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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
169. fundur – 27. febrúar 2012
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27.
febrúar 2012. Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Fundurinn hófst kl. 17. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar,
heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 168. fundar heilbrigðisnefndar frá 30. janúar 2012 lögð fram.

Fundargerð 147. starfsmannafundar frá 22. febrúar 2012
1.1

Starfsleyfi

Álftanes
1.1.1 Breiðumýri, Álftanes – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Aðalheiðar Jónsdóttur kt. 220673-4729, dags. 31.01.2012, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs matvöruverslunar við Breiðumýri, Álftanesi.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er afgreiðslu frestað þar sem ekki
liggur fyrir hvort umrædd notkun fasteignar sé heimil.

Garðabær
1.1.2 Krókamýri 34, Garðabær – fisksala, lögheimili
Lögð fram umsókn Hilmars Guðjónssonar f.h Fagfisks ehf., kt. 600995-2009 dags. 30.01.2012,
þar sem sótt er um leyfi vegna innflutnings á matvöru. Um er að ræða lögheimili að Krókamýri
34, Garðabæ. Dreifing vöru verður frá vöruhótelum. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sem er í íbúðargötu valdi ekki óþægindum fyrir nágranna.
1.1.3 Miðhraun 14, Garðabær – umbúðadreifing
Lögð fram umsókn Magnúsar H. Sigurðssonar f.h Multivac A/S, útibú á Íslandi, kt. 420708-0170
dags. 27.01.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með umbúðir og tæki sem
koma í snertingu við matvæli, að Miðhraun 14, Garðabæ. Húshluti: 01 0101 og 0102.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.4 Skeiðarás 8, Garðabær – verkstæði
Lögð fram umsókn Brynjars Haraldssonar f.h Frostverks ehf., kt. 650888-1389 dags.
10.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis fyrir kælitæki að Skeiðarási 8,
Garðabæ. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

Hafnarfjörður
1.1.5 Dalshraun 20, Hafnarfjörður – bílapartasala
Lögð fram umsókn Þórs Kristjánssonar f.h. Bílaparta og þjónustu ehf., kt. 490694-2699, dags.
14.02.2012, þar sem sótt er um leyfi fyrir bifreiðaverkstæði og bílapartasölu að Dalshrauni 20,
Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er auglýsing starfsleyfis til 12 ára samþykkt.
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1.1.6 Fagraberg 10, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Kristbjargar Helgadóttur, kt. 250358-7849, dags. 09.02.2012, þar sem sótt
er um leyfi fyrir daggæslu fyrir allt að 10 börn að Fagrabergi 10, Hafnarfirði.
Húshluti: neðri hæð í einbýlishúsi. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.7 Hellisgata 26, Hafnarfjörður – daggæsla
Lögð fram umsókn Þórdísar M. Böðvarsdóttur, kt. 211159-2009, dags. 11.01.2012, þar sem
sótt er um leyfi fyrir daggæslu fyrir allt að 10 börn á heimili að Hellisgötu 26, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er leyfi samþykkt fyrir daggæslu allt
að 9 börnum til loka maí 2012.
1.1.8 Kaplahraun 10, Hafnarfjörður - bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Kristjáns Þorsteinssonar, f.h. Smart réttinga ehf., kt. 440505-0660, dags.
10.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttingaverkstæðis að Kaplahrauni 10,
Hafnarfirði. Húshluti; 01 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.9 Kaplakriki, Hafnarfjörður – veislusalur
Lögð fram umsókn Péturs O. Stephensen f.h. Fimleikafélags Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769,
dags. 9.03.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veislusalar með móttökueldhúsi í
íþróttamiðstöðinni Kaplakrika, Hafnarfirði. Viðbót við starfsleyfi frá 24.03.2011.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er breyting á starfsleyfi samþykkt.
1.1.10 Lónsbraut 1, Hafnarfjörður - fiskvinnsla
Lögð fram umsókn Bjarna S. Benediktssonar, f.h. Storms Seafood Lónsbraut ehf., kt. 7012946539, dags. 9.02.12, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu að Lónsbraut 1, Hafnarfirði.
Húshluti, allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.11 Melabraut 18, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Gísla Jens Friðjónssonar f.h. Hópbíla hf., kt. 430192-2059, dags.
10.02.2012, þar sem sótt er um leyfi fyrir bifreiðaverkstæði og þjónustustöð að Melabraut 18,
Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.12 Melabraut 18, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði og sjálfvirk bílaþvottastöð
Lögð fram umsókn Gísla Jens Friðjónssonar f.h. Hagvagna hf., kt. 461291-1399, dags.
10.02.2012, þar sem sótt er um leyfi fyrir bifreiðaverkstæði, þjónustustöð og sjálfvirka
bílaþvottastöð að Melabraut 18, Hafnarfirði.
Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13 Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði - bensínstöð
Lögð fram umsókn Jörgens Magnússonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags. 9.02.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti að Óseyrarbraut 2,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Frestað þar sem úttekt liggur ekki fyrir.
1.1.14 Rauðhella 13, Hafnarfjörður - vinnsla og þurrkun á sandi
Lögð fram umsókn Jóhannesar Reynissonar f.h. Fínpússningar ehf., kt. 460202-2560, dags.
15.01.2011, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu og þurrkunar á sandi að Rauðhellu 13,
Hafnarfirði. Húshluti: Allt húsið. Endurnýjun.

2

Heilbrigðisnefnd 27. febrúar 2012

Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15 Sólvangsvegur 2, Hafnarfjörður – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Christine Buchholz kt. 140166-8399, dags. 30.01.2012, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs fótaaðgerðastofu að, Sólvangsvegi 2, Hafnarfirði.
Húshluti: Í þjónusturými hjúkrunarheimilis. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.16 Tjarnarvellir 11, Hafnarfirði - sala á vörum sem geta innihaldið varasöm efni
Lögð fram umsókn Ingólfs Garðarssonar, f.h. Servida ehf., kt. 700502-3920, dags. 10.02.2012,
þar sem sótt er um leyfi til sölu á hreinlætisvörum sem innihalda geta hættuleg efni og eiturefni
að Tjarnarvöllum 11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
1.1.17 Bláfjallaleið, Kópavogur - hellisskoðun
Lögð fram umsókn Björns Ólafssonar f.h. Þríhnúka ehf., kt. 580405-0530, dags. 20. febrúar
2012, þar sem óskað er eftir tímabundnu leyfi til að seta upp búnað til að auðvelda aðgengi að
Þríhnúkagíg.
Með vísun til ákvæða reglugerðar um hollustuhætti og 30. gr. samþykktar um verndarsvæði
vatnsbóla innan lögsagnarmarka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, nr. 636/1997, er
samþykkt að veita leyfi til 1. september n.k.
1.1.18 Dalsmári 9-11, Kópavogur - veitingasala
Lögð fram umsókn Þrastar Sigurðssonar f.h. Sporthallarinnar ehf., kt. 500108-1690, dags.
6.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til sölu á skyrdrykkjum, samlokum og blöndun á
próteindrykkjum að Dalsmára 9-11, Kópavogi. Húshluti, í afgreiðslu.
Breyting á starfsemi, viðbót við starfsleyfi frá 1.04.2008.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.19 Dalvegur 2, Kópavogur - áfengisverslun
Lögð fram umsókn Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, kt. 410169-4369, dags.3.02.2012, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs áfengisverslunar að Dalvegi 2, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01 0101. Endurnýjun vegna breytinga á húsnæði.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.20 Dalvegur 20, Kópavogur - bensínstöð
Lögð fram umsókn Jörgens Magnússonar, f.h. Skeljungs hf., kt. 590269-1749, dags. 9.02.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti að Dalvegi 20,
Kópavogi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.21 Digranesvegur 8, Kópavogur - bílaleiga
Lögð fram umsókn Smára Jónssonar f.h. Bílaleigu Kópavogs ehf., kt. 420802-3070, dags.
23.01.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu ásamt aðstöðu til þrifa á bílum að
Digranesvegi 8, Kópavogi. Húshluti: bílskúr. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er afgreiðslu frestað og óskað viðbragða
umsækjanda vegna fyrirliggjandi umsagnar byggingafulltrúa.
1.1.22 Engihjalli 8, Kópavogur - veitingahús
Lögð fram umsókn Tawatchai Wirlyolan f.h. Gull riddarans hf., kt. 671211-0650, dags.
3.11.2011, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Engihjalla 8, Kópavogi.
Húshluti: 010107. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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1.1.23 Huldubraut 15, Kópavogur - Niðurrif á húsi
Lögð fram umsókn Gísla Jóns Höskuldssonar f.h. Dalshóla ehf., kt. 540306-0360, dags.
7.2.2012, þar sem sótt er leyfi til niðurrifs á gömlu íbúðarhúsi að Huldubraut 15, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er leyfi staðfest.
1.1.24 Skemmuvegur 14, Kópavogur - reykhús
Lögð fram umsókn Ólafs Georgssonar f.h. Reykofnsins ehf., kt. 540379-0259, dags.
3.02.2012, þar sem sótt er um leyfi til reksturs reykhúss að Skemmuvegi 14, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101 og 01 0102. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarreglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

1.2.1 Hjallahraun 13, Hafnarfjörður, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 23.12.2011, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hróa Hattar ehf., kt. 531011-1390, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastofu í
flokki ll að Hjallahrauni 13, Hafnarfirði. Lagður fram tölvupóstur frá sýslumanni dags. 7.2.2012 .
Mælt er með eftirfarandi bókun:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 21.11.2011 starfsleyfi til rekstur veitingastofu skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.”
1.2.2 Kaplakriki, Hafnarfjörður, samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram erindi sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 13.02.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélags Hafnarfjarðar kt. 540169-2769, þar sem óskað er nýrra umsagnar
vegna breytinga, fyrir veitingastað í flokki Ill að Kaplakrika, Hafnarfirði.
Mælt er með eftirfarandi bókun.
“Heilbrigðinefnd samþykkti 27.02.2012 að veita Fimleikafélagi Hafnarfjarðar, kt. 540169-2769
starfsleyfi til reksturs veislusalar með móttökueldhúsi fyrir samkomusal í húshluta 02 01 í
íþróttamiðstöðinni Kaplakrika samkvæmt ákvæðum laga um matvæli og laga um hollustuhætti
og mengunarvarnir. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi til reksturs samkomusalar
samkvæmt lll. flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis
fyrir samkomusal.
Kópavogur
1.2.3 Engihjalli 8, Kópavogur – Gull riddarinn ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 5.01.2012, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gull riddarans ehf kt. 671211-0650, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki Ill að Engihjalla 8, Kópavogi.
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 27.02.2012 starfsleyfi til rekstur veitingastaðar skv. matvæla og
hollustuháttarreglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt lll. flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir krá.”
1.3

Annað

1.3.1 Eftirlit með merkingum efnavara 2011
Lögð fram samantekt Umhverfisstofnunar um ,,Eftirlit með merkingum efnavara 2011. Skýrslan
er birt á heimasíðu Umhverfisstofnunar. http://eldri.ust.is/media/fraedsluefni/pdfskjol//Samantekt_um_eftirlit_I_2011.pdf
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1.3.2 Eftirlitsverkefni – innihaldslýsing matvæla og uppskriftir þeirra
Lögð fram skýrsla Matvælastofnunar um eftirlitsverkefnið ,,Innihaldslýsingar matvæla og
uppskriftir þeirra” janúar 2012. Skýrslan er birt á heimasíðu Matvælastofnunar.
http://www.mast.is/Uploads/document/eftirlitsnidurstodur/Innihaldoguppskriftir2011LOKASKYRSLA_FEB_2012.pdf
1.3.3 Eftirlitsverkefni - meðhöndlun einnota og margnota umbúða í matvælafyrirtækjum
Lögð fram skýrsla úr Matvælastofnunar um eftirlitsverkefnið ,,Meðhöndlun einnota og margnota
umbúða í matvælafyrirtækjum” frá janúar 2012. Skýrslan er birt á heimasíðu Matvælastofnunar
http://www.mast.is/Uploads/document/Skyrslur/EftirlitsverkefniMedhondlunumbuda0112.pdf

2 Starfsemi ársins 2011
Farið yfir helstu mál og drög að ársskýrslu fyrir liðið starfsár.

3 Túlkun á ákvæðum samþykktar um hundahald
Lagt fram erindi Árna Stefáns Árnasonar, lögfræðings, dags. 20. febrúar 2012, þar sem farið er
fram á skýringar á því hvenær litið væri svo á að um alvarleg brot á samþykkt um hundahald nr.
143/2000, væri að ræða og með hvaða hætti heilbrigðisnefndin metur hvenær um alvarlegt brot
sé að ræða.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd vísar erindinu frá með vísun til þess að það fellur ekki undir starfssvið
nefndarinnar að láta í ljós skoðanir sínar á lögfræðilegum álitaefnum, nema í þeim tilfellum þar
sem taka þarf stjórnvaldsákvarðanir um réttindi og skyldur aðila enda eigi þeir lögvarða
hagsmuni af úrlausn nefndarinnar. Er jafnframt vakin athygli álitsbeiðanda á því að eftirlit með
ákvæðum laga nr. 15/1994 um dýravernd fellur utan lögmælts hlutverks heilbrigðisnefndar, en
samkvæmt ákvæðum laganna skal Umhverfisstofnun fara með eftirlit vegna þeirra”

4 Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfirði, bílaþvottastöð
Lagt fram erindi Helga G. Sigurðssonar f.h. Löðurs ehf., að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði,
dags. 15. febrúar 2012, þar sem óskað er eftir frestun á afgreiðslu starfsleyfisumsóknar frá 24.
ágúst 2011 þar sem framkvæmdir við úrbætur standa yfir og gripið hefur verið til tímabundinna
mótvægisaðgerða vegna kvartana nágranna.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,, Heilbrigðisnefnd telur að þar sem fyrirtækið getur ekki sýnt fram á að hávaði frá búnaði sé
innan viðmiðunar marka verði fyrirtækið að bregðast við og draga úr umsvifum rekstrar á
nóttunni. Nú þegar verður að vera slökkt á ryksugum og snertilausum þvottabúnaði frá kl. 23 til
7 alla daga vikunnar.”
Hafi fullnægjandi upplýsingar vegna starfsleyfisumsóknar ekki borist fyrir 15. mars n.k. mun
heilbrigðisnefnd þurfa að vísa umsókninni frá.”
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Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

5.1 Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 24.
febrúar 2012.
5.2 Hellisheiðavirkjun, ylræktarver, breytt deiliskipulag í sveitarfélaginu Ölfusi
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar, skipulags- og byggingardeildar, frá 23. janúar 2012, þar sem
óskað er umsagnar um tillögu Sveitarfélagsins Ölfuss, dags. 5. janúar 2012 um
skipulagslýsingu og kynningargögn vegna deiliskipulags ylræktarvers við Hellisheiðarvirkjun.
,, Heilbrigðisnefnd telur ekki þörf á að gera athugasemd við tillöguna í ljósi endurskoðunar á
vatnsvernd fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem ekki er ætlunin að skilgreina vatnstökusvæðið í
Engidal sem varavatnstökusvæðineysluvatns fyrir höfuðborgarsvæðið. Vakin er athygli á
nauðsyn mengunarvarna á svæðinu vegna vatnstöku fyrir hitaveituvatn “

5

Heilbrigðisnefnd 27. febrúar 2012
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Frumvarp til efnalaga

Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 20. febrúar 2012 þar sem óskað er umsagnar um
frumvarp til efnalaga.
Ákveðið að bíða með að veita umsögn.

7

Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða

Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 14. febrúar s.l.
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Önnur mál

8.1 Fráveitulögn við Hellubraut
Lögð fram afrit af erindum Heilbrigðiseftirlitsins frá 5. desember 2011 og 3. janúar 2012 til
húseiganda að Hellubraut 7, Hafnarfirði, vegna nauðsynlegra úrbóta á fráveitulögn og
andmælum húseiganda frá 14. desember 2011 og 18. janúar 2012.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Samkvæmt samþykkt nr.199/2009 um fráveitu í Hafnarfjarðarkaupstað á húseigandi
fráveitulagnir frá húseign sinni að tengistað við Fráveitu Hafnarfjarðar. Húseigendum er
jafnframt skylt að halda vel við fráveitulögnum og fráveituheimæðum húseigna sinna sem og
mengunarvarnabúnaði þeim tengdum. Þar sem ekki er hægt að fallast á að löskuð fráveitulögn
frá húseigninni Helluhraun 7, Hafnarfirði, verði áfram notuð án fullnægjandi úrbóta óskar
heilbrigðisnefnd eftir því við Fráveitu Hafnarfjarðar að unnin verði verk- og kostnaðaráætlun
varðandi úrbætur svo vinna megi verkið á kostnað þess vinnuskylda gerist þess þörf.”
8.2 Eftirlit með smásölu á tóbaki
Lögð fram stöðumatsskýrsla úr eftirlit í janúar og febrúar 2012 með smásölu á tóbaki hjá 58
sölustöðum í umdæminu.
Tóbak reyndist sýnilegt viðskiptavinnum á fjórum sölustöðum.
Í 16 % tilvika var gerð athugasemd við að auglýsingu um bann við að afhenda einstaklingi yngri
en 18 ára vantaði og hjá 21% sölustaða var afgreiðslufólk yngra en 18 ára við afgreiðslustörf
ásamt eldra afgreiðslufólki.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur ljóst að ekki megi draga úr eftirliti og felur heilbrigðiseftirlitinu að fylgja
úrbótum eftir”
8.3 Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar
Reglulegir fundir heilbrigðisnefndar til vors verða 3. apríl, 23. apríl og 21. maí.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:20

Guðmundur Sigurðsson

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Ó. Valdimarsson

Gísli Gíslason

Jón Bjarni Þorsteinsson

Steingrímur Steingrímsson
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