HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
64. fundur – 12. maí 2003
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 12.
maí 2003, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:00. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar,
framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 63. fundar heilbrigðisnefndar.
2. Fundargerð 53. starfsmannafundar frá 6. maí 2003.
2.1 Starfsleyfi.
Garðabær
2.1.1 Garðatorg 3, Garðabær - tannlæknastofa með skurðstofu.
Lögð fram umsókn Sigurgísla Ingimarssonar, kt. 100656-7369, fh. Tannlæknastofu Sigurgísla,
kt. 100656-7369, dags. 12. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu
með skurðstofu að Garðatorgi 3, Garðabæ.
Breytingar á húsnæði og starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða reglugerða um hollustuhætti og
mengunarvarnir með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda
um starfsemina, og fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.2 Lyngás 17, Garðabæ - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Stefaníu H. Guðmundsdóttur, kt. 151053-5219, fh. Stefaníu
Guðmundsdóttur, kt. 151053-5219, dags. 11. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
söluturns með óvarin matvæli að Lyngási 17, Garðabæ. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.3 Lækjarfit 8, Garðabæ - heildverslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Björns Eydal Þórðarsonar, kt. 160866-5519, fh. Karon ehf, kt. 5601023050, dags. 7. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með
fæðubótaefni, snyrtivörur og drykkjarvörur að Lækjarfit 8, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað og óskað nánari upplýsinga um húsnæðið.
Hafnarfjörður
2.1.4 Bæjarhraun 6, Hafnarfirði - framleiðsla glugga og hurða úr plasti.
Lögð fram umsókn Þorsteins Jóhannessonar, kt. 250279-5749, fh.
Plastgluggaverksmiðjunnar ehf, kt. 620502-3160, dags. 31. mars 2003 þar sem sótt er um
leyfi til framleiðslu á gluggum og hurðum úr plasti að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára, með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Dalshraun 11, Hafnarfirði - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Njáls Skarphéðinssonar, kt. 240460-3169, fh. Parketsverks ehf., kt.
510199-2439, dags. 31. mars 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs lagers og aðstöðu fyrir
trésmíði að Dalshrauni 11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.6 Dalshraun 13, Hafnarfirði - málningarvöruverslun.
Lögð fram umsókn Páls P. Theódórs, fh. Hörpu-Sjafnar hf., kt. 560801-2970, dags. 31. mars
2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málningarvöruverslunar að Dalshrauni 13,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Drangagata 1, Hafnarfirði - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Ólafar Pétursdóttur kt. 290457-5809, fh. Edinborgar ehf, kt. 610502-2370,
dags. 5. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis með léttum morgunmat að
Drangagötu 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Helluhraun 14, Hafnarfirði - trésmíðaverkstæði með lökkun.
Lögð fram umsókn Jóns G. Ragnarssonar, kt. 150159-3699, fh. Trésmiðjunnar Jonna ehf, kt.
650599-2259, dags. 26. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis
með lökkun, að Helluhrauni 14, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 10 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa og fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar.
2.1.9 Hvaleyrarbraut 27, Hafnarfirði - heildverslun með hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Einars Haraldssonar, kt. 210759-2399, fh. Víking björgunarbúnaðar ehf.,
kt. 530202-2320, dags. 29. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með
varasöm efni og skoðun og viðhald á björgunarbúnaði að Hvaleyrarbraut 27, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Lagt fram bréf byggingarfulltrúa dags. 7. maí 2003 þar sem upplýst er að starfsemin
samræmist samþykktum teikningum af fasteigninni.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.10 Íshella 4, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Viggóssonar, kt. 160139-4979, fh. Varahlutaþjónustunnar, kt.
161039-4979, dags. 2. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu, að
Íshellu 4, Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Fyrir liggur bréf byggingafulltrúa dags.17.02.2003 um að starfsemin sé ekki í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
Á fundi heilbrigðisnefndar 24.2.2003 var eftirfarandi samþykkt gerð; ,,Umsækjanda er veittur
lokafrestur til að endurnýja umsókn, leggja fram nauðsynleg gögn þ.m.t. samþykki
byggingafulltrúa og tímasetta framkvæmdaáætlun er varðar frágang lóðar og uppsetning á
nauðsynlegum mengunarvarnabúnaði til 30. apríl n.k. eða hætta rekstri innan þeirra
tímamarka.’’
Lagt fram bréf Jóhannesar Viggóssonar dags. 07.05.2003.
Samþykkt að veita umbeðin frest með skilyrðum um bætta umgengni um lóð.
2.1.11 Kaplakriki, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Jóhanns Jónssonar, fh. Fimleikafélags Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769,
dags. 7. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttastarfsemi, félagsstarfa, tónleika,
sýninga og árshátíða að Kaplakrika, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
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Lögð fram afrit af bréfum heilbrigðiseftirlitsins til Fimleikafélags Hafnarfjarðar frá 14. febrúar
2003 og 11. apríl 2003 vegna lausra boltamarka.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, og
innra eftirliti komið á innan 2 mánaða. Jafnframt leggur heilbrigðisnefnd fyrir stjórn félagsins
að sjá til þess að ekki verði höfð laus boltamörk á íþróttasvæðinu vegna mikillar slysahættu
sem af því stafar.
2.1.12 Kríuás 1, Hafnarfirði - grunnskóli.
Lögð fram umsókn Leifs S. Garðarssonar, fh. Áslandsskóla, kt. 631002-2930, dags. 1. apríl
2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs grunnskóla að Kríuási 1, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, og
innra eftirliti komið á innan 2 mánaða.
2.1.13 Lækjarhvammur 12, Hafnarfirði - nuddstofa og kremframleiðsla.
Lögð fram umsókn Gerðar Benediktsdóttur, kt. 111145-6369, fh. Nudds fyrir heilsuna, kt.
111145-6369, dags. 17. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs nuddstofu og
framleiðslu á kremum að Lækjarhvammi 12, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa varðandi samþykkta notkun húsnæðis dags., 20. mars 2003.
Fyrir liggur svar byggingafulltrúa dags. 28. mars 2003 um að fyrirspurnin sé ekki í samræmi
við samþykktar teikningar.
Fyrir liggur bréf Gerðar Benediktsdóttur, dags. 05.05.2003 varðandi kröfur byggingafulltrúa
um breytingar á fasteigninni.
Afgreiðslu frestað.
2.1.14 Óseyrarbraut 4, Hafnarfirði - heildverslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Ólafs Steinssonar, kt. 050466-3459, fh. Ísfells ehf., kt. 480269-4119, dags.
29. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með varasöm efni og
framleiðslu fyrir sjávarútveg að Óseyrarbraut 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf byggingafulltrúa dags. 7. maí 2003 þar sem upplýst er að starfsemin
samræmist samþykktum teikningum af fasteigninni.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til reglugerðar um hollustuhætti með skilyrðum sem
fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.15 Strandgata 50, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lögð fram umsókn Daníels Hálfdanarsonar, kt. 020854-2869 fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt.
590169-7579, dags. 24. mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss með
samkomusal og fullbúið eldhús fyrir allt að 100 gesti að Strandgötu 50, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða matvælareglugerðar og reglugerðar um
hollustuhætti með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Kópavogur
2.1.16 Auðbrekka 2, Kópavogi - verslun með fegrunar og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Jónsdóttur, kt. 300759-3949 fh. Móðurástar ehf., kt. 4611002280, dags. 2. apríl 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar og
snyrtivörur að Auðbrekku 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.17 Auðbrekka 2, Kópavogi - krydd- og bragðefnaframleiðsla.
Lögð fram umsókn Jóns Ægissonar, kt. 160257-2889, fh. Tindafells ehf. kt. 660474-0569,
dags. 2. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs krydd- og bragðefnaframleiðslu og
pökkunar á kryddi að Auðbrekku 2, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða reglugerða um matvælaeftirlit með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.18 Bæjarlind 4, Kópavogi - byggingavöruverslun.
Lögð fram umsókn Árna Yngvasonar, kt. 270446-5909, fh. Víddar ehf., kt. 430292-2779,
dags. 10. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar, að Bæjarlind
4, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina, og fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Bæjarlind 14-16, Kópavogur - ísbúð
Lögð fram umsókn Ragnars Ó Magnússonar, kt. 181077-4339, fh. Ísbúðarinnar Bæjarlind, kt.
530502-3680, dags. 6. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar að Bæjarlind 1416, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Fannborg 1, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Lovísu Jónsdóttur, kt. 040446-4279, fh. hárgreiðslustofunnar Venusar, kt.
680269-7429, dags. 8 apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að
Fannborg 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti.með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að starfsemin
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.21 Hagasmári 1, Kópavogi - kaffi og veitingasala.
Lögð fram umsókn Snorra Sigurðssonar, kt. 050472-3889, fh. Ömmubaksturs ehf, kt. 5505740209, dags. 2. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffi og veitingasölu að
Hagasmára 1, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.22 Hagasmári 1, Kópavogi – tívolí og sælgætissala
Lögð fram umsókn Evu Hrundar Willatzen, f.h. David Taylor, Kt. 110856 – 3188 (utan
þjóðskrár), dags. 24.4.2003, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs tívolítækja og sölu
á sælgæti að Hagasmára 1 Kópavogi frá og með 26.6 – 27.7.2003. Starfsemin verður á
bílastæði Smáralindar merkt E á meðfylgjandi uppdrætti.
Ný starfsemi
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar, matvælareglugerðar og
mengunarvarnareglugerða fyrir umrætt tímabil með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum
heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og með fyrirvara um frágang á snyrtiaðstöðu.
2.1.23 Hamraborg 11, Kópavogi - sportbar.
Lögð fram umsókn Gústafs Gústafssonar, kt. 070173-5739, fh. Sporthamars ehf, kt. 5504033230, dags. 29. apríl 2003 þar sem sótt er um leyfi til reksturs sportbars að Hamraborg 11,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt 4 ára með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og
matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Samþykkt.
2.1.24 Hamraborg 20a, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Reynis Georgssonar, kt. 210154-3029, fh. Valbjargar ehf, kt. 6003032360, dags. 14. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns að Hamraborg 20a,
Kópavogi. Eigendaskipti
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerðar með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Einnig lögð fram umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki. Samþykkt staðfest.
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2.1.25 Lyngheiði 21, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Ríkeyjar Pétursdóttur, kt. 060569-4959, fh. Hárgreiðslustofunnar Ríkeyjar,
kt. 060569-4959, dags. 23. apríl 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að
Lyngheiði 21, Kópavogi. Ný starfsemi.
Lagt fram bréf byggingarfulltrúa Kópavogsbæjar dags. 7. maí 2003 þar sem að tilkynnt er að
umræddu erindi hafi verið vísað til skipulagsnefndar.
Afgreiðslu frestað
2.1.26 Nýbýlavegur 24, Kópavogi - sjúkraþjálfun.
Lögð fram umsókn Georgs R. Ögmundssonar, kt. 061074-3419, fh. Sjúkraþjálfunar Saga Spa
& Heilsa, kt. 061074-3419, dags. 6. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs almennrar
sjúkraþjálfunar (hluti af starfsemi Saga Spa & heilsa) að Nýbýlavegi 24, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti að lokinni
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan
2 mánaða.
2.1.27 Nýbýlavegur 24-26, Kópavogi - heilsumiðstöð.
Lögð fram umsókn Kristmanns Hjálmarssonar, kt. 020937-3519, fh. Saga heilsa og spa ehf,
kt. 600203-3120, dags. 1. maí 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsumiðstöðvar að
Nýbýlavegi 24-26, Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt til 12 ára með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.28 Vatnsendablettur 86, Kópavogi - hundaræktun og sala.
Lögð fram umsókn Rósu B. Halldórsdóttur, kt. 210865-5199, fh. Rósu B. Halldórsdóttur, kt.
210865-5199, dags. 27 mars 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hundaræktunar og
sölu að Vatnsendabletti 86, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt til 4 ára með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og reglugerðar
um hollustuhætti með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar.
2.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

2.2.1 Drangagata 1, Hafnarfirði - Edinborg ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 7. apríl 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ólafar Guðrúnar Pétursdóttur, kt. 290457-5809, fh. Edinborgar ehf, kt. 610502-2370
sem sækir um leyfi til reksturs gistingar í tengslum við einkaheimil að Drangagötu 1,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.2 Álalind 3, Kópavogur - Veisluhald ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 16. apríl 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Stefáns Inga Guðmundssonar, sem sækir um leyfi fyrir Veisluhald ehf., kt. 7110022270, til að reka einkasal/félagsheimili að Álalind 3, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.3 Geirland, Kópavogi - Bragi Sigurjónsson.
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins Kópavogi, dags. 11. apríl 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Braga Sigurjónssonar, kt. 170636-7919, sem sækir um endurnýjaðan lögbýlisrétt
að Geirlandi, Kópavogi.
Heilbrigðisnefnd tekur neikvæða afstöðu til erindisins.
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2.2.4 Hamraborg 11, Kópavogi - Sporthamrar ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 2. maí 2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigrúnar Bragadóttur kt. 080370-4829, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Sporthamra
ehf., kt. 550403-3230, að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.5 Smáratorg 1, Kópavogi - Valbjörg ehf.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 31. mars 2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Reynis Georgssonar kt. 210154-3029, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Valbjörgu
ehf.(Jarlinn), kt. 600303-2360, að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.

3. Stjórnsýslukæra vegna synjunar á starfsleyfi.
Lagt fram bréf Láru G. Hansdóttur, formanns úrskurðarnefndar um hollustuhætti og
mengunarvarnir, dags. 8. apríl 2003, þar sem óskað er eftir greinargerð
heilbrigðisnefndar um kæru Hildar Daggar Guðmundsdóttur vegna ákvörðunar
nefndarinnar um að hafna umsókn um leyfi til að starfrækja daggæslu að Breiðvangi
4, Hafnarfirði.
Lögð fram greinargerð Ásu Ólafsdóttur hdl. sem hún vann fyrir heilbrigðisnefnd um
málið.
Heilbrigðisnefnd samþykkir greinargerðina sem sína umsögn.
4. Eftirlitsiðnaðurinn og atvinnulífið.
Lögð fram útskrift af fréttavef Samtaka atvinnulífsins varðandi kostnað atvinnulífsins
vegna eftirlitsiðnaðarins. Í umræðu kom fram að stjórn Samtaka
heilbrigðiseftirlitssvæða hefur áætlanir um að ræða þessi mál við forsvarsmenn
Samtaka atvinnulífsins á næstunni.
5. Önnur mál.
5.1 Heilbrigðiseftirlitið

Rætt um verkefnaskiptingu og starfsskipulag hjá heilbrigðiseftirlitinu. Ákveðið að taka
málið til nánari umræðu á næstu fundum.
5.2 Neysluvatn

Ákveðið að stefna að því að nefndin fari í kynnisferð um vatnstökusvæðin í framhaldi
næsta reglulegs fundar
5.3 Fundarími heilbrigðisnefndar

Ákveðið var að fundir nefndarinnar hefjist að jafnaði kl. 17:15
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30
Svala Jónsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gestur Pétursson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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