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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
112. fundur –5. mars 2007
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, fimmtudaginn 5. mars
2007, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð. Halla Halldórsdóttir
boðaði forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir 111. fundar heilbrigðisnefndar frá 15. febrúar 2007
Samþykkt.
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Fundargerð 97. starfsmannafundar frá 28. febrúar 2007
3

Starfsleyfi.
Álftanes

3.1.1 Hliðsvegur 1, Álftanes - baðhús.
Lögð fram að nýju umsókn Boga Jónssonar, f.h. Alheims ehf., kt. 430894-2699, dags.
03.01.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs baðhúss að Hliðsvegi 1, Álftanesi.
Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar og ákvæða reglugerðar um sund- og baðstaði
er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2
mánaða.
Garðabær
3.1.2 Garðatorg 7, Garðabæ - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni eða eiturefni.
Lögð fram umsókn Gísla Holgeirssonar, f.h. GH heildverslun ehf., kt. 671289-1539, dags.
09.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættuleg
efni eða eiturefni að Garðatorgi 7, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
3.1.3 Gilsbúð 3, Garðabæ - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Katrínar Þorkelsdóttur, f.h. K.Þ ehf., kt. 531005-1040, dags. 08.02.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar- og snyrtiefni að Gilsbúð 3,
Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.4 Lyngás 8, Garðabæ - hjólbarðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Sveinlaugs Hannessonar, kt. 200148-3639, dags. 13.02.2007, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hjólbarðaverkstæðis, Nýbarða, að Lyngási 8, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.5 Lyngás 11, Garðabæ - sápugerð.
Lögð fram umsókn Brynjólfs Grétarssonar, f.h. Sáms sápugerðar ehf., kt. 430902-2610, dags.
21.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sápugerðar að Lyngási 11, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til
12 ára með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Hafnarfjörður
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3.1.6 Haukahraun 1, Hafnarfirði - líkamsræktarstöð.
Lögð fram umsókn Sigfúss Jónssonar, f.h. Iði ehf., kt. 480301-2770, dags. 23.02.2007, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar með heitum pottum að Haukahrauni 1,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.1.7 Hólshraun 5, Hafnarfirði - verslun með fegrunar- og snyrtiefni.
Lögð fram umsókn Sigríðar Einarsdóttur, f.h. Essei ehf., kt. 701292-3839, dags. 05.02.2007,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með fegrunar- og snyrtiefni að Hólshrauni 5,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
3.1.8 Kaplahraun 1, Hafnarfirði - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Antons Ingvasonar, f.h. Bílaspítalans ehf., kt. 601200-2790, dags.
02.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis, að Kaplahrauni 1,
Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.9 Kaplahraun 9, Hafnarfirði - bakarí.
Lögð fram umsókn Gústavs Sverrissonar, f.h. Þórsbakarís ehf., kt. 441170-0179, dags.
07.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís að Kaplahrauni 9, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Frestað þar sem úttekt hefur ekki getað farið fram.
3.1.10 Lónsbraut 2, Hafnarfirði - málmsmíðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Eiríks Péturssonar, f.h. Marax ehf., kt. 710805-1560, dags. 05.02.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis að Lónsbraut 2, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.11 Melabraut 24, Hafnarfjörður - bónstöð.
Lögð fram umsókn Sigurðar Hallgrímssonar, f.h. Eldvarnamiðstöð Íslands ehf., kt. 6409042320, dags. 14.12.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Melabraut 24,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.12 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Evu Ó. Guðmundsdóttur, kt. 241176-4879, dags. 30.01.2007, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.13 Skútahraun 9, Hafnarfirði - hjólbarðaverkstæði og bónstöð.
Lögð fram að umsókn Sveinbjörns Jóhannessonar, f.h. Jaðarljóss ehf., kt. 680394-3349,
dags. 12.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hjólbarðaverkstæðis og bónstöðvar að
Skútahrauni 9, Hafnarfirði. 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.
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3.1.14 Smárahvammur 15, Hafnarfjörður - daggæsla í heimahúsi fyrir allt að 10 börn.
Lögð fram umsókn Maríu Kristjánsdóttur, kt. 250971-4439, dags. 19.02.2007, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10 börn, að Smárahvammi 15,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
3.1.15 Tjarnarvellir 15, Hafnarfirði - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Óskars Garðarssonar, f.h. Fiskisögu ehf, kt. 560301-2270, dags.
15.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Tjarnarvöllum 15,
Hafnarfirði. Samkvæmt teikningum dags. 16.11.2006. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á
innan 2 mánaða og að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
3.1.16 Bakkabraut 2, Kópavogur - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Rúnars Björgvinssonar, f.h. Íslensks Sjávarfangs ehf, kt. 520701-2140,
dags. 22.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Bakkabraut 2,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarna- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12
ára, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að starfsemin sé í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Tímabundin undanþága er veitt til 01.07.2007 til
að koma hreinsivirki á fráveitu.
3.1.17 Búðarkór 1, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Ómars Valdimarssonar f.h. Samkaupa hf. kt. 571298-3769, dags.
28.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar að Búðarkór 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði
komið á innan 2 mánaða.
3.1.18 Búðarkór 1, Kópavogur - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Óskars Garðarssonar, f.h. Fiskisögu ehf, kt. 560301-2270, dags.
15.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Búðarkór 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa og með fyrirvara um að innra eftirliti verði
komið á innan 2 mánaða.
3.1.19 Bæjarlind 18a, Kópavogur - bílaþvottastöð.
Lögð fram umsókn Jóns Hauks Sigurðssonar, f.h. Bílaþvottastöðin Löður ehf., kt. 6307871659, dags. 15.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaþvottastöðvar með
sjálfsafgreiðslu að Bæjarlind 18a, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
3.1.20 Dalvegur 4, Kópavogur - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Óskars Garðarssonar, f.h. Fiskisögu ehf, kt. 560301-2270, dags.
15.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar og matsölustaðar að
Dalvegi 4, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
að lokinni fullnægjandi úttekt heilbrigðisfulltrúa, með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á
innan 2 mánaða.
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3.1.21 Grænatún 1, Kópavogur - sólbaðstofa.
Lögð fram umsókn Arnþórs Jökuls Þorsteinssonar, f.h. Sportsól ehf., kt. 591006-0100, dags.
07.12.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðstofu að Grænatúni 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrir
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.22 Hlíðarsmári 9, Kópavogur - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Svövu Guðmannsdóttur, f.h. Hárstofunnar xit ehf., kt. 660299-2039, dags.
22.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hlíðarsmára 9, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
3.1.23 Nýbýlavegur 32, Kópavogur - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og
eiturefni.
Lögð fram umsókn Björns Gíslasonar, f.h. Íslenskrar Heimsverslunar ehf., kt. 411287-2629,
dags. 06.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar með vörur sem
innihalda hættuleg efni og eiturefni að Nýbýlavegi 32, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
3.1.24 Nýbýlavegur 54, Kópavogi - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Guðbrands Torfasonar, f.h., GRT húss ehf., kt. 700306-0890, dags.
07.02.2007, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Nýbýlavegi 54, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er staðfest samþykkt starfsleyfi. Leyfið gildir
frá 07.02.2007 til 15.03.2007.
3.1.25 Smiðjuvegur 68-72, Kópavogi - gisting og veitingasala.
Lögð fram að nýju umsókn Friðriks Guðmundssonar, f.h. Stafnáss ehf., kt. 430303-3680,
dags. 31.10.2006, þar sem sótt er um leyfi reksturs gistingar og veitingasölu að Smiðjuvegi
68-72, Kópavogi. Ný starfsemi.
Fyrir liggur bréf Kópavogsbæjar, dags. 19.02.2007 um að unnið verði að deiliskipulag.
Frestað þar sem samþykki bygginganefndar liggur ekki fyrir.
3.2

Umsagnir
Hafnarfjörður

3.2.1 Ásvellir, íþróttahús, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 13.02.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Daníels Hálfdánarsonar, f.h. Knattspyrnudeildar Hauka, kt. 600169-0419, um
veitingaleyfi fyrir íþróttahúsið Ásvöllum, vegna árshátíðar sem fyrirhugað er að halda þar, 3.
mars nk.
Jákvæð umsögn staðfest.
3.2.2 Fjarðargata 9a, veitingaverslun, Hafnarfjörður - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 22.02.2007 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Hannesar Ragnarssonar um endurnýjun á veitingaleyfi fyrir Pylsubarinn,
Fjarðargötu, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
3.2.3 Reykjavíkurvegur 72 veitingastofa, Hafnarfjörður - áfengisveitingar
Lagt fram bréf Hafnarfjarðarbæjar, dags. 22.02.2007 þar sem óskað er umsagnar um nýtt
vínveitingaleyfi fyrir Café Konditori, Reykajvíkurvegi 72, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt m.t.t svipmóts.
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3.2.4 Sörlaskeið 26, hestamiðstöð, Hafnarfjörður - breyting á ábyrgðarmanni.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 22.02.2007 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bryndísar Einarsdóttir, kt. 110874-3599, til heimilis að Hólmatúni 15, Álftanesi um
veitingaleyfi fyrir Hestamiðstöð Íshesta, kt. 451004-4410, vegna breytingar á ábyrgðarmanni.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Kópavogur
3.2.5 Dalsmári 5, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 02.02.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Arnars Laufdal Ólafssonar, um tækifærisveitingaleyfi í knattspyrnuhöllinni Fífunni,
Dalsmára 5, Kópavogi. Fyrirhugað er að halda árshátíð Kópavogsbæjar í húsnæðinu 17
mars. nk.
Jákvæð umsögn samþykkt að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
3.3
Tóbaksstöluleyfi
Búðakór 1, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Ómars Valdimarssonar dags. 28.02.2007, þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Samkaup hf. kt. 571298-3769 að Búðakór 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Samþykkt.
3.4

Annað

3.4.1 Umhverfisráðuneytið - reglugerð um íblöndun bætiefna í matvæli.
Lagt fram erindi umhverfisráðuneytisins þar sem óskað er að umsagnar um drög að breytingu
á reglugerð um íblöndun bætiefna í matvæli, nr. 526-2006.
3.4.2 Hundaskólinn - viðurkenning.
Lögð fram staðfesting umhverfisviðs Reykjavíkurborgar, á útgáfu starfsleyfis fyrir
hundaskólann Heimsenda, sem er starfræktur í Víðidal. Rekstraraðili er Björn Ólafsson, kt.
170657-5359. Einnig er lögð fram viðurkenning Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis á
grunnnámskeiði skólans.
Samþykkt að námskeiðin verði viðurkennd samkvæmt gjaldskrá 1128/2006.
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Ársreikningur 2006
Lagður fram endurskoðaður ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis fyrir árið 2006.
Samþykktur.
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Ársskýrsla 2006
Lögð fram ársskýrsla heilbrigðisnefndar fyrir árið 2006.
Samþykkt.
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Starfsemi heilbrigðiseftirlitsins
6.1

Erindi Umhverfisstofnunar frá 26. febrúar 2007, um breytingu á 22. gr. laga um
matvæli
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 26. febrúar 2007 þar sem vakin er athygli á
breytingum á matvælalögum sem gengu í gildi 1. janúar 2007 og aðgangi stofnunarinnar að
niðurstöðum úr matvælarannsóknum.
Heilbrigðisnefnd gerir eftirfarandi samþykkt:
Verið er að kanna vegna breyttra aðstæðna verð og þjónustu rannsóknarstofa og telur
heilbrigðisnefnd ekki tímabært að taka afstöðu til erindisins.
6.2

Erindi bæjarráðs Hafnarfjarðar frá 26. febrúar 2007, um mælingar og sýnatöku á
vegum eftirlitsins.
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 26. febrúar 2007 þar sem bæjarráð Hafnarfjarðar
óskar eftir því að Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis geri grein fyrir því hvort
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mælingar og sýnataka á vegum eftirlitsins hafi verið boðin út eða gerðar verðkannanir á
almennum markaði rannsóknarstofa. Ef svo er ekki hverju það sætir. Rétt er geta að
innkaupastefna Hafnarfjarðar gerir ráð fyrir slíku útboðsferli, en hún ætti að vera til
leiðbeiningar vegna rekstrarmarkmiða heilbrigðieftirlitsins.
Heilbrigðisnefnd gerir eftirfarandi samþykkt:
“Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á bæði árangur og gæði í vinnubrögðum. Fjárhagsáætlun og
eftirlitsáætlun mynda ramman um starfsemi hvers árs. Vísað er til rekstrarárangur sem fram
kemur í ársreikningi fyrir árið 2006.
Aðkeypt þjónusta vegna rannsóknarstofu vinnu var árið 2006 um 2.5 milljónir Útlagður
kostnaður í því sambandi var fyrst og fremst vegna matvælaeftirlits. Um matvæli gilda lög um
matvæli nr. 93/1995 með síðari breytingum og reglugerðir settar samkvæmt þeim. Tilgangur
laganna er að tryggja, svo sem kostur er, gæði, öryggi og hollustu matvæla og að merkingar
og aðrar upplýsingar um þau séu réttar og fullnægjandi. Þessu skal ná með fræðslu og
upplýsingamiðlun, rannsóknum og eftirliti. Heilbrigðisnefnd er opinber eftirlitsaðili við þessa
framkvæmd og telur rétt að fram komi að sýnataka á vegum eftirlitsins vegna matvæla- og
hollustuháttaeftirlits er hluti af eftirliti. Úr eftirliti er dregið, þar með talið sýnatöku, ef innra
eftirlit eða annað eftirlit er til staðar sem kemur í staðinn.
Umhverfisstofnun hefur rekið fram til síðustu áramóta rannsóknarstofu til að þjónusta opinbert
matvælaeftirlit og tekið þátt í þeim kostnaði við rannsóknarvinnu sem unnt hefur verið að veita
á rannsóknarstofunni. Hefur það numið 35% af kostnaði. Auk þess hefur Umhverfisstofnun
veitt heilbrigðieftirlitinu aðgang að sérfræðiþjónustu örverufræðinga eftir þörfum.
Rannsóknarstofa Umhverfisstofnunar sá jafnframt um gæða og verðkannanir vegna
efnamælinga vegna öryggis neysluvatns hjá rannsóknarstofum erlendis vegna mælinga sem
ógjörningur hefur verið að framkvæma hér innanlands. Heilbrigðiseftirlitið hefur auk þess átt
viðskipti við aðrar rannsóknarstofur innanland og erlendis vegna annar mælinga og hafa að
sjálfsögðu farið fram verðkannanir í undirbúningi verkefna. Umfang þeirra verkefna sem
heilbrigðiseftirlitið sinnir án samvinnu við aðra og þarfnast rannsóknarþjónustu, er það lítið að
það réttlætir ekki mikinn kostnað við útboð. Heildarumfang þessara verkefna og breytileiki
þeirra er þannig að vænlegra er talið til árangurs að beita verðkönnunum í stað bindandi
útboða.
Frá og með síðust ármótum tók til starfa stofnun á vegum ríkisins undir nafninu Matís ohf. sú
stofnun og Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. hafa boðið heilbrigðiseftirlitinu þjónustu við þessar
breyttu aðstæður. Verið er að kanna bæði verð og gæði þeirra þjónustu sem er í boði og
mun heilbrigðiseftirlitið eins og hingað til gera verðkannanir og meta gæði þjónustunnar í
hverju tilviki.
6.3

Erindi Hafnarfjarðarbæjar frá 9. febrúar 2007,um lausagöngu hunda á
íþróttasvæði Sörla.
Lagt fram erindi Hafnarfjarðarbæjar dags. 9. febrúar 2007 varðandi afgreiðslu bæjarráðs á
málinu, 0701300 – Lausaganga hunda á íþróttasvæði Sörla.
Eftirfarandi bókun var gerð:
“Heilbrigðisnefnd óskar eftir að haft verði samráð við nefndina um gerð og staðsetningu
merkja sem setja á upp. Svo sem fram kemur í árskýrslu er lausaganga hunda aðal
umkvörtunarefni borgaranna vegna gæludýrahaldsins og hefur vandamál þetta ekki farið
framhjá hestaíþróttasvæðum í umdæminu. Heilbrigðisnefnd fagnar því þessum stuðningi
Hafnarfjarðarbæjar.”
6.4
Starfsmannahald
Rætt um starfsmannahald og framkvæmdastjóra falið að ráða starfsfólk til afleysingastarfa.
6.5
Samstarf við Slökkvilið höfuborgarsvæðisins
Lagt fram erindi Slökkviðliðs Höfuðborgarsvæðisins frá 4. mars 2007 um skipulegra samstarf
við lausn verkefna þar sem mál á verksviði stofnananna mætast.
Heilbrigðisnefnd tekur vel í erindið með vísun til 13. gr. laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir.
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7

Vatnsvernd
7.1
Fundargerðir framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lagðar fram fundargerðir framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 15. febrúar 2007 og 27.
febrúar 2007.
7.2
Svæðisskipulag um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu
Lögð fram tillaga Smára Smárasonar, skipulagsstóra, f.h. Kópavogsbæjar og Garðabæjar ,um
breytingu á vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt uppdrætti dags. 23. febrúar 2007.
Tillögunni fylgir skipulagsgreinargerð, dags. 23. febrúar 2007.
Í breytingunni fellst að töku neysluvatns verði hætt í vatnsbóli Garðabæjar við Vífilsstaðavatn
og vatnsvernd verði um leið aflétt á aðrennslissvæði grunnvatns til vatnstökusvæðisins.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur að samþykkja megi boðaða breytingu með vísan til 12. gr. reglugerðar
nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns með síðari breytingum (nr. 533/2001). Jafnframt
hvetur heilbrigðisnefnd bæjarstjórnir Garðabæjar og Kópavogs til að gera það sem í þeirra
valdi stendur til að samvinnunefnd um endurskoðun vatnsverndarskipulagsins taki til starfa
sem fyrst og hefji nauðsynlegar rannsóknir í ljósi breyttra aðstæðna og athugasemda
vatnsveitna. Vatnsvernd á afrennslissvæði vatnsbólsins í Dýjakrókum verður aflétt þegar
Garðabær fær neysluvatn frá nýju viðurkenndu vatnsbóli.”
7.3
Ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið
2006. Fram kom að framkvæmdastjórnin hélt 8 fundi á árinu og tók fyrir 24 dagsskrárliði.

8

Óleyfilegar íbúðir í atvinnuhúsnæði
Lagt fram til kynningar erindi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 22. febrúar 2007 um
ólöglegar íbúðir í atvinnuhúsnæði á starfsvæði Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.
Ákveðið að taka málið til meðferðar á næsta fundi.

9

Mælingar á flúoríði
Lagt fram erindi ISAL-Alcan á Íslandi hf. dags. 21. febrúar 2007 ásamt vöktunarskýrslu vegna
mælinga á flúoríði í gróðri og vatni í nágrenni Straumsvíkur árið 2006.
Niðurstöður sýna óverulegar breytingu á flúor í gróðri frá mælingum síðustu ára.

10 Önnur mál
Næstu reglulegir fundir heilbriðisnefndar ákveðnir 30. apríl n.k. og 21. maí n.k.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:30
Júlíus K. Björnsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Steingrímur Steingrímsson

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
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