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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
107. fundur –30. október 2006
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 30. október
2006, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir heilbrigðisnefndar frá 25. september 2006
Samþykkt.
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Fundargerð 92. starfsmannafundar frá 24. október 2006
2.1

Starfsleyfi.
Garðabær

2.1.1 Garðabær - lagning aðveitulagnar fyrir neysluvatn.
Lögð fram umsókn Karls Helga Jónsson, fh., Klæðningar hf., kt. 440786-1389, dags.
22.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til lagningar aðveitulagnar frá Kópavogi til Garðabæjar.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar og samþykktar um vatnsverndarsvæði er
staðfest samþykkt starfsleyfis. Leyfið gildir frá 02.10.2006 til 02.06.2007.
2.1.2 Smiðsbúð 1, Garðabæ - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Katrínar B. Sigurjónsdóttur, fh., KBS ehf., kt. 611105-0370, dags.
03.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Smiðsbúð 1, Garðabæ.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Suðurhraun 2a, Garðabæ - málmsmiðja.
Lögð fram umsókn Dagnýjar H. Gunnarsdóttur, fh., Öryggisgirðinga ehf., kt. 450503-3390,
dags. 04.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmiðju að Suðurhrauni 2a,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
2.1.4 Dalshraun 11, Hafnarfirði - bónstöð.
Lögð fram umsókn Ævars Agnarssonar, fh., Bónuss Bóns ehf., kt. 570505-1570, dags.
20.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Hafsteins Aðalsteinssonar, fh. Baujunnar ehf., kt. 530596-3039, dags.
29.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Hvaleyrarbraut 2, Hafnarfirði.
Ný starfsemi. Fyrir liggur að um mjög sérhæfða vinnslu verður að ræða og að
mengunarvarnabúnaður á fráveitu er ekki viðunandi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 2 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að fullnægjandi
úttekt heilbrigðisfulltrúa
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2.1.6 Kaplahraun 8, Hafnarfirði - viðgerðaraðstaða.
Lögð fram umsókn Jóns Friðriks Kjartanssonar, kt. 140853-4969, dags. 03.10.2006, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Kaplahrauni 8, 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.
2.1.7 Kríuás 45d, Hafnarfirði - garðaúðun.
Lögð fram umsókn Kjartans Sigurðssonar, kt. 140750-4769, dags. 04.09.2006, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs starfsstöðvar vegna garðaúðunar að Kríuási 45d, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára. Leyfið verður
gefið út með fyrirvara um að starfsemi fyrirtækisins valdi ekki truflunum fyrir nágranna og
húsnæðið fullnægi kröfum byggingaryfirvalda. Öll geymsla á vörum á lóð er óheimil nema
fullnægt hafi verið kröfum byggingaryfiralda varðandi frágang geymslusvæðis.
2.1.8 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfirði - veitingastofa
Lögð fram umsókn Þormars Þorbergssonar f.h. Artes ehf., kt. 601004 – 3720, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs veitingastofu að Reykjavíkurvegi 74, 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 og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Strandgata 41, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Þórunnar Arinbjarnardóttur, fh., Hársnyrtistofunnar Toppur ehf., kt.
700987-1169, dags. 26.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að
Strandgötu 41, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, 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.
Kópavogur
2.1.10 Auðbrekka 3, Kópavogi - verslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Magnúsar Norðdahl., fh., DAC ehf., kt. 610503-2250, dags. 03.10.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli, að Auðbrekku 3, Kópavogi. 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.
2.1.11 Bakkabraut 2, Kópavogi - verkstæði og hreinsun fráveitukerfa.
Lögð fram að umsókn Antons Péturssonar, fh., Uppdælingar ehf., kt. 621293-2579, dags.
04.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Bakkabraut 2, Kópavogi, og til
hreinsunar á fráveitukerfum og skildum búnaði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
2.1.12 Búðarkór 1, Kópavogi - bensínstöð.
Lögð fram umsókn Alberts Þórs Magnússonar, fh. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
22.09.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ómannaðrar bensínstöðvar að Búðarkór 1,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
2.1.13 Dalvegur 10-14, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Matthíasar Sigurðssonar, fh. Léttkaupa ehf., kt. 470898-2409, dags.
13.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu að Dalvegi 1014, Kópavogi. Einnig er sótt um leyfi til smásölu á tóbaki. 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 fullnægjandi úttekt
heilbrigðisfulltrúa. Tóbakssöluleyfi samþykkt.
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2.1.14 Hamraborg 9, Kópavogur - fótaaðgerðastofa.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Jónasdóttur, kt. 300447-7919, dags. 04.10.2006, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Hamraborg 9, Kópavogi. 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.
2.1.15 Hamraborg 14a, Kópavogi - fiskbúð.
Lögð fram að nýju umsókn Bjarna Gunnarssonar fh., Nordic Partners ehf., kt. 640904-2830,
dags.28.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Hamraborg 14a, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.16 Holtasmári 1, Kópavogur - lækna- og rannsóknarstofa.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Eiríksdóttur, fh., Hjartaverndar ses, kt. 600705-0590, dags.
19.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lækna- og rannsóknarstofu að Holtasmára 1,
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.
2.1.17 Nýbýlavegur 32, Kópavogur - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Hjartar Aðalsteinssonar, fh. Quiznos ehf., kt. 510700-3090, dags.
09.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Nýbýlavegi 32, Kópavogi.
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 og að lokinni fullnægjandi úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.18 Skjólbraut 13, Kópavogur - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Andrésar Sigurðssonar, fh. ABL taks ehf., kt. 590499-4049 dags.
06.10.2006, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Skjólbraut 13, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er staðfest samþykkt starfsleyfis.
Leyfið gildir frá 06.10. 2006 til 05.11.2006.
2.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

2.2.1 Dalshraun 11, Hafnarfjörður - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 29.09.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Ingunnar Björnsdóttur, kt. 110661-5929 um endurnýjun á vínveitingaleyfi
fyrir veitingahúsið, Gaflinn ehf., Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt með tilliti til svipmóts.
2.2.2 Linnetstígur 1, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 04.10.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Gísla Dan Gíslasonar, um vínveitingaleyfi fyrir veitingahúsið, Tilveruna
ehf., kt. 460606-1950, Linnetstíg 1, Hafnarfirði
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts staðfest.
2.2.3 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfjörður - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá skrifstofustjóra Hafnarfjarðarbæjar, dags. 18.10.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Wilhelm Norðfjörð, kt. 060960-5779 um endurnýjun á vínveitingaleyfi
fyrir Hamborgarbúllu Tómasar, Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts staðfest.
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2.2.4 Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 11.10.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Þormars Þorbergssonar um veitingaleyfi fyrir nýtt kaffihús með matsölu, sem
fyrirhugað var opna 20 október að Reykjavíkurvegi 74, Hafnarfirði, undir nafninu Café
Kondidori.
Rekstraraðili er Artes ehf., kt. 601004-3720.
Jákvæð umsögn að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa samþykkt.
Kópavogur
2.2.5 Dalvegur 16c, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 28.09.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gunnars Scheving Thorsteinsson, kt. 130447-2609, um að reka veitingastofu að
Dalvegi 16c, Kópavogi.
Samkvæmt meðfylgjandi teikningu uppfyllir húsnæðið ekki ákvæði reglugerðar um
hollustuhætti nr. 941/2002, um salerni fyrir gesti veitinga- og samkomustaða og ákvæði
viðauka 3. reglugerðar nr. 522/1994 um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og
dreifingu matvæla, vegna framleiðslu matvæla.
Heilbrigðisnefnd mælir því gegn veitingu umbeðins leyfis.
2.2.6 Engihjalli 8, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmanns Kópavogs, dags. 18.10.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Seksan Khamphamuang, um vínveitingaleyfi fyrir veitingahúsið, Rauði riddarinn,
Engihjalla 8, Kópavogi.
Rekstraraðili er Rauði riddarinn ehf., kt. 560806-0860.
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts samþykkt.
2.2.7 Engihjalli 8, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmanns Kópavogs, dags. 28.09.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Rattanaporn Yoobanphot, um vínveitingaleyfi fyrir veitingahúsið, Thailand, Engihjalla
8, Kópavogi.
Rekstraraðili er Thailand ehf., kt. 711005-0130.
Jákvæð umsögn með tilliti til svipmóts samþykkt.
2.2.8 Gullsmári 11, Kópavogi - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 04.10.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi Kópavogsdeildar Rauða kross Íslands, frá 06.09.2006. Í erindinu er óskað eftir
undanþágu frá hollustuháttareglugerð, fyrir heimsóknir hunda inn á sambýli aldraðra að
Gullsmára 11 í Kópavogi.
Jákvæð umsögn með vísun til hefðbundinna skilyrða samþykkt.
2.2.9 Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 04.10.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi Kópavogsdeildar Rauða kross Íslands, frá 06.09.2006. Í erindinu er óskað eftir
undanþágu frá hollustuháttareglugerð, fyrir heimsóknir hunda inn á Rjóðrið hvíldarheimili fyrir
langveik börn að Kópavogsbraut 5-7 í Kópavogi.
Jákvæð umsögn með vísun til hefðbundinna skilyrða samþykkt.
2.2.10 Skjólbraut 1a, Kópavogi - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 18.10.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi Kópavogsdeildar Rauða kross Íslands, frá 25.09.2006. Í erindinu er óskað eftir
undanþágu frá hollustuháttareglugerð, fyrir heimsóknir hunda inn á sambýli aldraðar að
Skjólbraut 1a, Kópavogi.
Jákvæð umsögn með vísun til hefðbundinna skilyrða samþykkt.
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2.3

Annað

2.3.1 Vanmerktar efnavörur.
Lögð fram könnun Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga í grunnskólum á
varnaðarmerktum efnavörum. Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.2 Sjálfsafgreiðsla í smásöluverslunum.
Lagt fram eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2006.
Sjálfsafgreiðsla í smásöluverslunum. Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.3 Úttekt á innihaldsefnum, merkingu og markaðssetningu fæðubótarefna.
Lagt fram eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2006.
Úttekt á innihaldsefnum, merkingu og markaðssetningu fæðubótarefna mars – apríl 2006.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.4 Hárlitunarkönnun.
Lagt fram eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2006.
Hárlitunarkönnun sem fram á tímabilinu nóv. 2004 til jan. 2005.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.5 Nýjar reglur um leirhluti sem ætlað er að snerta matvæli.
Lagt fram til kynningar upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 14.
Nýjar reglur um leirhluti sem ætlað er að snerta matvæli.
2.3.6 Ný löggjöf um efni og efnavörur.
Lagt fram til kynningar upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 15.
Reach – Ný löggjöf um efni og efnavörur.
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Starfsemi heilbrigðisnefndar og heilbrigðiseftirlitsins
Lagðar fram starfsáætlanir fyrir heilbrigðiseftirlitið á árinu 2007.
Samþykktar
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Fjárhagsáætlun 2007
Lögð fram tillaga að fjáhagsáætlun fyrir árið 2007 ásamt tillögum að gjaldskrá fyrir heilbrigðisog mengunarvarnaeftirlit og gjaldskrá vegna hundahalds.
Samþykkt.
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Lögreglusamþykkt Hafnarfjarðar
Lagt fram að nýju 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.
Lögð fram tillaga formanns og framkvæmdastjóra að athugasemdum og ábendingum og
samþykkt að senda þær sem umsögn nefndarinnar.
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Upplýsinga og skýrslugjöf um uppruna og ráðstöfun úrgangs
Lag fram bréf Sorpu bs. frá 27. september 2006 þar sem vakin er athygli á misræmi sem er í
stafsleyfum sem gilda á svæðinu hjá fyrirtækjum sem vinna í úrgangsmálaflokknum.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Þar sem ýmiss álitamál eru til staðar og sem varða lagalegar og tæknilegar hliðar málsins
óskar nefndin eftir leiðsögn Umhverfisstofnunar áður en erindinu yrði svarað og eins ef
bregðast á við erindinu.”
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Ólykt á Hvaleyrarholti, Hafnarfirði
Lagt fram erindi Bergþórs Jónssonar, f. h. Mótáss hf. og Fjarðarmóta ehf. dags. 17. október
2006 vegna ólyktar sem sögð er leggja um nýbyggingahverfi frá starfsemi að Hvaleyrarbraut
26, Hafnarfirði.
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Umræða var um málið, m.a. var vísað til samþykktar heilbrigðisnefndar þann 24. maí 2004.
Lögð fram skrá yfir kvartanir sem borist hafa heilbrigðiseftirlitinu á tímabilinu október 2005 til
október 2006 og mat heilbrigðiseftirlitsins á hvort lykt legði frá hausaþurrkun á svæðinu
tímabilið 10. maí 2006 til 17. október 2006.
Samþykkt að senda ofangreint erindi Mótáss hf. og Fjarðarmóta ehf. til Þurrkaðra fiskafurða
ehf. að Hvaleyrarbraut 26.
Birna Ólafsdóttir óskar eftirfarandi bókunar:
“Erindi og kvartanir íbúa hafa verið á dagskrá heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogs
svo árum skiptir án finnanlegs árangurs. Fyrir liggja upplýsingar um mikinn fjölda kvartana
íbúa við á Hvaleyrarholti og nærliggjandi íbúðarsvæða. Rétt er að vekja athygli á þeirri
staðreynd að bæjarfélagið gæti staðið frami fyrir kröfum um fébætur vegna byggingaraðila
Mótás hf. og Fjarðarmót ehf lendi þeir í erfiðleikum með sölu íbúða á svæðinu.
Því er eðlilegt að rekstrarleyfi og forsendur þess verði tekin til endurskoðunar af
heilbrigðisfulltrúa og bæjaryfirvöldum og mögulega afturkallað með tilliti til þessara kvartana.
Birna Ólafsdóttir”
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Kvörtun vegna starfsemi fyrirtækis að Askalind 7, Kópavogi
Lagt fram erindi bæjarritara Kópavogsbæjar frá 9. október 2006 þar sem óskað er umsagnar
um kvörtun vegna starfsemi fyrirtækisins K og S sf. Askalind 7.
Fyrirliggur að bæjarráð Kópavogs hefur ákveðið að bifreiðastöður verði bannaðar í Askalind.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd veitti umræddu fyrirtæki starfsleyfi á grundvelli þeirra laga og reglugerða
sem um slík starfsemi gilda og sem nefndinni er falið að framfylgja. Eitt af skilyrðum þeim
sem fyrirtækinu er ætlað að fylgja er að það virði lóðarmörk. Hafi kvörtunin við rök að styðjast
ber heilbrigðiseftirlitið að taka málið til skoðunar.
Ákveðið að kynna fyrirtækinu framkomna kvörtun og sjónarmið heilbrigðisnefndar og fá
sjónarmið og athugasemdir þess.’’
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Önnur mál
9.1 Kattahald
Umræða fór fram um kattahald í framhaldi umræðu um fjárhagsáætlun og starfsáætlanir.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:20

Júlíus K. Björnsson

Birna Ólafsdóttir

Gestur Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir

Steingrímur Steingrímsson
Sigurgeir Ólafsson
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