Heilbrigðisnefnd 29. mars 2010

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
148. fundur – 29. mars 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 29. mars
2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson boðaði forföll og í hans stað mætti Guðrún Þóra Magnúsdóttir.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 147. fundar heilbrigðisnefndar frá 1. mars 2010.

Samþykkt
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Fundargerð 128. starfsmannafundar frá 24. mars 2010
Starfsleyfi

Garðabær
2.1.1 Kirkjulundur 17, Garðabær - heildsala og pökkun matvæli
Lögð fram umsókn Óskars Ö. Vilbergssonar, f.h. Different ehf., kt. 450504-2970, dags.
23.03.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir heildsölu og pökkun matvæla að Kirkjulundi 17,
Garðabæ. Húshluti: 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.2.
Vífilstaðavegur, Garðabær - veitingastofa.
Lögð fram umsókn Sigurðar E. Ingasonar, kt. 241261-3799, dags. 23.03.2010, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs veitingastofu í golfskála GKG, í Vetrarmýri við Vífilstaðaveg, Garðabæ.
Eigandaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
2.1.2 Breiðhella 8-10, Hafnarfjörður - endurvinnslustöð
Lögð fram umsókn Ásmundar Reykdal, f.h. Sorpu bs., kt. 510588-1189, dags. 15.03.2010, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs endurvinnslustöðvar að Breiðhellu 8-10, Hafnarfirði.
Húshluti.: öll lóð og mannvirki. 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
2.1.3 Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður – snyrtistofa með húðflúr
Lögð fram umsókn Berglindar Öddu Halldórsdóttur kt. 281173-4569, dags. 8.03.2010, þar sem
sótt er um leyfi fyrir snyrtistofu með húðflúr að Bæjarhrauni 6, Hafnarfirði. Húshluti.: 01 0101.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.4 Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður - bónstöð
Lögð fram umsókn Sigvalda Gunnarssonar, f.h. Rasta ehf, kt. 6702972849, dags. 9.03.2009,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar í bílakjallara Fjarðarins að Fjarðargötu 13-15,
Hafnarfirði. Óskar eftir að yfirtaka starfsleyfi K-bón ehf kt. 661005-2540. Eigendaskipti.
Lagður fram tölvupóstur dags. 24. mars 2010 frá Helgu Leifsdóttur hdl. skiptastjóra K-bóns sem
var með rekstur á staðnum. Gerð er athugasemd við leyfisveitingu fyrir nýjan aðila.
Afgreiðslu frestað þar sem kanna þarf afstöðu húseiganda..
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2.1.5 Gjótuhraun 4, Hafnarfjörður – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Eyjólfs Ingimarssonar f.h. Héðins Schindler lyftur ehf., kt. 601289-1059,
dags. 18.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæði fyrir lyftur að Gjótuhrauni
4, Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. 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.
2.1.6 Reykjanesbraut, Straumsvík, Hafnarfjörður - endurnýjun vatns lagna
Lögð fram umsókn Guðmundar Péturssonar, f.h. ÍAV þjónustu, kt. 651005-0430, dags.
23.03.2010, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til að fjarlægja asbestlagnir úr jörð fyrir ÍSAL í
Straumsvík, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt tímabundins
starfsleyfis.
2.1.7 Selhella 13, Hafnarfjörður - vinnsla úr plasti
Lögð fram umsókn Halldórs Hreinssonar, f.h. Kjarnaglugga ehf., kt. 650599-2929, dags.
19.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs smíðaverkstæðis að Selhellu 13, Hafnarfirði.
Húshlutar: 0101, 0102, 0201 og 0202. 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.
2.1.8 Lækjargata 34b, Hafnarfjörður – fiskbúð
Lögð fram umsókn Eiríks Hansínusonar f.h. Nammifisks ehf., kt. 580506-1780, dags.
17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Lækjargötu 34b, Hafnarfirði.
Húshluti: 02 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi fyrir smásölu á fiski og fiskvörum
samþykkt til 4 ára með skilyrðum um að starfsemin valdi ekki óþægindum s.s. með lykt í
fjöleignahúsinu og með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar.
2.1.9 Óseyrarbraut 14B, Hafnarfjörður – trésmíðaverkstæði
Lögð fram umsókn Hannesar Höskuldssonar f.h. C.H. Pökkunarfélags ehf., kt. 650808-2230,
dags. 9.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmíðaverkstæðis að Óseyrarbraut 14B,
Hafnarfirði. 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.
2.1.10 Rauðhella 5, Hafnarfjörður - vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Daníels Sigurðssonar, f.h. DS Lausnir ehf., kt. 531202-3840 dags.
19.01.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis fyrir verktaka að Rauðhellu 5,
Hafnarfirði. Húshluti: allt húsið. 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.
2.1.11 Strandgata 90, Hafnarfjörður, dekkjaverkstæði
Lögð fram ný umsókn Hannibals Sigurvinssonar f.h. Auto Cars kt. 520107-2740, dags.
18.03.2010 þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþjónustu og dekkjaverkstæðis að Strandgötu
90, Hafnarfirði. Húshluti: 06 0101. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnarreglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
2.1.12 Bæjarlind 4, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Sigurjóns Kristjánssonar f.h. C-8 ehf (Players)., kt. 660210-0910, dags.
17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Bæjarlind 4, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201, 01 0202, 01 0203, 01 0204. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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2.1.13 Dalvegur 6-8, Kópavogur - vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Ævars Þorsteinssonar f.h. Kraftvéla
ehf kt. 631209-1730, dags.
18.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis fyrir þungavinnuvélar að Dalvegi
6-8, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.14 Dalvegur 18, Kópavogur - hárgreiðslustofa
Lögð fram umsókn Páls Gunnlaugssonar f.h. Hair Doo ehf kt. 681009-0350, dags. 5.03.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Dalvegi 18, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 01 00 02. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.15 Elliðahvammur, Kópavogur - eggja- og kjúklingaframleiðsla
Lögð fram umsókn Þorsteins Sigmundssonar f.h. Hvamms ehf., kt.560986-2039, dags.
8.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs eggja- og kjúklingaframleiðslu við Elliðahvamm,
Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsinga starfsleyfi með
fyrirvara um forsendu skipulags með vísun til nálægðar íbúðarsvæðis og ákvæða 24. gr.
reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002.
2.1.16 Hagasmári 1, Kópavogur - veitingastaður
Lögð fram umsókn Tómasar Boonchang f.h. Tómasar og Dúnu ehf., kt.691199-3559, dags.
17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingaverslunar að Hagasmára 1, Kópavogi.
Húshluti: 10.9.9. (svæði D). Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða matvælareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.17 Hamraborg 12, Kópavogur bensínstöð
Lögð fram umsókn Arnar Franzsonar, f.h. Olíuverslunar Íslands hf, kt.500269-3249, dags.
24.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þjónustustöðvar með eldsneyti, (bensínstöð
matvæli, og vörur sem innihalda varasöm efni) að Hamraborg 12, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvælareglu-, hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi
samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun
fasteignar og að lokinn úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.18 Holtasmári 1, Kópavogur - læknastofa
Lögð fram umsókn Teits Guðmundssonar
f.h. Heilsuverndar, kt.660298-2589, dags.
8.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að Holtasmára 1, Kópavogi.
Húshluti: hluti af 7. hæð. Eigendaskipti.
Með vísan til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára .
2.1.19 Kópavogsbraut 17, Kópavogur - fangelsi
Lögð fram umsókn Guðmundar Gíslasonar f.h. Fangelsismálastofnunar ríkisins, kt.4401892029, dags. 17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fangelsis að Kópavogsbraut 17,
Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Frestað þar sem starfsemin fullnægir ekki kröfum hollustuháttareglugerðar
um
hreinlætisaðstöðu.
2.1.20 Kársnesbraut 96, Kópavogur - matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Árna V. Sólonssonar f.h. Marvildar ehf, kt.440310-0950, dags. 23.03.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs vinnslu fyrir reyktan og grafinn lax ásamt sósugerð að
Kársnesbraut 96, Kópavogi. Húshluti: neðri hæð. Ný starfsemi.
Með vísan til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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2.1.21 Rjúpnasalir 1, Kópavogur - skyndibitastaður
Lögð fram umsókn Helgu Láru Ólafsdóttur, f.h. Nautnar ehf., kt. 591107-1350, dags.
24.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs lítils veitingastaðar og söluturns að
Rjúpnasölum 1, Kópavogi. Húshluti: 01 0103. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.22 Smáratorgi 3, Kópavogur – verslun með snyrtivörur
Lögð fram umsókn Katrínar Eyjólfsdóttur f.h. Bryggjutorgs ehf, kt. 591009-1170, dags.
11.3.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með snyrtivörur að Smáratorgi 3,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.23 Smiðjuvegur 4E, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Ara Jónssonar f.h. Lakksmiðjunnar ehf kt. 490388-1769, dags. 23.03.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 4E, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 23.03.2010.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.24 Smiðjuvegur 62, Kópavogur – heildsala með hreinlætisvörur
Lögð fram umsókn Karls Óskars Þráinssonar f.h. Gæðavörur ehf. kt. 460309-1580, dags.
5.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með hreinlætisvörur að Smiðjuvegi 62,
Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 16.03.2010.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Umsagnir
Garðabær
2.1.25 Vífilsstaðavegur, Garðabær – golfskáli rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 26.03.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurðar E. Ingasonar fyrir rekstrarleyfi fyrir veitingastofu og greiðasölu hjá GKG
v/Vífilsstaðaveg í Garðabæ.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 29.03.2010 starfsleyfi fyrir veitingastofu skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Il 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 og greiðasölu.
2.1.26 Suðurhraun 3, Garðabær - sala notaðra ökutækja, söluleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags 19.03.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Jóhanns Baldurssonar f.h. Bílauppboðsins ehf, kt. 450110 0350, um leyfi til sölu
notaðra ökutækja að Suðurhrauni 3, Garðabæ .
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.1.27 Suðurhraun 3, Garðabær - sala notaðra ökutækja, söluleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirðir dags 19.03.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gísla Jónssonar f.h. GJ bílahúss ehf. kt. 700109 0380 um leyfi til sölu notaðra
ökutækja, að Suðurhrauni 3, Garðabæ.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
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2.1.28 Bæjarlind 4, Kópavogur – C-8 ehf, veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 2.03.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn C-8 ehf (Players) kt. 660210-0910, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað að
Bæjarlind 4, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 29.03.2010 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt Ill 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, veitinga- og skemmtistað.”
2.1.29 Dalvegur 16c, Kópavogur – Bara ehf, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 16.03.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bara ehf kt. 690304-3170, þar sem sótt er um rekstrarleyfi í flokki ll fyrir veitingastofu
Dalvegi 16c, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 25.08.2008 starfsleyfi fyrir veitingastofu skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. 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.”
2.1.30 Hagasmára 1, Kópavogur – Yummi Yummi, veitingastofa, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 2.03.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Tómasar og Dúnu ehf. kt. 691199-3559, þar sem sótt er um rekstrarleyfi í flokki I fyrir
veitingastofu að Hagasmára 1, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 29.03.2010 starfsleyfi fyrir veitingastofu skv. matvælareglugerðum.
Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt I 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.”
Tóbaksleyfi
Hafnarfjörður
2.1.31 Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfjörður – Krónan, matvöruverslun
Lögð fram umsókn Friðgeirs Alfreðssonar f.h. Kaupáss hf., kt. 711298-2239, dags. 29.03.2010
þar sem sótt er um leyfi til tóbakssölu í matvöruversluninni að Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfirði.
Heilbrigðisnefnd samþykkir til bráðabrigða tímabundið leyfi til eins árs til tóbakssölu í versluninni
að Hvaleyrarbraut 3 í Hafnarfirði. Vísað er til endurtekinna kvartana um að í versluninni sé
unglingum yngri en 18 ára selt tóbak og versluninni ber að skila inn áætlun um úrbætur.
Kópavogur
2.1.32 Bæjarlind 4, Kópavogur - C8 ehf (Players), veitingastaður
Lögð fram umsókn C8 ehf, kt. 660210-0910, dags. 17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til
tóbakssölu á veitingastaðnum C-8 ehf, Bæjarlind 4, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt.
2.1.33 Hamraborg 12, Kópavogur - Olíuverslun Íslands, bensínstöð
Lögð fram umsókn Olíuverslunar Íslands ehf., kt. 500269-3249, dags. 23.03.2010, þar sem sótt
er um leyfi til tóbakssölu í þjónustustöð fyrir eldsneyti að Hamraborg 12, Kópavogi.
Leyfisveiting samþykkt.
2.1.34 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – Salagrill, söluturn
Lögð fram umsókn Nautnar ehf, kt. 591107-1350, dags. 24.03.2010, þar sem sótt er um leyfi
til tóbakssölu í Salagrilli Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Leyfisveiting staðfest.
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Annað
Garðabær
2.1.35 Miðhraun 2 Garðabæ - sýning á gæludýrum
Lögð fram umsókn Harnar Ragnarsdóttur, f.h. Kattaræktarfélags Íslands kt. 460490-1549,
dags. 11.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til kattasýningar að Miðhrauni 2, Garðabæ, dagana
13. og 14. mars. Seldar verða heitar pylsur, gos og innpakkaðar samlokur.
Leyfisveiting staðfest.

3

Ársskýrsla 2009

Ársskýrsla fyrir árið 2009 lögð fram og rædd.
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Ársreikningur 2009

Ársreikningur fyrir árið 2009 samþykktur.
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Kvartanir vegna ólyktar í íbúðarhverfi í Hafnarfirði

Teknar fyrir að nýju kvartanir sem borist hafa um ólykt í íbúðarhverfi frá starfsemi Svalþúfu að
Óseyrarbraut 11 í Hafnarfirði, á árinu 2009.
Lagt var fram að nýju bréf fyrirtækisins, dags. 24. febrúar 2010, og nýtt tölvubréf frá
forsvarsmanni dags. 23. mars 2010.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur liggja fyrir í gögnum málsins að við rekstur fyrirtækisins í júlímánuði og
desembermánuði 2009 hafi ekki verið fylgt eðlilegum vinnubrögðum við reksturinn, sem hafi leitt
til þess að ólykt barst frá fyrirtækinu út fyrir lóðarmörk þess og að íbúar í nálægum íbúðargötum
hafi orðið fyrir verulegum óþægindum.
Brotið hafi verið með því ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 787/1999 um loftgæði þar sem kveðið er
á um að forráðmenn fyrirtækja og stofnana skulu sjá um að reykur, ryk og lofttegundir sem eru
hættulegar, daunillar eða lyktarmikla, valdi ekki óþægindum í nánasta umhverfi.
Með vísun til þess sem fram kemur um notkun á þurrkklefa í erindi fyrirtækisins frá 24. febrúar
2010 og hvernig notkun hans er nú háttað eigi að vera hægt að reka starfsemi fyrirtækisins á
þessum stað án óþæginda fyrir nágrennið. Heilbrigðisnefnd áminnir því hér með fyrirtækið og
forsvarsmenn þess fyrir þau vinnubrögð sem voru við höfð við reksturinn í síðari hluta júlí
mánaðar 2009 og aftur um miðjan desember 2009. Áminningin er veitt samkvæmt ákvæðum
26. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum til að knýja
á um að rekstrinum verði hagað þannig að nágrannar verði ekki fyrir óþægindum vegna
ólyktar.’’
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Meint tóbakssala til unglinga

Lögð fram gögn úr könnun sem forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar stóð fyrir 4. mars 2010 þar sem
kvartað er um sölu tóbaks til unglinga hjá sex sölustöðum.
Með erindum heilbrigðiseftirlitsins dags.10. mars 2010 var forsvaraðilum þessara sölustaða
gefin kostur á að koma sínum athugasemdum eða andmælum að. Engin viðbrögð hafa borist
ennþá.
Heilbrigðisnefnd beinir þeirri áskorun til forsvarsmanna þeirra verslana sem kvartað er yfir að
framkvæma nú þegar nauðsynlegar úrbætur í sínum rekstri og sjá til þess að tóbak verði ekki
selt unglingum yngri en 18 ára, svo sem ákvæði tóbaksvarnalaga kveða á um.
Heilbrigðiseftirlitinu er jafnframt falið að árétta það við þá aðila, sem ekki hafa brugðist við
endurteknum kvörtunum, að eftirlitsferðum verði fjölgað.
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Önnur mál
Engin
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Richard Hansen

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Guðrún Þóra Magnúsdóttir

Halla Halldórsdóttir
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