HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
35. fundur –22. janúar 2001

Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 22.
janúar 2001, á skrifstofu Heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ, kl. 17:15.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Breyting á skipan heilbrigðisnefndar
Lagt fram bréf bæjarritara Kópavogs frá 9. janúar s. l. þar sem greint er frá því að bæjarstjórn
Kópavogs hafi kosið Andrés Pétursson, Lækjarsmára 90, í heilbrigðisnefnd í stað Sigrúnar
Ingólfsdóttur.
2. Fundargerð 34. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt.

3. Fundargerð 27. starfsmannafundar frá 10. janúar 2001.
3.1 Starfsleyfi.
3.1.1 Breiðholt, Garðabæ - kjúklingabú.
Lögð fram umsókn Gunnars Yngvasonar kt: 310131-7419, f.h. Breiðholtskjúklinga dags. 7.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kjúklingabús að Breiðholti, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað
3.1.2 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - sultu og ávaxtagrautagerð.
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar f.h. Kjarnavara hf. kt: 630889-1039, dags. 15.
janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smjörlíkisgerðar, sultu- og ávaxtagrautagerðar að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi.
3.1.3 Bæjarhraun 16, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Skúla Magnússonar f.h. Trésmiðjunnar Skúla ehf. kt: 430101-3230, dags.
11. janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Bæjarhrauni 16,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.4 Bæjarlind 14-16, Kópavogi - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Írisar Hafsteinsdóttur f.h. Lindasól ehf. kt: 470699-3109, dags 12. janúar
2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu að Bæjarlind 14-16, Kópavogi.
Breytingar á húsnæði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.5 Dalvegur 16c, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Ingvars Þorsteinssonar kt: 280529-3039, dags. 11. janúar 2001, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að Dalvegi 16c, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
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3.1.6 Elliðahvammur, Kópavogi - eggja- og kjúklingaframleiðsla.
Lögð fram umsókn Þorsteins Sigmundssonar f.h. Hvamms ehf. kt: 560986-2039, dags. 15.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs eggja- og kjúklingaframleiðslu að Elliðahvammi, Kópavogi. Endurnýjun.
Afgreiðslu frestað
3.1.7 Fjarðargata 15, Hafnarfirði - samkomusalur.
Lögð fram umsókn Jóns Más Guðmundssonar f.h. Veislusalarins Turninn kt: 180377-4769,
dags. 4. janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasalar með móttökueldhúsi að
Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit innan 3 mánaða og úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
3.1.8 Flatahraun 1, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Guðmundar Á. Tryggvasonar f.h. Vörubrettis ehf. kt: 531289-1619, dags.
6. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að Flatahrauni 1,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.9 Hjallabraut 17, Hafnarfirði - daggæsla.
Lögð fram umsókn Sólveigar L Óskarsdóttur kt: 030572-3519, dags. 4. janúar 2001, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir börn að Hjallabraut 17, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára til daggæslu fyrir allt að 9 börn.
3.1.10 Hjallabraut 33, Hafnarfirði - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Bjarkar Sigurjónsdóttur f.h. Hárgreiðslustofunnar Hárstíll kt: 190269-2999,
dags. 14. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hjallabraut
33, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára.
3.1.11 Kaplahraun 10, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Þórarins Sigurjónssonar f.h. Hanna innréttingar ehf. kt: 440298-2659,
dags. 11. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að
Kaplahrauni 10, Hafnarfirði. Breytingar á húsnæði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.12 Kaplahraun 19, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Lárusar G. Brandssonar f.h. Vélamannsins ehf. kt: 670789-1369, dags.
19. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sérhæfs verkstæðis við bílarafmagn
að Kaplahrauni 19, Hafnarfirði. Breytingar á húsnæði.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.13 Kársnesbraut 87, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Hafdísar Sveinsdóttur kt: 181264-3309, dags. 8. desember 2000, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir börn að Kársnesbraut 87, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi fyrir daggæslu allt að 12 barna til 4 ára.
3.1.14 Lyngás 17, Garðabæ - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Sigurðar Gunnarssonar f.h. 10-11 matvöruverslunar kt: 450199-3629,
dags. 17. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu að
Lyngási 17, Garðabæ. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um i.e. innan 1 mánaðar.
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3.1.15 Melabraut 20, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Sigurðar Knútssonar f.h. Trésmíðaverkstæðis Sigurðar Knútssonar kt:
120249-2909, dags. 4. janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun
að Melabraut 20, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.16 Miðvangur 41, Hafnarfirði - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Helgu Bjarnadóttur f.h. Hárgreiðslustofunnar Carmen Miðvangi 41, kt:
511181-0389, dags. 18. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu
að Miðvangi 41, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára.
3.1.17 Skútahraun 2, Hafnarfirði - járnsmiðja.
Lögð fram umsókn Jónasar G. Jónassonar f.h. Ískerfa hf. kt: 710599-2039, dags. 27.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðju að Skútahrauni 2, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.18 Skútahraun 7, Hafnarfirði - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Kristjáns Sveinssonar f.h. Innréttingaverkstæði Kristjáns kt: 470881-0389,
dags. 15. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að
Skútahrauni 7, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.19 Skútahraun 9, Hafnarfirði trésmiðja.
Lögð fram umsókn Björgvins Björgvinssonar f.h. Hamraverks ehf. kt:450189-1389, dags. 19.
desember 2000, þar sem óskað er leyfis til reksturs trésmíðaverkstæði án lökkunar að
Skútahrauni 9, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.20 Smiðjuvegur 2 - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Einars Ásgeirssonar f. h. Hróa hattar kt. 530391 1329 , dags. 9. janúar
2001, þar sem óskað er leyfis til reksturs pizzustaðar að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi.
3.1.21 Smiðjuvegur 4b, Kópavogi - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Heru Grímsdóttur f.h. Gullsól (Rafgeymaendurvinnslan hf.) kt: 5002697589, dags 13. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðsstofu með heitum
pottum að Smiðjuvegi 4b, Kópavogi. Eigendaskipti
Samþykkt að veita starfsleyfi til 4 ára.
3.1.22 Smiðjuvegur 6, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Júlíusar G. Guðmundssonar f.h. Festarkletts ehf. kt: 410300-3540, dags.
17. desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar án vinnslu að
Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan 1 mánaða.
3.1.23 Smiðjuvegur 9, Kópavogi - trésmiðja.
Lögð fram umsókn Eyjólfs Axelssonar f.h. Axis húsgögn ehf. kt: 621289-1529, dags. 8.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Smiðjuvegi 9 d,
Kópavogi. Endurnýjun.
Frestað vegna kvörtunar frá nágranna.
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3.1.24 Smiðjuvegur 42, Kópavogi - glervinnsla.
Lögð fram umsókn Ólafs Guðjónssonar f.h. Glerskálans ehf. kt: 631098-2749, dags. 11.
desember 2000, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verksmiðju með skurð og vinnslu á
glerplötum og rúðum að Smiðjuvegi 42, Kópavogi. Eigendaskipti.
Samþykkt að veita starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í sértækum
starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og þegar fyrir liggur að starfsemin
samrýmist gildandi skipulagi og er í samræmi við samþykkta notkun fasteigna.
3.1.25 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Ægis Finnbogasonar f.h. Cesar veitingar ehf. kt: 450101-3030, dags. 12.
janúar 2001, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar og veisluþjónustu að Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Samþykkt að veita starfsleyfi með fyrirvara um innra eftirlit innan 2 mánaða.
3.2 Umsagnir.
3.2.1 Dalshraun 11, Hafnarfirði - Stoltið ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 14. desember 2000, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Lovísu Bjarkar Sigurjónsdóttur kt: 120764-2259, sem sækir um veitingaleyfi fyrir veitingahúsið Stoltið ehf. Dalshrauni 11, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
3.2.2 Dalshraun 13, Hafnarfirði - Njallinn ehf.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 3. janúar 2001, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Njáls B. Sigurjónssonar kt: 140544-0009, sem sækir um
endurnýjun á áfengisveitingaleyfi fyrir Njallann ehf. Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
3.2.3 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - Kaffi Fjörður ehf.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 3. janúar 2001, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Steinars Pálssonar kt: 270165-4009, sem sækir um endurnýjun
á áfengisveitingaleyfi fyrir Kaffi Fjörð ehf. kt: 450100-2930, að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Mælt með því að fresta umsögn þar sem ekki liggur fyrir gilt starfsleyfi.
3.2.4 Fjarðargata 13-15, Hafnarfirði - Veitingasalurinn Turninn.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 5. janúar 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Jóns Más Guðmundssonar kt: 180377-4769, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Veitingasalinn Turninn, Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
3.2.5 Hamraborg 10, Kópavogi - (River Gauche) Lyon ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 15. janúar 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Huldu Finnbogadóttur kt: 130348-4679, sem sækir um veitingaleyfi fyrir kaffihúsið
Lyon ehf. kt: 561092-2069, að Hamraborg 10, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn.
3.2.6 Hlíðarsmári 12, Kópavogi - Nings
Lagt fram bréf Bæjarlögmanns Kópavogs dags. 4. janúar 2001, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Óskarssonar kt: 041158-4929, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir
veitingastaðinn Nings, Hlíðarsmára 12, Kópavogi.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
3.2.7 Smiðjuvegur 2, Kópavogi - Hrói höttur
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 3. desember s. l., þar sem óskað er
umsagnar um umsókn Einar Ásgeirssonar, kt. 0805559 3059, sem sækir um endurnýjun á
veitingaleyfi fyrir Hróa hött ehf, kt. 530391 1329, að Smiðjuvegi 2, Kópavogi.
Samþykkt að veit jákvæða umsögn.
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3.2.8 Smiðjuvegur 14, Kópavogi - Baltik ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Kópavogi dags. 11. desember 2000, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Péturs Hólmsteinssonar kt: 310578-4959, sem sækir um veitingaleyfi
fyrir Baltik ehf. kt: 650199-2279, að Smiðjuvegi 14, Kópavogi.
Frestað.
3.2.9 Steinholt 1, Hafnarfirði - Golfklúbburinn Keilir.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 5. janúar 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Ágústs Húbertssonar kt: 300343-0079, sem sækir um endurnýjun á veitingaleyfi
fyrir veitingasalinn í Golfklúbbi Keilis kt: 680169-6919, að Steinholti 1, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
3.2.10 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - Cesar veitingar ehf.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 5. janúar 2001, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Ægis Finnbogasonar kt: 080970-5289, sem sækir um veitingaleyfi fyrir Cesar
veitingar ehf. kt: 450101-3030, í veitingasal Hestamiðstöðvar Íshesta að Sörlaskeiði 26,
Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn.
3.2.11 Sörlaskeið 26, Hafnarfirði - Cesar veitingar ehf.
Lagt fram bréf Stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 8. janúar 2001, þar sem
óskað er umsagnar á umsókn Ægis Finnbogasonar kt: 080970-5289, sem sækir um áfengisveitingaleyfi fyrir Cesar veitingar ehf. kt: 450101-3030, í veitingasal Hestamiðstöðvar Íshesta
að Sörlaskeiði 26, Hafnarfirði.
Samþykkt jákvæð umsögn m.t.t. svipmóts.
3.3 Annað
3.3.1 Afgreiðsla starfsleyfa á grundvelli matvælareglugerðar.
Breyting á ákvörðun nefndarinnar frá 19. apríl 1999 um afgreiðslu umsókna um starfsleyfi.
Skilyrði fyrir afgreiðslu starfsleyfa samkvæmt matvælareglugerð er að innra eftirlit sé komið á
og sé virkt, að öðrum kosti verður umsókn afgreidd með fyrirvara um að innra eftirlit verði
komið á innan eins eða tveggja mánaða og starfsleyfi afgreitt að lokinni fullnægjandi úttekt.

4. Drög að deiliskipulagi fyrir Kjóavelli.
Kynnt vinna við undirbúning að breytingu á deiliskipulagi og lögð fram tillaga að
umsögn við fyrirliggjandi uppdrátt og drög að greinargerð.
Samþykkt.
5. Staðardagskrá 21, Garðabæ.
Lagt fram bréf bæjarritara Garðabæjar frá 11. desember s. l. þar sem óskað er
umsagnar um meðfylgjandi tillögur starfshóps um Staðardagskrá 21.
Eftirfarandi bókun var gerð:
"Heilbrigðisnefnd lýsir ánægju sinni með tillögur starfshópsins og hvetur bæjaryfirvöld
til að samþykka framkomin markmið. Hvatt er til þess að lögð verði áhersla á virka
þátttöku almennings í þróun Staðardagskrár 21. Jafnframt er nauðsynlegt að fyrirtæki
og stofnanir bæjarfélagsins gangi á undan með góðu fordæmi. Sú starfsemi er vel til
þess fallin að miðla hugmyndafræði Staðardagskrár 21 til íbúa. Það verður meðal
annars gert með vinnu við gerð umhverfisbókhalds og vistvænnar umhverfisstefnu.
Við umfjöllun hjá nefndinni kom það sjónarmið fram að meiri áherslu mætti leggja á
þann þátt í kaflanum um "röskun og mengunarhættu í umhverfi" að yfirvöld væru vel
undirbúin verði umhverfisslys eða óhöpp á landi eigi síður en á sjó. Mengunaróhöpp
og umhverfisslys geta víða átt sér stað og oft eru það fyrstu viðbrögð sem mestu
skipta."
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6. Yfirlit yfir starfsemi heilbrigðisnefndar árið 2000.
Lagður fram úrdráttur úr fundargerðum heilbrigðisnefndar árið 2000, yfirlit um
niðurstöður eftirlits, samantekt vegna kvartana og samantekt um hunda.
7. Rafmagns- og rafeindaúrgangur
Lögð fram skýrsla varðandi förgun á á rafmagns- og rafeindaúrgangi dags. haust
2000 með tillögum að breyttu fyrirkomulagi. Fram kemur að nauðsynlegt verður
vegna efnainnhalds að aðgreina þennan úrgangflokk frá öðrum úrgangi. Íslensk
stjórnvöld munu brátt verða skuldbundin til að flokka og farga þessum úrgangi á
sama hátt og tíðkast hjá nágranna þjóðum okkar. Framhald umræðu og kynningar á
fundi 11. desember s. l.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt að hafin verði sérstök móttaka á rafmagns- og
rafeindavöruúrgangi t.d. á gámastöðvum og að stofnsett verði a.m.k. ein
úrvinnslustöð á landinu fyrir slíkan úrgang. Rekstur slíkrar stöðvar verði tryggður til
framtíðar með álagningu förgunargjalds í innflutningi. Nefndin samþykkir að beina
því til annarra heilbrigðisnefnda á landinu og samtaka heilbrigðiseftirlits og
sveitarstjórna að vinna saman að framgangi málsins."
8. Önnur mál.
8.1
Fundartími.
Ákveðið að fundir nefndarinnar hefjist kl 17:30 í stað 17:15
8.2
Eftirlitsáætlun.
Rætt um uppbyggingu og framkvæmd eftirlitsáætlunar, tilfallandi eftirlit og átaksverkefni.
Ákveðið að Árni Sverrisson, Andrés Pétursson og Gestur Pétursson myndi starfshóp sem
skoðið málið sérstaklega milli funda.
8.3 Áramótabrennur.
Rætt var um stærð og gerð áramótabrenna um síðustu áramót og kom fram að nefndarmenn
töldu þær hafa verið í mjög góðu horfi.
8.4 Rekstur heilbrigðiseftirlitsins
Rætt var um helstu þætti í rekstri heilbrigðiseftirlitsins og hvar vinnuálag væri mest.
8.5 Skotsvæði
Rætt var um blýmengun sem fylgir rekstri skotsvæða.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:15

Árni Sverrisson

Andrés Pétursson

Sigurlaug Sigurðardóttir

Sigfríður Ingvarsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Gestur Pétursson
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