HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
265. fundur heilbrigðisnefndar 26. apríl 2021
Fundargerð
1.

Skipulagsmál

1.1. Tillaga að nýju Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Lögð fram að nýju uppfærð í febrúar
2021. Umsagnartími 6. maí 2021. Heilbrigðisnefnd fjallaði um vinnslutillögu að Aðalskipulagi
fyrir Kópavog á fundi sínum 31. ágúst 2020. Ábendingar sem nefndin gerði þá vörðuðu uppland
Kópavogs og þá einkum vatnsverndarsvæðið. Tillaga að nýju Aðalskipulagi hefur tekið mið af
athugasemdum heilbrigðisnefndar.
Heilbrigðisnefnd geri engar athugasemdir við tillögu að nýju Aðalskipulagi fyrir Kópavog.
Nefndir minnir á að við þróun eldri hverfa og aðlögun þeirra að nýju skipulagi er hætt við
árekstrum milli þeirrar starfsemi eða nýtingar sem fyrir er og þeirra sem er að flytja inn í eldri
hverfi. Vanda þarf vel til verka í deiliskipulagi og við samþykkt bygginganefndarteikninga að
aðgreining fáist milli ónæðissamrar og mengandi atvinnustarfsemi og íbúabyggðar. Það á m.a.
við lausn á hávaða-, lyktar- og úrgangsmálum jafnt innan húsa- og lóðarmarka sem milli húsa.
Nefndin minnir einnig á mikilvægi þess að beitt verði öllum ráðum til að lágmarka ónæði er
nágrannar kunna að verða fyrir við framkvæmdir í eldri byggðum, s.s. með sérstökum ákvæðum
í byggingarleyfum.
Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að koma á framfæri frekari ábendingum í samræmi
við umræður á fundi nefndarinnar.
1.2. Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030, breyting – Garðaholt og Garðahverfi.
Lagt fram erindi frá Arinbirni Vilhjálmssyni skipulagsstjóra Garðabæjar þar sem kynntar eru
breytingar á Garðaholti og Garðahverfi og breytingar á deiliskipulagi Garðahverfis og óskað
umsagnar heilbrigðisnefndar. Um er að ræða forkynningu.
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða breytingu.
1.3. Friðlýsing Skerjafjarðar við Álftanes.
Lögð fram kynning Umhverfisstofnunar á auglýsingu um áform um friðlýsingu Skerjafjarðar við
Álftanes. Skerjafjörður við Álftanes er hluti af því svæði sem skráð var sem ÁlftanesSkerjafjörður á náttúruverndaráætlun 2004-2008 vegna gildis þess fyrir verndun fugla.
Heilbrigðisnefnd fagnar áformum um að stækka eigi og styrkja friðlýst svæði í kringum Álftanes.
Svæðið er með mikið alþjóðlegt verndargildi vegna fuglalífs. Svæðið er mikilvægur
viðkomustaður í fari margæsar og rauðbrystings milli varp- og vetrastöðva og er einnig
mikilvægt svæði fyrir íslenska varpfugla árið um kring.
Heilbrigðisnefnd minnir á að aukin byggð á Álftanesi kallar á úrbætur á fráveitukerfi svæðisins.
Krafa um reglubundið endurmat og breyting á reglugerð kallar á nýja flokkun á viðtaka
fráveitunnar. Það verður að vera samhljómur milli friðlýsingar og skilgreiningar á og stærð og
gerð móttaka.‘
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Starfsleyfi
Garðabær

Garðatorg 4c, Garðabær – kaffihús
Lögð fram umsókn Halldórs Guðmundssonar, f.h. Te & Kaffi hf. ,kt.530484-0179, dags.
14.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir kaffihús að Garðatorg 4c, Garðabæ.
Fasteignanr.2351679. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 20.04.2021. Jákvætt svar byggingarfulltrúa 23.04.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Garðatorg 4c, Garðabær – hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Aldísar Evu Ágústsdóttur, f.h. Blondie Garðabær ehf., kt. 450221-1390, dags.
13.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir hársnyrtistofu að Garðatorg 4c, Garðabæ.
Fasteignanr.2329776. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 14.04.2021. Jákvætt svar byggingafulltrúa dags.23.04.2021.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Lyngás 14, Garðabær – meindýravarnir
Lögð fram umsókn Smára Sveinssonar, f.h. Varnir og Eftirlit ehf., kt. 660303-2430, dags.
20.04.2021, þar sem sótt er um leyfi fyrir aðstöðu meindýravarna að Lyngási 14, Garðabæ.
Fasteignanr.2244794. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um úttekt heilbrigðisfulltrúa .
Suðurhraun 1, Garðabær – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Bjarna Vestmar Björnssonar, f.h. Fit Food ehf., kt. 641108-0140, dags.
12.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir dreifingu matvæla að Suðurhrauni 1, Garðabæ.
Fasteignanr.2072347. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 14.04.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerðareglugerða er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um
úttekt heilbrigðisfulltrúa og samþykkta notkun húsnæðis.
Suðurhraun 3, Garðabær – mötuneyti og verkstæði
Lögð fram umsókn Sigurðar Mar, f.h. Vegagerðarinnar, kt. 680269-2899, dags. 17.02.2021, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir aðalstöðvar Vegagerðarinnar að Suðurhrauni 3,
Garðabæ. Fasteignanr.2232539/2260706/2260707. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 08.03.2021.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um úttekt heilbrigðisfulltrúa.

2

Hafnarfjörður
Bæjarhraun 6, Hafnarfjörður – fótaaðgerðastofa
Lögð fram umsókn Ingu Hildar Yngvadóttur, kt. 280264-3859 f.h. Fótaaðgerðastofu Ingu, dags.
19.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir fótaaðgerðastofu í Gallerí Útlit að Bæjarhrauni
6, Hafnarfirði
Fasteignanr. 2074258. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 21.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Fornubúðir 3, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Bjarna Jóhanns Árnasonar, f.h. Trévídd byggingafélag ehf., kt. 670318-1840,
dags. 12.04.2021, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á fasteign að Fornubúðir 3, fasteignanr.
2074837.
Minnisblað 19.4.2021
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest til
01.06.2021.
Lónsbraut 62, Hafnarfjörður – niðurrif
Lögð fram umsókn Gísla Steins Arnarssonar, kt. 210190-2369, dags. 06.04.2021, þar sem sótt
er um leyfi til niðurrifs á bátaskýli við Lónsbraut 62, fasteignanr. 2076265.
Minnisblað 8.4.2021
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi staðfest til
01.07.2021.
Norðurhella 8, Hafnarfjörður – bónstöð
Lögð fram umsókn Diamond Carwash ehf., kt. 640321-0910 dags. 14.04.2021, þar sem sótt er
um starfsleyfi fyrir bón- og þvottastöð að Norðurhellu 8, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2305372. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.10. Reykjavíkurvegur 54, Hafnarfjörður – smurstöð
Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370 dags. 19.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi
fyrir smurstöð að Reykjavíkurvegi 54, Hafnarfirði.
Fasteignanr. 2078636. Endurnýjun.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 20.04.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara
um samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Kópavogur

Bakkabraut 12, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Einars Arons Einarssonar, kt. 190479-5529 f.h. Vín Vín, dags. 19.04.2021,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir dreifingu matvæla að Bakkabraut 12, Kópavogi.
Fasteignanr. 2237047. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 20.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 21.04.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.12. Bæjarlind 2, Kópavogur – dreifing matvæla
Lögð fram umsókn Kristínar Amy Dyer, f.h. Dyer ehf., kt. 640119-1950,
dags. 13.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir dreifingu matvæla að Bæjarlind 2,
Kópavogi.
Breyting á húsnæði.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 14.04.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt með fyrirvara um samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Dalvegur 24, Kópavogur – bílaverkstæði
Lögð fram umsókn Gedas Karpavicius, f.h. Titancar ehf., kt. 520314-0160,
dags. 06.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir bifreiðaverkstæði að Dalvegi 24, Kópavogi.
Fasteignanr. 2060571. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 12.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags.
14.04.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Dalvegur 24, Kópavogur – bónstöð
Lögð fram umsókn Mhreteab Abraha, f.h. Bónstöð Kópavogs ehf., kt. 670319-2290, dags.
07.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir bónstöð að Dalvegi 24, Kópavogi.
Fasteignanr. 2060571. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 12.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 14.04.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Dalvegur 26, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sergej Vasiljev, f.h. SV Dekk ehf., kt. 520319-0850,dags. 07.04.2021, þar sem
sótt er um starfsleyfi fyrir dekkjaþjónustu og verkstæði að Dalvegi 26, Kópavogi.
Fasteignanr. 2060536. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 12.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 14.04.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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Dalvegur 26, Kópavogur – gistiheimili
Lögð fram umsókn Kristins Jóns Gíslasonar, f.h. HD verk ehf., kt. 520612-0330, dags.
08.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir gistiheimili að Dalvegi 26, Kópavogi.
Fasteignanr. 2060536. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 13.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
Dalvegur 26, Kópavogur – bónstöð
Lögð fram umsókn Mateusz Popowski f.h. Five Star Detailing ehf., kt. 490221-0770, dags.
31.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir bónstöð að Dalvegi 26, Kópavogi.
Fasteignanr. 2060536. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 13.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 14.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Engihjalli 8, Kópavogur – dansskóli
Lögð fram umsókn leva Prasciunaite f.h. leva studio ehf., kt. 480321-1700, dags. 13.04.2021,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir dansskóla að Engihjalla 8, Kópavogi.
Fasteignanr. 2247011.
Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags.26.04.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 14.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 15.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Kársnesbraut 96a, Kópavogur – gistiheimili
Lögð fram umsókn Kristins Jóns Gíslasonar, f.h. HD verk ehf., kt. 520612-0330, dags.
08.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir gistiheimili að Kársnesbraut 96a, Kópavogi.
Fasteignanr. 2063091. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 13.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar.
Kópavogsbraut 115, Kópavogur – rakarastofa
Lögð fram umsókn Benedikts Októ Bjarnasonar, f.h. Rakarastólinn ehf., kt. 470421-1850, dags.
16.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir rakarastofu að Kópavogsbraut 115, Kópavogi.
Fasteignanr. 223663. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 20.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um
samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Kusse Soka , f.h. Ethiopian Takeaway ehf., kt. 510121-1200,
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dags. 22.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8,
Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Samuel Watson, kt. 291187-4129 f.h. Sæhrímnir Sausages, dags.
22.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Eggerts Smára Sigurðssonar, f.h. Smáris Volcano Sauce., kt. 510620-0380,
dags. 29.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8,
Kópavogi.
Eftirlitsskýrsla dags. 19.04.2021.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Raquel Garces da Costa, f.h. Picnic Stories ehf., kt. 440321-1510, dags.
30.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 19.04.2021.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Nýbýlavegur 8, Kópavogur – framleiðsla matvæla
Lögð fram umsókn Axels Michelsen, f.h. Silfurhraun ehf., kt. 481102-2860, dags. 13.04.2021,
þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir matvælaframleiðslu að Nýbýlavegi 8, Kópavogi.
Starfsemin fer fram í húsnæði Eldstæðisins. Fasteignanr. 2064397. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 28.06.2032 að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
Stórihjalli 2, Kópavogur – smurstöð
Lögð fram umsókn N1 ehf., kt. 411003-3370, dags. 23.03.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi
fyrir smurstöð að Stórahjalla 2, Kópavogi.
Fasteignanr. 2065395. Endurnýjun.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
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Turnahvarf 8, Kópavogur – kælilausnir
Lögð fram umsókn Freys Friðrikssonar, f.h. KAPP ehf., kt. 420307-3570 dags. 13.04.2021, þar
sem sótt er um starfsleyfi fyrir verkstæði að Turnahvarfi 8, Kópavogi. Fasteignarnr. 2358920. Ný
starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa dags. 13.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags.
14.04.2021.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
Uppsalir 3, Kópavogur – samkomusalur
Lögð fram umsókn Margrétar Unnar Kjartansdóttur, f.h. Lindakirkju, kt. 550302-2920, dags.
09.04.2021, þar sem sótt er um starfsleyfi fyrir safnaðarsal að Uppsölum 3, Kópavogi.
Fasteignanr. 2307928. Ný starfsemi.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Bréf sent byggingafulltrúa dags 14.04.2021. Jákvætt svar frá byggingafulltrúa dags. 15.04.2021.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.

3

Umsagnir/rekstrarleyfi
Kópavogur

1.
Hamraborg 4, Kópavogur - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 08.04.2021, þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Kaffismiðju Íslands ehf., kt. 500708-0690, þar sem sótt er um rekstrarleyfi
fyrir veitingar í fl. ll, að Hamraborg 4, Kópavogi. fnr.2229937.
Jákvæð umsögn samþykkt, með vísun til starfsleyfis dags. 01.03.2021.
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Tóbaksleyfi

Hamraborg 20, – matvöruverslun
Lögð fram umsókn fyrir Videomarkaðinn ehf., kt. 711297-4059, dags. 12.04.2021 þar sem sótt
er um tóbaksleyfi fyrir Videomarkaðinn ehf., Hamraborg 20, Kópavogi.
Eftirlitsskýrsla dags. 20.04.2021.
Leyfisveiting samþykkt með vísun til eftirlitsskýrslu dags. 20.04.2021.
5 Fundargerðir
5.1. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins.
dags. 18.03.2021.
5.2. Fundargerð hollustuháttahóps.
Lögð fram fundargerð hollustuháttarhóps frá 12.04.2021.
5.3. Fundargerð umhverfisgæðahóps
Lögð fram fundargerð umhverfisgæðahóps frá 17.03.2021.
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6. Önnur mál
6.1.Álverið ehf., Stöðvun á starfsemi
Mánudaginn 29. mars s.l. varð mengunaróhapp í fyrirtækinu, sterk sýra flæddi um gólf og í
önnur rými. Slökkvilið og lögregla var kölluð til ásamt forráðamanni Álversins ehf. Slökkviliðið
óskaði eftir aðkomu heilbrigðiseftirlits. Við skoðun heilbrigðiseftirlits kom í ljós bilun á búnaði,
mikil þrengsli í vinnslusal og ónógar mengunarvarnir.
Í húsnæðinu er töluvert magn af saltpéturssýra (HNO3), vídissódalausn (NaOH) og
brennisteinssýra (H2SO4). Þá er í vinnsluferlinu notast með rafmagn, skolvatn, heitt vatn(98°C)
og loks gjarnan ýmiss litarefni. Þessi efni eru geymd í opnum kerjum og er aðeins hluti þeirra
tvöfaldur. Þegar mengunaróhappið varð, var ekki vinnsla í gangi og virðist sem lagnir hafa gefið
sig. Heilbrigðisfulltrúi gerði eigenda grein fyrir að starfsemin stæðist ekki þær kröfur sem gerðar
eru til starfseminnar og að ekki væri heimilt að hefja starfsemi fyrr en búið væri að tryggja
mengunarvarnir. Jafnframt þyrfti forsvarsmaður fyrirtækisins að leggja fram tímasetta
verkáætlun þar sem fram kæmi með hvaða hætti öryggi væri tryggt.
Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að fylgja málinu eftir í samræmi við lög um
hollustuhætti og mengunarvarnir nr.7/1998, þar sem fram koma þau þvingunarúrræði sem
heilbrigðisnefnd hefur yfir að ráða. Mikilvægt sé að tryggja að komið sé í veg fyrir alvarlegt
mengunarslys.
6.2. Breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs
og lögum um úrvinnslugjald.
Nefndarsvið Alþingis f.h. umhverfis- og samgöngunefndar óskaði 15.04.2021 eftir umsögn
heilbrigðisnefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um hollustuhætti 7/1998 og
mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur,
hringrásarhagkerfi).
Heilbrigðisnefnd fjallaði um erindið og fól framkvæmdastjóra að veita umsögn í samræmi við
umræður á fundinum.
6.3. Tillaga um endurskoðun samþykktar um hundahald
Lagt fram erindi úr bæjarráði Kópavogs dags.8.04.2021, tillaga bæjarfulltrúa Sigurbjargar Erlu
Egilsdóttur um endurskoðun samþykktar um hundahald.
Heilbrigðisnefnd tekur undir þær athugasemdir sem koma fram í greinagerð með tillögu um
endurskoðun samþykktar um hundahald í sveitarfélögunum, en núverandi samþykktar eru frá
árinu 2000. Nauðsynlegt sé að lagfæra atriði í samþykktinni sem eiga ekki lengur við, s.s.
heimildir til að taka á illri meðferð dýra sem er samkvæmt núgildandi lögum hlutverk
Matvælastofnunnar og fleiri atriði sem ekki eiga við lengur.
Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að leggja fram tillögu að nýjum samþykktum í
samræmi við þær breytingar sem gerðar hafa verið á þessum málaflokki og til samræmis við
samþykktir um hundahald á höfuðborgarsvæðinu. Tillögur að nýjum samþykktum skulu liggja
fyrir eigi síðar en 1. september n.k.
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Linda Hrönn Þórisdóttir

Jón Haukur Ingvason

Sigurður Grétarsson

Gnýr Guðmundsson

Ingibjörg Hauksdóttir

Elínbjörg Ingólfsdóttir
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