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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
194. fundur – 29. september 2014
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 29. september
2014. Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ.
Fundurinn hófst kl. 16.15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna, Páls Stefánssonar
og Guðmundar H. Einarssonar, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 192. fundar heilbrigðisnefndar frá 25. ágúst 2014 og 193.fundar frá 4. september 2014
lagðar fram.
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1.1

Fundargerð 171. starfsmannafundar frá 24. september 2014
Starfsleyfi
Garðabær

1.1.1 Litlatún 1, Garðabær - matvöruverslun með minniháttar vinnslu
Lögð fram umsókn Ólafs Þórs Jóhannessonar, f.h. Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470,
dags. 28.08.2014, þar sem sótt er um leyfi fyrir matvöruverslun með heitar pylsur, að Litlatúni 1,
Garðabæ. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að innra
eftirlit verði komið á innan mánaðar, starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.2 Litlatún 1, Garðabær - bensínafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Ólafs Jónssonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags. 10.09.2014, þar sem
sótt er um endurútgáfu starfsleyfis bensínafgreiðslustöðvar að Litlatúni 1, Garðabæ. Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt endurútgáfa starfsleyfis til 24.08.2020.
1.1.3 Hraunholtsvegur 4, Garðabær – niðurrif
Lögð fram umsókn Þórðar Helgasonar, kt. 040371-4359, dags. 21.08.2014, þar sem sótt er um leyfi til
niðurrifs á hluta af einbýlishúsi að Hraunholtsvegi 4, Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er staðfest starfsleyfi til 1.10.2014.
1.1.4 Skrúðás 12, Garðabær - heimagisting
Lögð fram umsókn Maríu Bjarkar Sverrisdóttur, kt. 130763-3599, dags. 22.09.2014, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs heimagistingar að Skrúðási 12, Garðabæ. Húshluti: Séríbúð í einbýlishúsi.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.5 Smiðsbúð 2, Garðabær - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Salómons Reynissonar, f.h. Mekka- bifreiðaverkstæði Garðabæjar ehf., kt. 6509130940, dags. 16.09.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðsbúð 2,
Garðabæ. Húshluti: 02 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.6 Strikið 3, Garðabær – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Helgu Steindórsdóttur kt. 050863-5499 f.h Fótaaðgerðastofu Helgu, dags.
11.09.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að Strikinu 3, Garðabæ.
Húshluti: Í þjónusturými Ísafoldar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.7 Suðurhraun 1, Garðabær - snyrtistofa
Lögð fram umsókn Elísabetar Jónsdóttur, f.h. Zirkonia ehf., kt. 670614-2120, dags. 22.09.2014, þar
sem sótt er um leyfi fyrir snyrtistofu að Suðurhrauni 1, Garðabæ.
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Húshluti: Hluti af sérbyggingu. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8 Suðurhraun 6, Garðabær - prentsmiðja
Lögð fram umsókn Bjarna Hrafnssonar, f.h. Vörumerking ehf., kt. 560771-0109, dags. 4.09.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Suðurhrauni 6, Garðabæ. Húshluti: 01 0101.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Hafnarfjörður
1.1.9 Álhella 3, Hafnarfjörður – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Gests Guðjónssonar f.h. Jarðboranir hf., kt. 590286-1419, dags. 21.08.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis og geymslusvæðis að Álhellu 3, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til allt að 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.10 Eyrartröð 16, Hafnarfjörður – reykhús
Lögð fram umsókn Odds F. Vilmundarsonar f.h. Reykhúsið Reykhólar ehf., kt. 541009-0430, dags.
28.08.2014, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu á reyktum og gröfnum laxi að Eyrartröð 16, Hafnarfirði,
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.11 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, veitingahús
Lögð fram umsókn Behzad Aru Valedbigi f.h. Kebab Kings ehf., kt. 690814-1370, dags. 9.09.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs veitingahúss að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0110.
Ný starfsemi.
Afgreiðslu frestað. Uppdrættir af fyrirhuguðu innra skipulagi hafa ekki borist.
1.1.12 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, snyrtistofa og förðun
Lögð fram umsókn Þóreyjar Gunnarsdóttur f.h. Makeover ehf., kt. 631211-0110, dags. 22.09.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu með varanlegri förðun að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
Húshluti: Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13 Lækjargata 34b, Hafnarfjörður - dýralæknastofa
Lögð fram umsókn Steinunnar Geirsdóttur f.h. Dýralæknamiðstöðin Grafarholti ehf., kt. 691003-3020,
dags. 17.09.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dýralæknastofu að Lækjargötu 34b, Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.14 Reykjavíkurvegur 58, Hafnarfjörður – matvöruverslun með minniháttar vinnslu
Lögð fram umsókn Ólafs Þórs Jóhannessonar, f.h. Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470,
dags. 29.08.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með veitingasölu að Reykjavíkurvegi
58, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15 Reykjavíkurvegur 58, Hafnarfjörður - bensínafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Ólafs Jónssonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags. 10.09.2014, þar sem
sótt er um endurútgáfu starfsleyfis bensínafgreiðslustöðvar að Reykjavíkurvegi 58, Hafnarfirði.
Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt endurútgáfa starfsleyfis til 24.08.2020.
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Kópavogur
1.1.16 Akralind 5, Kópavogur – matvörusala
Lögð fram umsókn Magnúsar Óla Ólafssonar, f.h. Innnes ehf., kt. 650387-1399, dags. 8.09.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvörudreifingu að Akralind 5, Kópavogi.
Húshluti: 01 0105, 01 0106, 01 0205, 01 0206. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.17 Hagasmári 9, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Ólafs Þórs Jóhannessonar, f.h. Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470,
dags. 29.08.2014, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu og verslunar með matvöru að
Hagasmára 9, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.18 Hagasmári 9, Kópavogur - bensínafgreiðslustöð
Lögð fram umsókn Ólafs Jónssonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags. 10.09.2014, þar sem
sótt er um endurútgáfu starfsleyfis bensínafgreiðslustöðvar að Hagasmára 9, Kópavogi. Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt endurútgáfa starfsleyfis til 26.03.2021.
1.1.19 Kársnesbraut 108, Kópavogur - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Aðalsteins Ásgeirssonar f.h. Svissinn ehf., kt. 540613-0790 dags. 20.08.2014, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Kársnesbraut 108, Kópavogi. Húshluti: hluti
jarðhæðar, bakatil Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20 Kópavogsbraut 115, Kópavogur - sjálfsafgreiðsla á eldsneyti
Lögð fram umsókn Símonar Kjærnested f.h. Atlantsolía ehf., kt. 590602-3610 dags. 22.08.2013, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslu á eldsneyti að Kópavogsbraut 115, Kópavogi.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Afgreiðslu frestað og óskað gagna um mengunarvarnir við eldsneytistanka.
1.1.21 Smáratorg 3, Kópavogur – snyrtistofa
Lögð fram umsókn Helgu Lindar Þóreyjardóttur, kt. 280489-3019, dags. 24.09.2014, þar sem sótt er
um til reksturs snyrti- og húðflúrstofu að Smáratorgi 3, Kópavogi. Húshluti: 2. hæð.
Húsnæðið er í tengslum við starfsemi snyrtistofunnar Heilsu og fegurð ehf. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.22 Smiðjuvegur 6, Kópavogur - skiltagerð
Lögð fram umsókn Helenu Ísaksdóttur f.h. Signa ehf., kt. 490910-0930, dags. 17.09.2014, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs skiltagerðar að Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Húshluti: 01 0105. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir
Garðabær

1.2.1 Skrúðás 12, Garðabær – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 17.09.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Maríu Bjarkar Sverrisdóttur, kt. 130763-3599, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir heimagistingu
samkvæmt flokki I að Skrúðási 12, Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 29.09.2014 starfsleyfi fyrir heimagistingu skv. ákvæðum
hollustuháttareglugerðar. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki l fyrir gististað,
samkvæmt reglugerð nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði
frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir gististað.”
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Hafnarfjörður
1.2.2 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörðu veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 4.09.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Kebab Kings ehf., kt. 690814-1370, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað samkvæmt flokki
I að Fjarðargötu 13-15, Hafnarfirði.
“Frestað þar sem beðið teikning af innra skipulagi fyrirhugaðs rekstrar liggur ekki fyrir.”
Kópavogur
1.2.3 Fagraþing 4, Kópavogur – gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 19.09.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Gylfaflöt 20 ehf., kt. 500205-0750, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir íbúðir samkvæmt flokki ll að
Fagraþingi 4, Kópavogi.
Frestað þar sem umsókn um starfsleyfi liggur ekki fyrir og eftirlit hefur ekki getað farið fram.
1.2.4 Hagasmári 9, Kópavogur – veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 11.09.2014, þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Tíu-ellefu ehf., kt. 470710-0470, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu samkvæmt flokki l
að Hagasmára 9, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti þann 29.09.2014 starfsleyfi fyrir veitingastofu skv. ákvæðum matvæla- og
hollustuháttareglugerða. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi í flokki l, samkvæmt reglugerð
nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá starfseminni valdi
ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn er veitt fyrir veitingastofu.”
1.3

Tóbaksleyfi
Garðabær

1.3.1 Litlatún 1, Garðabæ – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélagi tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 28.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun 10-11 Garðabæ að Litlatúni 1, Garðabæ. Leyfisveiting staðfest.
Hafnarfjörður
1.3.2 Melabraut 29, Hafnarfjörður – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun að Melabraut 29, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
1.3.3 Reykjavíkurvegur 58, Hafnarfjörður – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun að Reykjavíkurvegi 58, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
1.3.4 Staðarberg 2-4, Hafnarfjörður – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun að Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
1.3.5 Strandgata 13-15, Hafnarfjörður – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun að Strandgötu 13-15, Hafnarfirði. Leyfisveiting staðfest.
Kópavogur
1.3.6 Dalvegur 16c, Kópavogur – samkomustaður
Lögð fram umsókn frá Bara ehf., kt. 690304-3170, dags. 25.08.2014, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu í samkomustað að Dalvegi 16c, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.
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1.3.7 Dalvegur 20, Kópavogur – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun að Dalvegi 20, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.
1.3.8 Hagasmára 9, Kópavogur – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í Smáranum verslun að Hagasmára 9, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.
1.3.9 Hjallabrekka 2, Kópavogur – verslun
Lögð fram umsókn frá Rekstrarfélags tíu ellefu ehf., kt. 470710-0470, dags. 29.08.2014, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í verslun að Hjallabrekku 2, Kópavogi. Leyfisveiting staðfest.
1.4

Annað

1.4.1 Dalsmári 5, íþróttahús, Kópavogur, tímabundið starfsleyfi
Lögð fram umsókn Jóhannesar Stefánssonar f.h. Múlakaffis ehf., kt. 660772-0229 þar sem sótt er um
leyfi fyrir veitingasölu á sjávarútvegssýningu sem haldin er í Fífunni, Dalsmára 5, Kópavogi, dagana
25.-27. september. Leyfisveiting staðfest.
1.4.2 Kársnesbraut 112, Kópavogur, dreifingarstöð á kjöti
Lagt fram erindi Matvælastofnunar sem barst í tölvupósti þann 19. september 2014 um yfirfærslu á
eftirliti með starfsemi Kjötmarkaðarins ehf., kt. 4503012-1420, að Kársnesbraut 112, Kópavogi.
Starfsemin hefur gilt starfsleyfi samkvæmt mengunarvarnareglugerðum frá 27.08.2012.
Samþykkt er endurútgáfu starfsleyfis með vísun til matvælalaga.
1.4.3 Skýrsla um upprunamerkingar á matjurtum
Lögð fram skýrsla úr eftirlitsverkefni 2013-2014 um upprunamerkingu á matjurtum sem birt hefur verið
á heimasíðu Matvælastofnunar.
http://mast.is/library/Eftirlitsni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur/Eftirlitsverkefni/EftirlitsverkefniUpprunamer
kingGraenmetis140903JS.pdf

2 Fjárhagsáætlun 2015
Fjárhagsáætlun og starfsáætlanir ársins 2015 lagðar fram og afgreiddar. Heilbrigðisnefnd leggur til að
tímagjald verði kr. 10.800. Samþykkt að senda tillögu að fjárhagsáætlun og gjaldskrám til afgreiðslu
sveitarstjórna.
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Skipulagsmál

Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 3. september 2014 þar sem óskað er umsagnar
um nýja rétt fyrir afrétt Seltjarnarneshrepps hins forna í lögsagnarumdæmi Kópavogs.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd veitir jákvæða umsögn um tillöguna.”
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Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða

Boðað hefur verið til aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða í Reykjavík þann 20. október 2014.

5

Haustfundur 2014

Boðað hefur verið til haustfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða með Umhverfisstofnun,
Matvælastofnun og ráðuneytum í Reykjavík þann 20. og 21. október n.k.

6 Loftgæðavöktun
Farið yfir stöðu loftgæðavöktunar og bakgrunn.
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7

Önnur mál

7.1
Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum
Með tölvupósti þann 25. september s.l. sendi Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til umsagnar
frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur),
53. mál . Málið var einnig lagt fram á síðasta þingi: http://www.althingi.is/altext/143/s/0813.html
Vakin er athygli á því að í greinargerð frumvarpsins segir svo um breytingar á frumvarpinu frá síðasta
þingi:
„Frumvarpið er nú lagt fram að nýju með litlum efnislegum breytingum frá frumvarpi því sem lagt var
fram á 143. löggjafarþingi. Lítils háttar breyting er gerð á orðalagi ákvæða er fjalla um geymslu CO2 í
jörðu. Er orðalag ákvæðanna fært nær því orðalagi sem finna má í íslenskri þýðingu tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2009/31/EB. Einnig er umfjöllun um vegi í liðum 10.07–10.10 í
athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins bætt.“
Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 10. október nk. Þingskjalið er hægt að sækja á
vef Alþingis: http://www.althingi.is/altext/143/s/0813.html
Eftirfarandi bókun var gerð:
,, Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis gerir ekki efnislegar athugasemdir við
framkomið frumvarp. Verið er að fela sveitarfélögum nýtt verkefni athygli er vakin á mjög þröngum
tímaramma sem sveitarfélögum er ætlað að vinna eftir.”
7.2
Endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu
Lagt fram til kynningar erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 26. september 2014 um
endurskoðun vatnsverndar
Eftirfarandi málsgögn eru aðgengileg á vef SSH http://ssh.is/til-kynningar/vatnsvernd
 Tillaga að afmörkun verndarsvæða vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar,
Reykjavíkur, Seltjarnarness, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
 Tillaga að samþykkt um verndarsvæða vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar,
Reykjavíkur, Seltjarnarness, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
 Greinargerð um heildarendurskoðun.
Athugasemdafrestur við kynningargögn er til 10. nóvember n.k.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.. 18:25
Fjölnir Sæmundsson

Gnýr Guðmundsson

Hörður Svavarsson

Jón Haukur Ingvason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Svava H. Guðmundsdóttir
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