08.2006, þar sem sótt er um tímabundið leyfi fyrir plastiðnað að Grandatröð 3
b, Hafnarfirði. Tímabundið leyfi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 01.01.2008, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8

Helluhraun 16, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Brynjars Freys Stefánssonar, fh. Húsasmiðjunnar hf., kt. 520171-0299,
dags. 11.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda
hættuleg efni og eiturefni að Helluhrauni 16, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Hjallabraut 51, Hafnarfirði - farfuglaheimili
Lögð fram umsókn Völu Baldursdóttur, fh., Álfaferða ehf., kt. 540206-2280, dags. 18.09.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs farfuglaheimili að Hjallabraut 51, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.10 Hraungarðar, Reykjanesbraut, Hafnarfirði - geymslusvæði.
Lögð fram umsókn Ástvalds Óskarssonar, fh. Geymslusvæðisins ehf., kt. 450791-1219, dags.
29.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs geymslusvæðis að Hraungörðum, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Mælt með frestun þar sem í gangi eru framkvæmdir við lóðarbreytingar og óskað umsagnar
byggingarfulltrúa.
2.1.11 Lónsbraut 6, Hafnarfirði - vinnsla með plast- og frauðefni.
Lögð fram umsókn Jóns Gunnarssonar, fh. BEL ehf., kt. 470206-1010, dags. 07.09.2006, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs vinnslu með plast- og frauðefni að Lónsbraut 6, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.12 Óttarstaðir, Hafnarfirði - samkomustaður/íþróttavöllur/skemmtigarður.
Lögð fram að nýju umsókn Eyþórs Guðjónssonar, f.h. Fjöreflis ehf., kt. 650602-4470, dags.
15.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttavallar/samkomustaðar að Óttarstöðum,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Fyrir liggur umsögn Umhverfis- og tæknisvið Hafnarfjarðarbæjar frá 05.09.2006 ásamt
fylgigögnum.
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 23.08.2006 þar sem fram kemur m.a. að stofnunin
telji að fyrirtækið falli ekki undir ákvæði í fylgiskjali 2 með reglugerð um hollustuhætti nr.
941/2002. Sjá afstöðu heilbrigðisnefndar í lið 10.1
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 30.08.2006 þar sem óskað er umsagnar um erindi
Fjöreflis ehf, dags. 25.08.2006 þar sem sótt er um undanþágu frá því ákvæði í fylgiskjali 2 í
hollustuháttareglugerð nr. 941/2002 um að á samkomustöðum skuli vera fullbúin snyrting þar
sem tekið er tillit til þarfa fatlaðra. Sjá afgreiðslu í lið nr. 2.2.5
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Eftirfarandi samþykkt er gerð vegna umsóknar um endurnýjun starfsleyfis:
“Með vísun til álits Umhverfisstofnunar frá 23. ágúst 2006 mun heilbrigðisnefnd ekki fjalla
frekar um starfsleyfi fyrir umrædda starfsemi.”
2.1.13 Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Maríu Valgeirsson, fh., Stokrotka ehf., kt. 510803-2480, dags. 31.08.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu að Reykjavíkurvegi 64,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt, með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
2.1.14 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - mötuneyti með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Andreas Ó. Ketel, fh., Lúxus veisluþjónustu ehf., kt. 410606-0380, dags.
30.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi að
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.15 Strandgata 75, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Arnfjörð, fh., G. Arnfjörð ehf., kt. 420502-4940, dags.
31.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Strandgötu 75,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða, með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.16 Öldugata 39, Hafnarfirði - aðveitustöð.
Lögð fram umsókn Jóns G. Hermannssonar, fh. Hitaveitu Suðurnesja, kt. 680475-0169, dags.
04.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs aðveitustöðvar að Öldugötu 39, Hafnarfirði.
Um er að ræða stóra spennistöð, varaaflsstöð og neyslugeymi fyrir eldsneyti. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
2.1.17 Gullsmári 13, Kópavogi - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Aðalheiðar Magnúsdóttur, kt. 180145-2499, dags.06.09.2006, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Gullsmára 13, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.18 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram að nýju umsókn Miroslav Manojlovic fh., Austurlandahraðlestarinnar ehf., kt.
520503-3230, dags. 03.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að
Hlíðarsmára 8, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.19 Hlíðasmári 17, Kópavogi - tannlæknastofa.
Lögð fram að nýju umsókn Sævars Péturssonar, fh., Kuta ehf., kt. 621297-2799 dags.
10.04.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hlíðasmára 17, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunar- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
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2.1.20 Kópavogsbraut 5-7, Kópavogur - mötuneyti með fullbúnu eldhúsi, vinnustofu, pökkun
á matvælum og kennslu.
Lögð fram að nýju umsókn Þorbjörns Jenssonar, fh. Fjölsmiðjunnar., kt. 660601-2790, dags.
15.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi, vinnustofu,
pökkun á matvælum og kennslu að Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.21 Skemmuvegur 34, Kópavogi - vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Jakobs Kristjánssonar, fh. Faxastáls ehf., kt. 611191-1629, dags.
01.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis að Skemmuvegi 4e,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára.
2.1.22 Smiðjuvegur 38e, Kópavogi - bifreiðasprautun.
Lögð fram umsókn Þórs Hreiðarsson, fh. Bliki bílamálun ehf., kt. 481102-2860, dags.
01.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasprautunar að Smiðjuvegi 38e,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára.
2.2

Umsagnir
Garðabær

2.2.1 Holtsbúð 87, Garðabæ - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 11.09.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi hjúkrunarheimilisins Holtsbúðar frá 06.09.2006. Í erindinu er óskað eftir undanþágu frá
hollustuháttareglugerð fyrir heimsóknir hunda inn á hjúkrunarheimilið, Holtsbúð, Garðabæ.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.2 Kauptún 4, Garðabæ - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 12.09.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Þórarins Hjartar Ævarssonar um leyfi fyrir veitingarekstur í Ikea sem fyrirhugað er
að opna að Kauptúni 4 í Garðabæ á næstunni.
Rekstraraðili er Miklatorg hf., 541293-2809.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Hafnarfjörður
2.2.3 Hjallabraut 51, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 07.09.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Völu Baldursdóttur, um endurnýjun á leyfi fyrir gistiheimilið Hjallabraut 51,
Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Álfaferðir ehf., kt. 540206-2280.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Flatahraun, Kaplakriki, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 06.09.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Péturs Ó Stephensen fyrir hönd Knattspyrnudeildar FH, kt. 410687-1359, lagt inn
umsókn um veitingaleyfi vegna hátíðar sem fyrirhugað er að halda 23.09.2006 í íþróttahúsinu
Kaplakrika, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Óttarstaðir, Hafnarfirði - samkomustaður/íþróttavöllu/skemmtigarður.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 30.08.2006 þar sem óskað er umsagnar um erindi
Fjöreflis ehf, dags. 25.08.2006 þar sem sótt er um undanþágu frá því ákvæði í fylgiskjali 2 í
hollustuháttareglugerð nr. 941/2002 um að á samkomustöðum skuli vera fullbúin snyrting þar
sem tekið er tillit til þarfa fatlaðra .
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Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við að undanþágan verði veitt til eins árs en vekur
athygli á að Umhverfisstofnun telur að starfseminni beri ekki að uppfylla umrætt ákvæði í
reglugerðinni.

2.2.6 Reykjavíkurvegur 72, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 18.08.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Andreas Ólafs Ketel, um veitingaleyfi fyrir Lúxus veisluþjónustuna ehf., kt. 4106060380, að Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
2.2.7 Engihjalli 8, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 31.08.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Seksan Khamphamuang, fh. Rauða riddarans ehf., kt. 560806-0860, til að reka krá
að Engihjalla 8, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
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Starfsemi heilbrigðisnefndar og heilbrigðiseftirlitsins
Lagðar fram áætlanir og markmið fyrir starfsemi heilbrigðiseftirlitsins næstu misseri.
Samþykkt breyting á skipuriti fyrir starfsemina og markmið varðandi upplýsingagjöf og
aðkomu að umhverfisstjórnunar verkefnum Eftirlitsáætlun 2007-2009 frestað.
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Fjárhagsáætlun 2007
Lögð fram tillaga að fjáhagsáætlun fyrir árið 2007.
Samþykkt að gjaldskrár fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit og gjaldskrá vegna hundahalds
verði endurskoðaðar fyrir næsta fund nefndarinnar.
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Loftmengun við Hringhellu
Lagt fram að nýju afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Umhverfisstofnunar dags. 26. júlí 2006
varðandi starfsemi malbikunarstöðvar Hlaðbæjar-Colas hf. að Hringhellu 6 í Hafnarfirði og
erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 31. júlí 2006 um loftmengun við Hringhellu.
Lagt fram minnisblað Tore Skjenstad, heilbrigðisfulltrúa, um ferð til Danmerkur þar sem hann
kynnti sér mengunarvarnir við malbikunarframleiðslu.
Ennfremur lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits til Umhverfisstofnunar frá 5. september 2006.
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Stjórnsýslukæra vegna leyfis til reksturs hárgreiðslustofu
Lagt fram erindi úrskurðarnefndar samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir frá 7. september 2006. Óskað er greinargerðar og flylgigagna vegna
stjórnsýslukæru Önnu Þóru Bragadóttur og Haralds Kr. Ólasonar, Lyngheiði 23, Kópavogi þar
sem gerð er krafa um ógildingar ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis dag. 27.mars 2006.
Heilbrigðisnefnd ítrekar fyrri samþykkt sína um að ekki sé ástæða til frekari afskipta af hennar
hálfu.
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Skotvöllur í Lækjarbotnum í Kópavogi
Lagt fram afrit af erindi Skipulagsstofnunar frá 6. september 2006 til Hönnunar hf. vegna
fyrirspurnar vegna undirbúnings skotæfingsvæðis Skotfélags Kópavogs í Lækjarbotnum,
Kópavogi. Sipulagsstofnun telur að framkvæmdin falli ekki undir ákvæði laga nr.106/2000
msb. um mat á umhverfisáhrifum.
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Lögreglusamþykkt Hafnarfjarðar
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 1. september 2006 þar sem fram kemur að bæjarráð
Hafnarfjarðar er með ný drög að lögreglusamþykkt fyrir Hafnarfjörð til meðferðar og er óskað
umsagnar um þau.
Samþykkt að framkvæmdastjóri og formaður gangi frá athugasemdum og fái lengri frest til að
leggja málið fyrir nefndina.
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Heilbrigðisnefnd 25.09.2006
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Samráðsfundur vegna mengunarvarna við álverið í Staumsvík
Lögð fram fundargerð samráðsfundar með Alcan á Íslandi hf., Umhverfisstofnun og
Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 25. maí 2006.
Páll Stefánsson, heilbrigðisfulltrúi, gerði grein fyrir helstu niðurstöðum í skýrslu um áhrif
flæðigryfja á lífríkið (september 2005).

10 Önnur mál
10.1 Ágreiningur vegna túlkunar reglugerða
Eftirfarandi samþykkt er gerð vegna erindis Umhverfisstofnunar frá 23. ágúst 2006.
“Heilbrigðisnefnd óskar álits Umhverfisráðuneytis sbr. ákvæði 32. gr. laga nr. 7/1998 m.s.b
um hollustuhætti og mengunarvarnir, um hvort rekstur samkomustaðar og leikvallar Fjöreflis
ehf. í landi Óttarstaða í Hafnarfirði sé starfsleyfisskyld starfsemi”.
10.2 Mengunarflokkun á Urriðakotsvatni og ofanverðum Stórakrókslæk
Lögð fram skýrsla Háskólasetursins í Hveragerði, dags. um mengunarflokkun á
Urriðakotsvatni og ofanverðum Stórakrókslæk sem unnin var í samvinnu við
heilbrigðiseftirlitið með vísun til ákvæða reglugerðar nr. 796/1999 um verndun vatns .
Skýrslan er birt á heimasíðum heilbrigðiseftirlitsins og Háskólasetursins.
10.3 Kvörtun vegna óþrifnaðar í sundlaug
Lagt fram bréf Ásdísar Elfarsdóttur, frá 8. september 2006 þar sem kvartað er yfir óþrifnaði í
búningsklefum kvenna Salalaugar.
Upplýsti er að úrbætur standa yfir.
10.4 Erindi Umhverfisráðuneytis dags. 11. september 2006
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins dags.11. september 2006, þar sem gerð er grein fyrir
framhaldi vinnu vegna skýrslu sem unnin var fyrir Umhverfisráðuneytið “Möguleikar á
einföldun leyfisveitinga og eftirlits” 16. janúar 2006, sbr. samþykkt nefndarinnar þann 28.
ágúst s.l.
10.5 Aðalfundur samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða
Formaður kynnt að aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæði yrði haldinn á Egilsstöðum
25. október n.k.
10.6 Norræn framkvæmdaáætlun á sviði umhverfismála
Lagt fram kynningarrit um Norræna framkvæmdaáætlun á sviði umhverfismála
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Júlíus K. Björnsson

Birna Ólafsdóttir

Gestur Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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