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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
97. fundur – 28. nóvember 2005
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis,
mánudaginn28.nóvember að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru
undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa og Guðmundar H.
Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð. Árni Sverrisson boðaði forföll.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerðir 96. fundar heilbrigðisnefndar

Samþykkt.

2
2.1

Fundargerð 82. starfsmannafundar frá 23. nóvember 2005
Starfsleyfi.
Álftanes

2.1.1 Breiðamýri, Álftanes - tónlistarskóli.
Lögð fram umsókn Sveinbjargar Vilhjálmsdóttur, fh. Tónlistarskóla Álftaness, kt. 4401696869, dags. 27.10.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tónlistarskóla að Breiðumýri,
Álftanesi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.2 Bæjarhraun 16, Hafnarfirði - fuglasóttkví.
Lögð fram umsókn Ingólfs Tjörva Einarssonar, fh. Tjörva ehf., kt. 540502-7490, dags.
17.10.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fuglasóttkvíar, að Bæjarhrauni 16, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunar- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára.
2.1.3 Dalshraun 11, Hafnarfirði - snyrtistofa.
Lögð fram umsókn Málmfríðar Einarsdóttir, fh. MLE ehf., kt. 470405-1200, dags. 31.10.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs snyrtistofu, að Dalshrauni 11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Fjarðargata 17, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Þuríðar Erlu Halldórsdóttur, kt. 050355-3149, dags. 14.11.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Fjarðargötu 17, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.5 Hjallabraut 33, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Bjarkar Sigurbjörnsdóttur, kt. 190269-2999, dags. 15.11.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hjallabraut 33, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.6 Hjallahraun 13, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Agnars Arnarssonar, fh., Hársnyrtistofunnar Hár, kt. 160442-4849,
dags.23.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hjallahrauni 13,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.7 Hlíðarberg, Hafnarfirði - gæsluvöllur.
Lögð fram umsókn Hildar Sigurbjörnsdóttur, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt. 590169-7579,
dags. 01.09.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gæsluvallar að Hlíðarbergi, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 4 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.8 Lækjargata 34b, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Guðfinnu Kristjánsdóttur, f.h. G-2 ehf. kt. 510796-2259, dags. 03.11.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Lækjargötu 34b, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.9 Hvaleyrarbraut 25, Hafnarfirði - niðurrif á mannvirkjum.
Lögð fram umsókn Einars Ásgeirssonar, fh. Hringrásar ehf., kt. 420589-1319, dags.
17.11.2005, þar sem sótt er um leyfi frá 16. nóvember 2005 til niðurrifs mannvirkja að
Hvaleyrarbraut 25, Hafnarfirði. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi til 17. desember 2005 staðfest.
2.1.10 Melabraut 19, Hafnarfirði - framleiðsla tilbúinna rétta.
Lögð fram umsókn Sigurðar Jónssonar, fh. Danco ehf., kt. 490689-2499, dags. 23.11.2005,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu tilbúinna rétta að Melabraut 19, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.11 Reykjanesbraut, Hafnarfirði - skotíþróttafélag.
Lögð fram umsókn Ferdinands Hansens, f.h. Skotíþróttafélags Hafnarfjarðar, kt. 5105882159, dags. 12.10.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skotíþróttafélags á Iðavöllum,
Kapelluhrauni við Reykjanesbraut, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Lagt fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til umsækjanda dags. 12.10.2005.
Lagt fram afrit af bréfi umsækjanda til heilbrigðiseftirlitsins dags. 15.11.2005, þar sem fram
kemur að starfsemi félagsins er árstíðabundin við tímabilið frá 1. apríl til loka ágúst. Áformar
félagið að nýta tímann fram til aprílmánaðar til að uppfylla kröfur vegna endurnýjunar
starfsleyfis
Erindinu frestað til loka mars og málið þá lagt fyrir aftur að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Rauðhella 13, Hafnarfirði - vinnsla og sala á jarðefnum.
Lögð fram umsókn Jóhannesar Reynissonar, f.h. Fínpússningar ehf., kt. 701203-3210, dags.
27.10.2005, þar sem sótt er um leyfi til vinnslu og sölu á sandi og öðrum jarðefnum til iðnaðarog byggingastarfsemi að Rauðhellu 13, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 5 ára.
2.1.13 Reykjavíkurvegur 62, Hafnarfirði - bakarí.
Lögð fram umsókn Sigurðar O. Sigurðssonar, fh., Odds bakara ehf., kt. 520302-3010, dags.
14.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bakarís, lítillar kökugerðar, að Reykjavíkurvegi
62, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi.
2.1.14 Reykjavíkurvegur 68, Hafnarfirði - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sigurborgar Hólmgeirsdóttur, fh., Hárnets ehf., kt. 680599-3009, dags.
17.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu, að Reykjavíkurvegi 68,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.15 Thorsplan, Hafnarfirði - jólaþorp.
Lögð fram umsókn Helgu H. Magnúsdóttur, fh. Hafnarfjarðarbæjar, kt. 590169-7579, dags.
27.10.2005, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til reksturs jólaþorps á Thorsplaninu í
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 6. janúar 2005.
2.1.16 Vesturgata 4, Hafnarfirði - veitingahús.
Lögð fram umsókn Unnar Sigurðardóttur, fh. KUnnur ehf., kt. 571005-1150, dags. 23.11.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Vesturgötu 4, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfi til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Kópavogur
2.1.17 Bakkabraut 16, Kópavogi - þjónusta og sala á slökkvibúnaði.
Lögð fram umsókn Árna Ingvasonar, fh. Slökkvitækjaþjónustunnar ehf., kt. 450298-2209,
dags. 08.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs viðgerðaraðstöðu að Bakkabraut 16,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 15 ára þegar fyrir
liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.18 Áliðjan ehf. Bakkabraut 16, Kópavogi - blikksmiðjar.
Lögð fram umsókn Ágústs Ólafssonar, fh. Áliðjunnar ehf., kt. 660466-0109, dags. 01.11.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs blikksmiðju að Bakkabraut 16, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 10 ára.
2.1.19 Hagasmári 1, Kópavogur - verslun með mat- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Bryndísar Hrafnkelsdóttur, fh. Debenhams á Íslandi ehf., kt. 670601-3150,
dags. 15.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með mat- og snyrtivörur að
Hagasmára 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.20 Hagasmári 1, Kópavogur - verslun með mat- og snyrtivörur.
Lögð fram umsókn Jóhönnu Einarsdóttur, fh. Kiosk ehf., kt. 581005-1050, dags. 15.11.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með mat- og snyrtivörur að Hagasmára 1,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.21 Hamraborg 14A, Kópavogi - fótaaðgerðarstofa.
Lögð fram umsókn Guðnýjar Jónasdóttur, kt. 300447-7919, dags. 08.11.2005, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs fótaaðgerðarstofu að Hamraborg 14A, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.22 Hlíðarvegur 29, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Margrétar Hallgrímsdóttur, kt. 031157-4639, dags. 31.10.2005, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Hlíðarvegi 29, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.23 Laxalind 1, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Guðrúnar Alfreðsdóttur, kt. 081268-2079, dags. 28.10.2005, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Laxalind 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Frestað þar til fyrir liggur að starfsemin samræmist samþykktri notkun fasteignar.
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2.1.24 Nýbýlavegur 14, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Þorgerðar Tryggvadóttur, fh. Gott útlit ehf., kt. 421285-0129 dags.
02.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Nýbýlavegi 14, Kópavogi.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.25 Nýbýlavegur 28, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Þórdísar Helgadóttur, fh. Hárný ehf., kt. 420497-2619 dags. 31.10.2005,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Nýbýlavegi 28, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er samþykkt starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.26 Skemmuvegur 12, Kópavogi - sala á tilbúnum mat.
Lögð fram umsókn Ásgeirs Erlingssonar, fh., Veislur og vín ehf., kt. 640402-5710, dags.
22.11.2005, þar sem sótt er um leyfi til sölu á tilbúnum mat að Skemmuvegi 12, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er samþykkt starfsleyfi þegar fyrir liggur að
starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir.
Garðabær

2.2.1 Garðatorg, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 28.11.2005 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Sævars Gests Jónassonar, fyrir hönd Lionsklúbbs Garðabæjar, kt. 491078-0229,
sem sækir um veitingaleyfi vegna tónleika sem fyrirhugað er að halda á Garðatorgi 17. og 24.
nóvember nk.
Jákvæð umsögn staðfest
Hafnarfjörður
2.2.2 Bæjarhraun 4, Hafnarfirði - gistihúsaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 02.11.2005 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Heimis Heimissonar, fh. Heimis og Þorgeirs ehf, kt. 560994-2229, á endurnýjun á
leyfi fyrir Gistiheimilið Berg, Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Frestað. Breytingar á húsnæði standa yfir og endurnýja þarf starfsleyfi
2.2.3 Vesturgata 4, Hafnarfirði - vínveitingaleyfi
Lagt fram bréf frá Hafnarfjarðarbæ, dags. 09.11.2005 þar sem óskað er umsagnar á umsókn
Unnar Örnu Sigurðardóttur, sem sækir um vínveitingaleyfi fyrir A. Hansen, Vesturgötu 4,
Hafnarfirði.
Rekstraraðili er KUnnur ehf., kt. 571005-1150.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.4 Auðbrekka 2, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 15.11.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Hauks Ragnarssonar, kt. 050661-5719, sem sækir um endurnýjun á leyfi
til áfengisveitinga í Lionssalnum Lundi, Auðbrekku 25, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.5 Hagasmári 1, Kópavogi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram að bréf bæjarlögmannsins í Kópavogi, dags. 15.11.2005 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Guðmundar Skarphéðinssonar, kt. 180351-3379, sem sækir um
endurnýjun á leyfi til áfengisveitinga í veitingahúsinu TGI Fridays, Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
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2.2.6 Hæðarsmári 6, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 11.09.2005 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hjördísar Ásberg, fh. Maður lifandi ehf., kt. 660504-2650 sem sækir um leyfi til að
reka veitingastofu að Hæðarsmára 6, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3

Tóbakssöluleyfi.
Garðabær

2.3.1 Garðatorg 1, Garðabær - söluturn.
Lögð fram umsókn Guðríðar Björgvinsdóttur, dags. 09.11.2005 þar sem sótt er um
endurnýjun á tóbakssöluleyfi fyrir Sælgætis og vídeohöllina, Garðatorgi 1, Garðabæ.
Rekstraraðili er Mánagrill ehf., kt. 571001-2170.
Leyfisveiting staðfest.
Kópavogur
2.3.2 Hagasmári 1, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Sófusar Gústafssonar, dags. 14.11.2005 þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Nammi.is, Hagasmára 1, Kópavogi.
Rekstraraðili er SG veitingar ehf., kt. 410693-2599.
Leyfisveiting staðfest.
2.3.3 Hagasmári 1, Kópavogi - stórmarkaður.
Lögð fram umsókn Gunnars Sigurðssonar, dags. 16.11.2005 þar sem sótt er um
tóbakssöluleyfi fyrir Hagkaup, Hagasmára 1, Kópavogi.
Rekstraraðili er Hagkaup., kt. 430698-3549.
Leyfisveiting staðfest.
2.4

Annað.

2.4.1 Upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 12.
Lagt fram til kynningar upplýsingablað Umhverfisstofnunar nr. 12.
Nýjar reglur um merkingu matvæla – október 2005.
2.4.2 Örveruástand á grænmeti
Lagt fram eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga um
örveruástand á grænmeti, maí – september 2005.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
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Ákvörðun um útgáfu starfsleyfis fyrir Alcan á Íslandi hf.

Lagt fram til kynningar erindi Umhverfisstofnunar frá 7. nóvember 2005 þar sem tilkynnt er
ákvörðun um útgáfu starfsleyfis fyrir Alcan Íslandi hf., fyrir framleiðslu á allt að 460 þúsundum
tonnum af áli á ári, með skilyrðum gerðum á grundvelli 8. gr. reglugerðar nr. 785/1999, um
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
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Hljóðvist í nýbyggingu

Lagt fram erindi Garðabæjar frá 7. nóvember 2005, þar sem óskað er heimildar til beitingar
fráviksgilda vegna hljóðstigs, samkvæmt viðauka í reglugerð um hávaða nr. 933/1999, með
síðari breytingum. Um er að ræða byggingu fjöleignahús að Löngulínu 2 í Garðabæ sem
áður var Skeiðarás 14. Samráð hefur verið haft við Umhverfisstofnun vegna málsins.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
"Heilbrigðisnefnd fellst ekki á að beita megi fráviki II samkvæmt reglugerð 933/1999, um
hávaða fyrir íbúðabyggð að Löngulínu 2 í heild, þar sem ekki er um að ræða endurnýjun
byggðar sem fyrir er. Beitingu fráviks II í reglugerð má jafnframt aðeins heimila þegar íbúðir
hafi kyrrláta hlið og hljóðstig undir 55 dB(A) á þeirri hlið. Samkvæmt hljóðútreikningum liggur
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fyrir að hljóðstig í hluta af íbúðum á byggingasvæðinu verður ekki undir 55 dB(A) fyrir utan
opnanlega glugga. Við hönnun íbúða, við kynntar aðstæður, verður að koma fyrir
hljóðdeyfðum loftrásum, vélrænni loftræstingu eða öðrum sambærilegum búnaði sbr. og
umsögn Umhverfisstofnunar frá 28. nóvember 2005. Ávallt verður að tryggja viðunandi
loftskipti og að hljóðstig innanhúss verði undir 30 dB(A)."
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Umsókn og kvörtun vegna hundahalds

Lagt fram erindi íbúa í fjöleignahúsinu að Vallarbraut 3 í Hafnarfirði frá 7. nóvember 2005 þar
sem mótmælt er hundahaldi Davíðs Axels Gunnlaugssonar í sama húsi.
Lagt fram erindi Davíðs Axels Gunnlaugssonar, Vallarbraut 3, Hafnarfirði frá 21. nóvember
2005 þar sem komið er á framfæri andmælum við kvartanir og sótt er um leyfi til hundahalds.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
Heilbrigðisnefnd hefur yfirfarið umkvörtunarefni vegna hundahalds í íbúð 0101 að Vallarbraut
3 í Hafnarfirði. Ljóst er að hvolpur hefur verið haldinn í íbúðinni og ber að skrá hann reglum
samkvæmt. Vegna fyrsta hluta mótmælanna vísast til ákvæða 41. gr. A, tl. 13 í lögum nr.
26/1994 um fjöleignahús og 4. gr. samþykktar um hundahald í Hafnarfirði nr. 154/2000.
Heilbrigðisnefnd gerir með vísun til framangreindra reglna ekki kröfu um að samþykki allra
meðeigenda verði skilað með umsókn um skráningu þar sem íbúð 0101 hefur ekki
sameiginlegan inngang né stigagang eða annað það húsrými sameiginlegt, sem réttlætir slíka
kröfu. Vegna athugasemda um fjölda barna í nágrenninu og truflun af gelti hefur eigendum
hvolpsins verið gerð grein fyrir skyldum sínum. Heilbrigðisnefnd samþykkir að skrá hvolpinn
þegar fullnægjandi skil á gögnum hefur verið gerð. Skráningin er bundin skilyrði um að ekki
verði verið með dýrið á sameiginlegri lóð hússins.”
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Afturköllun leyfa

6.1
Eftirlitsgjöld
Lögð fram skrá varðandi vanskil á eftirlitsgjöldum.
Heilbrigðisnefnd telur að þegar rekstraraðilar sem framleiða eða dreifa matvælum og hafa
starfsleyfi, greiða ekki áskilin eftirlitsgjöld sem eru lögboðin vegna matvælaeftirlits skv. 2. mgr.
25. gr. matvælalaga nr. 93/1995 beri að afturkalla starfsleyfin og felur heilbrigðiseftirlitinu að
framfylgja því gagnvart þeim aðilum sem ekki hafa greitt eftirlitsgjöld ársins 2004.og 2005.
6.2
Tóbakssala til unglinga
Lagt fram afrit af bréfi Heilbrigðiseftirlitsins frá 24. nóvember 2005, til skyndibitastaðarins Óli
Jó ehf., Flatahrauni 5a, Hafnarfirði, um meinta tóbakssölu til unglinga og andmæla bréf
fyrirtækisins frá 24. nóvember 2005.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd telur það alvarlegt brot á ákvæðum laga um tóbaksvarnir ef unglingum undir
18 ára aldir er selt eða þeim afhent tóbak. Vakin er athygli fyrirtækisins á að skilyrði
tóbakssöluleyfis samkvæmt lögum um tóbaksvarnir er að leiki vafi á um aldur kaupanda getur
sala því aðeins farið fram að hann sýni með skilríkjum fram á að hann sé orðinn 18 ára.
Annað skilyrði laga um tóbaksvarnir er að þeir einir sem orðnir eru 18 ára mega selja tóbak.
Treysti rekstraraðili sér ekki til að fylgja skilyrðum laganna óskar heilbrigðisnefnd eftir að hann
afsali sér tóbakssöluleyfi svo ekki þurfi að koma til beitingu þvingunarúrræða.”
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Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða

Lögð fram fundargerð aðalfundar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða sem haldinn var á
Akureyri þann 21. nóvember 2005. Á fundinum var Sigurgeir Ólafsson valinn í varastjórn
samtakanna næsta starfsár. Á aðalfundinum fjallaði Sigurður Óli Kolbeinsson sviðsstjóri hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga um verkefnaflutninga milli ríkis og sveitarfélaga. og hvað
væri framundan í þeim málum. Fram kom að það hafi verið stefna ríkis og sveitarfélaga að
flytja verkefni til sveitarfélaga en Sambandi íslenskra sveitarfélaga hefur nú borist erindi
ráðgjafanefndar um opinberar eftirlitsreglur sem starfar á vegum Forsætisráðuneytisins sem
eru í aðra átt.
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Önnur mál

8.1
Úrskurður vegna hross
Lagður fram úrskurður úrskurðarnefndar skv. 31. gr. laga nr. 7/1998, dags. 23. nóvember
2005 í máli nr. 10/2005, Jón Lárusson gegn Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis. Úrskurðarorð: “Kæruefnið heyrir ekki undir valdsvið nefndarinnar. Málinu
er vísað frá:”
8.2
Úrskurður vegna dreifingarbanns á “Hollywoodkúrinn”
Lagður fram úrskurður úrskurðarnefndar skv. 31. gr. laga nr. 7/1998, dags. 23. nóvember
2005 í málinu nr. 5/2005, Gunnar Már Sigfússon gegn Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis. Úrskurðarorð: ´”Ákvörðun kærða um dreifingarbann á vöru kæranda
”Hollywoodkúrnum” er staðfest.”
8.3
Umhverfisþing
Páll Stefánsson, heilbrigðisfulltrúi, gerði grein fyrir umræðum á Umhverfisþingi sem haldið var
18. og 19. nóvember2005.
8.4
Samráðsfundur um málefni Reykjavíkurflugvallar
Páll Stefánsson, heilbrigðisfulltrúi, gerði grein fyrir samráðfundi sem haldinn var hjá
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur þann 14. nóvember 2005 um málefni Reykjavíkurflugvallar í
samræmi við ákvæði í starfsleyfi.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:25
Loftur Þór Pétursson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Andrés Pétursson

Richard Hansen

Gestur Pétursson

Sigurgeir Ólafsson
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