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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
72. fundur – 26. janúar 2004
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26.
janúar 2004, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 71. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt

2. Fundargerð 61. starfsmannafundar frá 20. janúar 2003.
2.1 Starfsleyfi.
Bessastaðahreppur
2.1.1 Íþróttamiðstöð Bessastaðahrepps - íþróttahús, sundlaug.
Lögð fram að umsókn Stefáns Arinbjarnasonar, kt. 110874-3409, fh. Bessastaðahrepps, kt.
440169-6869, dags. 18.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss og
sundlaugar í, Bessastaðahreppi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
Garðabær
2.1.2 Arnarás 6, Garðabæ - meindýravarnir.
Lögð fram umsókn Grétars Guðmundssonar, kt. 280151-3519, fh. Meindýravarna ehf., kt.
640898-2089, dags. 10.12 2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs meindýravarna og
annars því tengt að Arnarási 6, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.3 Ásgarður, Garðabæ - sundlaug og íþróttasalur.
Lögð fram umsókn Gunnars Arnar Erlingssonar, kt. 151171-3709, fh. Garðabæjar, kt.
570169-6109, dags. 07.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sundlaugar, íþróttasalar,
tækjasalar og söluturns í íþróttamiðstöðinni við Ásgarð, Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.4 Breiðás 3, Garðabæ - daggæsla í heimahúsi.
Lögð fram umsókn Katrínar H. Stefánsdóttur, kt. 280974-4399, fh. Daggæslunnar Englakots,
dags. 13.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu í heimahúsi fyrir allt að 10
börn að Breiðási 3, Garðabæ. 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 þegar fyrir liggur að starfsemin er í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.5 Gilsbúð 3, Garðabæ - trésmiðja með lökkun.
Lögð fram umsókn Tómasar B. Þorbjörnssonar, kt. 060547-7269, fh. Smíðastofunnar T.J.S.
ehf., dags. 15.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lökkun að Gilsbúð
3, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
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2.1.6 Iðnbúð 4, Garðabæ - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Fanneyjar Davíðsdóttur, kt. 110145-2259, fh. Andromedu, dags.
09.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Iðnbúð 4,
Garðabæ.Breytingar á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.7 Iðnbúð 4, Garðabæ - nuddstofa.
Lögð fram umsókn Þóru Erlingsdóttur, kt. 290568-4639, dags. 04.12. 2003, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs nuddstofu að Iðnbúð 4, 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.
2.1.8 Lyngás 11, Garðabæ - bónstöð.
Lögð fram umsókn Valdimars Þórs Ólafssonar, kt. 030573-5879, fh. Heims-Glers ehf., kt.
710703-2720, þann 13.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Lyngási
11, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.9 Miðhraun 16, Garðabæ - matvælageymsla.
Lögð fram umsókn Guðjóns Rúnarssonar, kt. 160357-7469, fh. Kjarnavara ehf., kt. 6308891039, dags. 19.01.2004. þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælageymslu að Miðhrauni
16, Garðabæ.Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðar er mælt með starfsleyfi með fyrirvara um að innra
eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við
samþykkta notkun fasteignar.
2.1.10 Vífilsstaðavegur Garðabæ - hjúkrunarheimili.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Tómasdóttur, kt. 040761-2179, fh. Vífilsstaða,
hjúkrunarheimilis, kt. 420503-4580, dags. 13.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
hjúkrunarheimilis og móttökueldhúss að Vífilsstöðum, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Hafnarfjörður
2.1.11 Haukahraun 1, Hafnarfirði - veitingasalur og móttökueldhús.
Lögð fram umsókn Hallgunnar Skaptason, kt. 130948-3759, fh. Fimleikafélagsins Bjarkar, kt.
580673-0239, dags. 12.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs útleigu á sal og
móttökueldhúsi að Haukahrauni 1, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Hjallahraun 13, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lögð fram umsókn Arnar Arnarssonar, kt. 150652-7669, fh. Hróa ehf., kt. 650599-2179, dags.
19.01. 2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Hjallahrauni 13, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.13 Hringhella 2, Hafnarfirði - steypugerð.
Lögð fram umsókn Jóns Tómassonar, kt. 111265-5699, fh. Steypustöðvarinnar ehf., kt.
620269-7439, dags. 15.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs steypustöðvar að
Hringhellu 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi og eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.14 Hringhella 6, Hafnarfirði - malbikunarstöð.
Lögð fram umsókn Sigþórs Sigurðssonar, fh. Malbikunarstöðvarinnar Hlaðbæjar-Colas hf., kt.
420187-1499, dags. 15.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs færanlegrar
malbikunarstöðvar að Hringhellu 6, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.15 Íshella 4, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram að nýju umsókn Jóhannesar Viggóssonar, kt. 160139-4979, fh.
Varahlutaþjónustunnar, kt. 161039-4979, dags. 2. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs bílapartasölu, að Íshellu 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Mælt með að starfsleyfi verði auglýst samkvæmt ákvæðum reglugerðar 785/1999.
2.1.16 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala og viðgerðir.
Lögð fram umsókn Valgarðs Reinharðssonar, kt. 230845-4929, fh. Bifreiðasmiðjunnar Runó
ehf., kt. 521193-2049, dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs partasölu og
viðgerða að Kaplahrauni 11, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Mælt með að starfsleyfi verði auglýst samkvæmt ákvæðum reglugerðar 785/1999.
2.1.17 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala og bónstöð.
Lögð fram umsókn Reynis S. Markússonar, kt. 021276-3329, fh. Parta ehf., kt. 650703-2430,
dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs partasölu og bónstöðvar að Kaplahrauni
11, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Mælt með að starfsleyfi verði auglýst samkvæmt ákvæðum reglugerðar 785/1999.
2.1.18 Kaplahraun 22, Hafnarfirði - fiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Kristjáns Jóhannssonar, kt. 300551-4919, fh. Fiskvinnslunnar Bláfisks ehf.
560502-6480, dags. 04.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskvinnslu og frystingar
að Kaplahrauni 22, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Frestað þar sem úttekt vantar.
2.1.19 Mjósund 10, Hafnarfirði - félagsheimili.
Lögð fram umsókn Geirs Bjarnasonar, kt. 300666-5829, fh. Hafnarfjarðarkaupstaðar, kt.
590169-7579, dags. 09.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs félagsmiðstöðvarinnar
Gamla bókasafnið að Mjósundi 10, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 4 ára
með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.20 Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði - verslun.
Lögð fram umsókn Finns Jónssonar, kt. 070649-4039, fh. Bátalands ehf., kt. 640903-3170,
dags. 13.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli, tóbak, efnavöru
og íhluti í báta. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Einnig sótt um tóbakssöluleyfi. Staðfest.
2.1.21 Stapahrauni 3, Hafnarfirði - verkstæði verktaka.
Lögð fram umsókn Halldórs Gíslsonar, kt. 260751-4419, dags. 17.12.2003, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs verkstæðis verktaka að Stapahrauni 3, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.22 Straumsvík, Hafnarfirði - mötuneyti.
Lögð fram umsókn Jón Ásgeirssonar, kt. 190867-5879, fh. Alcan á Íslandi hf., kt. 6804660179, dags. 02.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi
hjá Alcan, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.23 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - bónstöð.
Lögð fram umsókn Guðna S. Guðnasonar, kt. 181284-2727, fh. Sportbóns ehf., kt. 4901043130, dags. 13.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bónstöðvar að Trönuhrauni 10,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára með
skilyrðum sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina og
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogur
2.1.24 Bæjarlind 12, Kópavogi - læknastarfsemi.
Lögð fram umsókn Kristjáns Oddssonar, kt. 140761-5089, fh. Kvenlækninga ehf., kt. 6108032530, dags. 06.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að Bæjarlind 12,
Kópavogi. 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.
2.1.25 Dalvegur 18, Kópavogi - heildverslun með varasöm efni.
Lögð fram umsókn Gústafs B. Ólafssonar, kt. 200759-7619, fh. Parka ehf., kt. 561188-1659,
dags. 23.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar með varasöm efni að
Dalvegi 18, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til reglugerðar um hollustuhætti er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.26 Dalvegur 28, Kópavogi - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Péturs Einarssonar, kt. 270846-3359, fh. Péturs Einarssonar ehf, kt.
470803-2150, dags. 05.12.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíðaverkstæðis
að Dalvegi 28, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til reglugerðar um mengunarvarnir er starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.27 Helgubraut 29, Kópavogi - daggæsla.
Lögð fram umsókn Lilju M. Óladóttur, kt. 110672-3739, fh. Daggæslu Lilju, dags. 04.12.2003,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn að Helgubraut 29, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samkvæmt upplýsingum byggingarfulltrúa er húsið samþykkt til íbúðarnota en ekki til
atvinnunota.
Heilbrigðisnefnd tekur jákvætt í erindið og mun taka það fyrir að nýju þegar fyrir liggur
samþykki byggingarnefndar sbr. 14. gr. hollustuháttareglugerðar.
2.1.28 Kópavogsbraut 115, Kópavogi - söluskáli.
Lögð fram umsókn Ingibjargar Reynisdóttur kt. 271270-4379, fh. Tangarhorns ehf., kt.4512033040, dags. 13.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluskála að Kópavogsbraut 115,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
Einnig sótt um tóbakssöluleyfi. Staðfest.
2.1.29 Salavegur 2, Kópavogi - heilsugæsla.
Lögð fram umsókn Hauks Valdimarssonar, fh. Salusar ehf., kt. 490403-2640, dags.
16.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heilsugæslustöðvar að Salavegi 2, Kópavogi.
Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.30 Smiðjuvegur 8d, Kópavogi - bílaverkstæði.
Lögð fram umsókn Jón Þ. Bjarnason, kt. 130257-5699, dags. 08.01.2004, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 8d, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til reglugerðar um mengunarvarnir er starfsleyfi samþykkt til 5 ára með skilyrðum
sem fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.1.31 Smiðjuvegur 72, Kópavogi - byggingavöruverslun.
Lögð fram umsókn Rafns V. Alfreðssonar, fh. Gólflagna-Flotunar ehf., kt. 561000-2710, dags.
05.01.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar að Smiðjuvegi 72,
Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára með skilyrðum sem
fram koma í starfsreglum heilbrigðisnefndar, sem gilda um starfsemina.
2.2

Umsagnir.
Garðabær

2.2.1 Ásgarður, Garðabæ - íþróttahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 09.01.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ragnars Gíslasonar, kt. 280667-4639, fh knattspyrnudeildar Stjörnunnar, sem sækir
um veitingaleyfi fyrir kvöldverð og skemmtun í íþróttahúsinu Ásgarði, Garðabæ 23.01.2003.
Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
2.2.2 Haukahraun 1, Hafnarfirði - félagsheimili.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 21.11.2003, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Hallgunnar Skaptason, kt. 130948-3759, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
fimleikafélagið Björk, kt, 580673-0239, Haukahrauni 1, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.3 Kaplakriki, Hafnarfirði - íþróttahús.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 09.01.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Péturs Ó Stephensen, kt. 220552-2849, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Knattspyrnudeild FH vegna þorrablóts sem fyrirhugað er að halda 7. febrúar nk. í Kaplakrika,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Hjallahraun 13, Hafnarfirði - veitingastaður
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 09.01.2004 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Arnar Arnarssonar, kt. 150652-7669, fh. Hróa ehf., kt. 650599-2179 sem sækir um
endurnýjun vínveitingaleyfis fyrir veitingahúsið Hróa Hött, Hjallahrauni 13, Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.5 Linnetstígur 1, Hafnarfirði - veitingahús
Lagt fram bréf bæjarlögmannsins í Hafnarfirði, dags. 15.12.2003, þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Kristínar Gísladóttur, kt. 060253-3589, sem sækir um endurnýjun vínveitingaleyfis
fyrir veitingahúsið Tilveruna, Linnetstíg 1, Hafnarfirði,
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.3 Annað.
2.3.1 Tóbakskönnun 2003.
Könnun Æskulýðs- og tómstundaráðs Hafnarfjarðar á aðgengi unglinga að sölustöðum
tóbaks.
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2.3.2 Örveruástand heitra og kaldra rétta á hlaðborði í desember 2003.
Eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.3 Örveruástand sjávarafurða í september – október 2003.
Eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3. Árskýrsla og stefnumótun
Lögð fram drög að árskýrslu fyrir árið 2003 og drög að stefnumörkun fyrir eftirlit næstu
misseri.
Umræða og frekari umfjöllun vísað til næsta fundar.

4. Lög og reglugerðir um meðhöndlun úrgangs
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins frá 6. janúar 2004 þar sem vakin er athygli á lögum nr.
55/2003, um meðhöndlun úrgangs og meðfylgjandi reglugerðum settum með stoð í þeim.
reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 738/2003
reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/2003
reglugerð um brennslu úrgangs nr. 739/2003
Í erindinu hvetur ráðuneytið sveitarfélög og heilbrigðisnefndir til að sjá til þess að sett verði
sem fyrst heilbrigðissamþykktir í samræmi við ný lög og gjaldskrár taki mið af því að gjald sé
innheimt fyrir förgun úrgangs og að skylt er að innheimta þann kostnað sem förgun úrgangs
hefur í för með sér.
Vísað til skoðunar hjá heilbrigðiseftirliti.

5. Úrskurðir samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins frá 11. desember 2003 um leiðbeiningar hlutverk þess
og úrskurðarnefndar sem starfar samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir, um afmörkuð atriði er varða úrskurði sem umræddar stofnanir kveða upp og
hlutverk Umhverfisstofnunar um að veita leiðbeiningar um almennt fordæmisgildi þessara
úrskurða.

6. Endurskoðun aðalskipulags Bessastaðahrepps 1993-2013
Lagt fram bréf Bessastaðahrepps frá 15. janúar 2004 þar sem upplýst er um að hafin er
endurskoðun aðalskipulags og að óskað er eftir athugasemdum og ábendingum.
Heilbrigðiseftirliti falið að koma á framfæri ábendingum varðandi flokkun vatna sbr. ákvæði 8.
gr. reglugerðar nr. 796 og 4.21.2 gr. skipulagsreglugerðar

7. Fæðubótarefni
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 5. janúar 2004 þar sem kynnt er tilskipun
Evrópusambandsins sem taka mun gildi í aðildarríkjum ESB 1. ágúst 2004 um fæðubótarefni
og að í íslenska stjórnkerfinu verði tilskipunin vistuð sem matvælagerð. Umhverfisráðuneytið
mun gefa út reglugerð á grunni tilskipunarinnar þegar hún hefur verið tekin inn í EES
samninginn og heilbrigðisnefnd muni þá hafa eftirlit með þeim vörum sem tilskipunin tekur til.

8. Fundargerð
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins frá 12.
janúar 2004.
8.1 Virkjun á Hellisheiði
Lagt fram að nýju erindi Skipulagsstofnunar frá 4. desember 2003 þar sem óskað var eftir
umsögn um matsskýrslu VGK-verkfræðistofu, sem unnin var fyrir Orkuveitu Reykjavíkur um
virkjun á Hellisheiði og afrit af umsögn heilbrigðiseftirlitsins frá 13. janúar 2004.
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9. Önnur mál
9.1 Kvörtun frá Kattarvinafélagi Íslands til Umhverfisráðuneytis
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins frá 15. janúar 2004 þar sem óskað er umsagnar um
erindi Kattarvinafélags Íslands frá 5. desember 2003 þar sem kvartað er yfir afgreiðslu
heilbrigðiseftirlitsins á greiðslukröfu vegna starfsemi í Kattholti.
9.2 Eftirlit með hundahaldi
Lögð fram fundargerð samráðsfundar um framkvæmd eftirlits með hundahaldi á
höfuðborgarsvæðinu frá 22. janúar 2004 ásamt tillögu að skilyrðum fyrir viðurkenningu á
grunnnámskeiðum í hundauppeldi. Staðfest.
9.3 Olíubirgðastöð Atlantsolíu
Lagt fram afrit af bréfi Umhverfisráðuneytisins dags. 5. desember 2003 til Atlantsolíu ehf
varðandi höfnun á undanþágu frá starfsleyfi til að selja díselolíu á áfyllingarplani við dælustöð
að Óseyrarbraut 23 Hafnarfirði.
9.4 Fundir heilbrigðisnefndar
Rædd starfsáætlun fyrir heilbrigðisnefnd. Samþykkt að reglulegir fundir samkvæmt áætlun
næstu mánuði verði 23. febrúar, 29. mars, 26. apríl og 24. maí.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.00
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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