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Starfssvæði: Mosfellsbær, Kjó sarhreppur og Seltjarnarnes
Heimilisfang: Þverholti 2, 270 Mosfellsbær
Sími: 5256795
Netfang: eftirlit@eftirlit.is
Vefsvæði: www.eftirlit.is

ÁRSSKÝRSLA 2018

EFNISYFIRLIT
1. Inngangur _______________________________________________________________________________________________ 1
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1. INNGANGUR
1.1. STJÓRNSKIPAN HEILBRIGÐISEFTIRLITS
I landinu eru tı́u heilbrigðiseftirlitssvæði sem sjá um að á kvæðum laga nr. 7/1998, um hollustuhætti
og mengunarvarnir, laga nr. 93/1995 um matvæli og laga nr. 6/2002 um tó baksvarnir sé framfylgt.
Einnig á kvæðum reglugerða sem settar eru með stoð ı́ þessum lö gum, heilbrigðissamþykkta og
á kvæðum ı́ sé rstö kum lö gum og reglum sem heilbrigðisnefndum er, eða kann að vera falið að annast
framkvæmd

á .

Akvarðanir

heilbrigðisnefnda

eru

fullnaðará kvarðanir

ı́

stjó rnsý slunni.

Matvælastofnun hefur yfirumsjó n með matvælaeftirliti og heyrir má laflokkurinn undir Atvinnuvega
og ný skö punarrá ðuneyti. Umhverfisstofnun sé r um yfirumsjó n með má lum sem tengjast
hollustuhá ttum,

mengunarvö rnum

og

vö ktun.

Formenn

og

framkvæmdastjó rar

heilbrigðiseftirlitssvæða sitja ı́ Samtö kum heilbrigðiseftirlitssvæða á Islandi. A 1. mynd má sjá
fyrirkomulag

stjó rnsý slu

heilbrigðiseftirlitsins,

stofnana

og

rá ðuneyta. Punktalı́nan á myndinni
tá knar samvinnu stofnana en eins og
fyrr segir er ekki um beint boðvald að
ræða.
Heilbrigðiseftirlit Kjó sarsvæðis annast
heilbrigðiseftirlit
Seltjarnarnesi

og

Heilbrigðiseftirlitið

ı́

Mosfellsbæ,
ı́

á

Kjó sarhreppi.
vinnur

ı́

almannaþá gu að þvı́ m.a. að tryggja
heilnæmi umhverfis, hollustuhætti og
ö ryggi matvæla. Það er gert með
reglubundnu eftirliti ı́ fyrirtækjum,
vö ktun, fræðslu og með samvinnu við
stjó rnvö ld og ı́bú a. Arið 2018 er 31.
starfsá r

Heilbrigðiseftirlits

Kjó sar-

svæðis.

1. mynd. Fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits, stofnana og ráðuneyta í stjórnsýslunni.

1

1.2. HEILBRIGÐISNEFND KJÓSARSVÆÐIS
Heilbrigðisnefnd var skipuð með eftirfarandi hætti ı́ lok á rs, sjá 1. tö flu. Nefndin hé lt sjö fundi á á rinu
og eru fundargerðir birtar jafnó ðum á vefsvæði eftirlitsins á sló ðinni www.eftirlit.is. Hannes Tryggvi
Hafstein sinnti formennsku ı́ heilbrigðisnefnd á rið 2018 og hlaut á á rinu endurkosningu til fjö gurra
á ra. I 1. tö flu eru upplý singar um aðal og varamenn ı́ Heilbrigðisnefnd Kjó sarsvæðis.tö flu

Aðalmaður

Varamaður

Sveitarfélag

Hannes Tryggvi Hafstein, form. D

Bjarni Torfi Alfþó rsson, D

Seltjarnarnes

Valborg Anna Olafsdó ttir, varaform, M

Herdı́s Kristı́n Sigurðardó ttir M

Mosfellsbær

Hafsteinn Pá lsson, D

Orvar Þó r Guðmundsson, V

Mosfellsbær

Magnú s Rú nar Dalberg, S

Hrafnhildur Stefá nsdó ttir, S

Seltjarnarnes

Sigrı́ður Klara Arnadó ttir

Marı́anna Hugrú n Helgadó ttir

Kjó sarhreppur

Linda Bjö rk Ragnarsdó ttir

Pé tur Blö ndal

Fulltrú i atvinnulı́fs

1. tafla. Aðal og varamenn í Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis árið 2018.
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2. STARFSEMI
2.1. REKSTUR
Starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins sjá um daglegan rekstur heilbrigðiseftirlitsins og vinna ı́ umboði
heilbrigðisnefndar skv. lö gum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir þ.m.t. að sinna
reglubundnu eftirliti og að beita þvingunarú rræðum þegar við á . Starfsmenn eftirlitsins eru tveir,
Þorsteinn Narfason, M. Sc. umhverfisfræðingur er framkvæmdastjó ri og Arni Davı́ðsson M. Sc
lı́ffræðingur staðgengill framkvæmdastjó ra. Eftirlitsgjö ld voru innheimt af fyrirtækjum skv. gjaldskrá nr. 1080/2017 fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit á svæði heilbrigðiseftirlits Kjó sarsvæðis með breytingu sbr. auglý singu nr. 646/2018. Eftirlit með fyrirtækjum á starfssvæðinu tekur
mið af á hættumati og niðurstö ðu ú r eftirliti. Tı́ðni eftirlits er á kveðin samkvæmt þvı́. Eftirlit fer fram
samkvæmt eftirlitsá ætlun en auk þess eru farnar eftirlitsferðir til að fylgja eftir þeim krö fum sem
settar hafa verið fram auk eftirlitsferða vegna sý natö ku og vö ktunar, vegna kvartana, skoðunar á
ló ðum vegna umgengni og vegna skoðunar á ı́bú ðarhú snæði.
Alls eru 339 eftirlitsskyld fyrirtæki á svæði heilbrigðisnefndarinnar. Um helmingur fyrirtækjanna
eru með starfsleyfi sem gefin eru ú t vegna mengunarvarna og um helmingur vegna hollustuhá tta
og matvælamá la. Heilbrigðiseftirlitið hefur einnig eftirlit ı́ fyrirtækjum sem ekki eru starfsleyfisskyld, t.d. vegna laga um tó baksvarnir og einnig vegna tı́mabundinnar starfsemi s.s. brennu og
niðurrifs hú sa. Skv. eftirlitsá ætlun fá eftirlitsskyld fyrirtæki heimsó kn á rlega, annað hvert á r eða
fjó rða hvert á r eftir á hættumati.
Bı́ll eftirlitsins var endurný jaður ı́ byrjun á rs, keyptur var ný r eGolf rafmagnsbı́ll sem kom ı́ gó ðar
þarfir.
Heilbrigðiseftirlit Kjó sarsvæðis skrá ir upplý singar ú r eftirliti ı́ gagnagrunn sem heldur utan um alla
eftirlitsskylda starfsemi á starfssvæðinu. Heilbrigðisfulltrú ar geta jafnframt skrá ð eftirlit beint ı́
spjaldtö lvur sem eru tengdar við gagnagrunninn með 4G sambandi. A á rinu var á fram unnið að
talsverðum endurbó tum á gagnagrunninum. Heilbrigðiseftirlitið hefur þjó nustusamning við
InfoCom Tech Iceland um verkefnið.
Arsreikningar heilbrigðiseftirlitsins eru endurskoðaðir af KPMG lö ggiltum endurskoðendum,
á rsreikningar munu liggja fyrir fyrri hluta á rs 2019 .
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2.2. FUNDIR OG RÁÐSTEFNUR
Fundir 2018

Fulltrúi

Tilefni

16. janúar

ÞN

Samráðsfundur sóttvarnalæknis vegna mengunar í drykkjarvatni í RVK

25. janúar

ÞN

Sót og svifryk samráðsfundur HÍ með heilbrigðiseftirliti, RVK

9. febrúar

ÞN

Árlegur samráðsfundur með OR um umhverfismál, RVK

20. febrúar

ÁD

22. mars

ÁD

Samráðsfundur um gæludýr í strætó haldinn í Reykjavík
Fundur um umhverfisstefnu Mosfellsbæjar, Mosfellsbæ

14. mars

ÞN

Vísindadagur OR, Nauthól, Reykjavík

13. apríl

ÞN

Samráðsfundur
Grundartanga

8-9. maí

ÞN

Vorfundur UST og MAST með SHÍ, Hótel Katla, Suðurland

10-11. apríl

ÞN

Vinnufundur UST og HES um umhverfisgæði, Ásgarði, Kjós

3. maí

ÁD, ÞN

Ársfundur Umhverfisstofnunar á Grand Hótel, Reykjavík

5. maí

ÞN

Samráðsfundur með UST og Sorpu bs. vegna rekstur Álfsness, RVK

24.-25. maí

ÞN

Fagþing Samorku, Hveragerði

13-14 sept.

ÁD

Vinnufundur UST og HES um hollustumál. Reykjavík

19.-20. sept.

ÞN

Námskeið um hreinsun stranda vegna olíumengunar, UST, Grandhótel

24. sept.

ÁD

Samráðsfundur UST og HES um framkvæmd efnaeftirlits, Reykjavík

24. sept.

ÞN

Introduction til SuDS (sjálfbærar ofanvatnslausnir) Endurmenntun HÍ

29. sept.

ÁD, ÞN

Samráðsfundur með ákærusviði lögreglu og fulltr. ríkissaksóknara,RVK

3. október

ÞN

Fundur um nýja reglugerð nr. 550/2018 haldið af UAR, Reykjavík

16. október

ÞN

Aðalfundur SHÍ, Reykjavík

17. október

ÁD, ÞN

Haustfundur SHÍ, Reykjavík

5. nóvember

ÁD, ÞN

Fundur með innleiðingarteymi MAST, Mosfellsbæ

23. nóvember ÞN, ÁD

vegna

umhverfismála

Norðuráls

haldinn

að

Þróun og framtíð eftirlits, haldið af MAST á Grand Hótel

2. tafla. Viðburðir sem starfsmenn heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis sóttu árið 2018.

I 2. tö flu eru tilgreindir helstu viðburðir sem starfsmenn heilbrigðiseftirlits só ttu. Til viðbó tar má
nefna að framkvæmdastjó rar heilbrigðiseftirlitssvæða hé ldu reglulega sı́mafundi og forstjó ri
Umhverfisstofnunar stó ð fyrir reglubundnum fundum með framkvæmdastjó rum heilbrigðiseftirlita
vegna má la sem upp komu á á rinu. Reglubundnir fundir voru haldnir ı́ framkvæmdastjó rn um
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vatnsverndarsvæði hö fuðborgarsvæðisins og er sé rstaklega fjallað um ı́ kaflanum um vatnsvernd.
Starfsmenn heilbrigðiseftirlits só ttu ná mskeið á vegum Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar.

Framkvæmdastjóri sat reglubundna fundi um vatnsvernd og nýtingu sem boðaðir voru af SSH.
Skammstö funin SHI ı́ tö flunni vı́sar til Samtaka heilbrigðiseftirlitsvæða á Islandi. Samtö kin
samanstanda af framkvæmdastjó rum og formö nnum heilbrigðisnefnda, sjá www.shi.is.

Skammstöfunin SSH í töflu 2 stendur fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdastjóri situr í stjórn SHÍ. HES stendur fyrir Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga. MAST
stendur fyrir Matvælastofnun og UST fyrir Umhverfisstofnun.

2.3. STJÓRNSÝSLA
2.3.1. Útgefin starfsleyfi árið 2018
Alls voru 47 starfsleyfi gefin ú t á á rinu 2018. I 3. tö flu má sjá yfirlit yfir starfsleyfisú tgá fu á ranna
2013-2018.
Flokkur
Matvælasvið
Hollustuhá ttasvið
Mengunarvarnir
Alls

2013
14
11
16
42

2014
10
14
19
50

2015
12
12
20
48

2016
13
30
7
51

2017
9
37
17
65

2018
18
16
13
47

3. tafla. Útgefin starfsleyfi fyrir árin 2013-2018.

2.3.2. Kvartanir
Samtals voru skrá ðar um 74 kvartandir hjá heilbrigðiseftirlitinu, sjá mynd 2, það eru þær kvartanir
sem berast beint til heilbrigðiseftirlitsins.
Heilbrigðiseftirlitið fé kk send afrit af 45 kvö rtunum vegna lyktarmengunar ı́ Leirvogstungu á rið
2018 sem skrá ðar eru af Mosfellsbæ og eru þvı́ ekki sý ndar á myndinni. Hé r er ekki fjallað
sé rstaklega um kvartanir vegna hundhalds þar sem þessar kvartanir eru skrá ðar af hundaeftirliti
sveitarfé laganna. A 3. mynd má sjá kvartanir á rið 2018 aðgreindar eftir kvö rtunarflokkum.
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2. mynd. Skráðar kvartanir á Kjósarsvæði á árunum 2014 -2018.

3. mynd. Fjöldi kvartana 2018 eftir kvartanaflokkum.
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2.3.3. Beiting þvingunarúrræða
I eftirlitsferðum á rsins 2018 voru skilgreind 188 frá vik þar sem fyrirtækjum var gefinn frestur til
ú rbó ta. A 4. mynd má sjá fjö lda slı́kra frá vika eftir á rum. A á rinu 2018 ský rist fjö lgun frá vika af þvı́
að hvert og eitt opið leiksvæði er nú skrá ð sem eftirlitsskyldur staður. A 5. mynd er yfirlit yfir
meðaltı́ma sem það tó k að fá ú rbætur. Fjö lgun frá vika má að einhverju leiti ský ra ú t frá þvı́ að
leiksvæði hafa verið færð inn ı́ gagnagrunninn sem sjá lfstæðir eftirlitsstaðir. Styttur tı́mi sem það
tekur að fá ú rbætur má að einhverju leiti skrifa á bætt vinnubrö gð við skrá ningar. Langur tı́mi sem
það tó k að fá ú rbætur má að ö llum lı́kindum skrifa á einstaka má l þar sem tó k langan tı́ma að fá
ú rbætur sem þá hækkar meðaltalið.

4. mynd. Fjöldi frávika eftir árum, samanburður 2014-2018.
Heilbrigðisnefnd og heilbrigðisfulltrú ar geta beitt tilteknum þvingunarú rræðum til þess að kný ja á
um framkvæmd ı́ samræmi við lö g um matvæli og lö g um hollustuhætti og mengunarvarnir. Þeim
aðilum sem ekki sætta sig við krö fur heilbrigðiseftirlits er heimilt að vı́sa má lum til
ú rskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamá l en ekkert slı́kt má l kom upp á á rinu. Einn aðili
sné ri sé r beint til dó mstó la þar sem hann var ó sá ttur við á lagðar dagsektir og fjá rná m sem
heilbrigðiseftirlitið lé t gera til að innheimta vangreiddar dagsektir. Dó mur ı́ má linu lá ekki fyrir ı́
á rslok.
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5. mynd. Meðaltal dagafjölda sem það tók að fá fram úrbætur.

2.3.4. Umsagnir um rekstarleyfi Sýslumanns og tímabundin áfengisveitingaleyfi
Heilbrigðiseftirlitið er umsagnaraðili um rekstarleyfi og tı́mabundin á fengisveitingaleyfi, sem gefin
eru ú t af sý slumanninum á hö fuðborgarsvæðinu sjá 4. tö flu.
Umsagnir
um
rekstrarleyfi
sý slumanns
Veitingastaðir
Gististaðir
Tı́mabundinn á fengis- og
tækifærisleyfi
Alls

2014

2015

2016

2017

2018

9
10
4

7
9
4

5
17
7

5
6
9

1
1
5

23

20

30

20

7

4. tafla. Umsagnir um rekstarleyfi sýslumanns.

2.4. VATNSVERND
Vatnsverndarsvæði hö fuðborgarsvæðisins eru hluti af svæðisskipulagi hö fuðborgarsvæðisins.
Innan svæðisins gildir heilbrigðissamþykkt nr. 555/2015 fyrir vatnsvernd á vatnsverndarsvæðum
sveitarfé laganna á hö fuðborgarsvæðinu. Við gildistö ku samþykktarinnar var á kveðið að breytingum
á vatnsvernd ı́ Mosfellsdal yrði frestað ı́ þrjú á r. A á rinu var á kveðið af SSH að framlengja frestun um
tvö á r til viðbó tar. Þvı́ gildir eldri vatnsverndaruppdrá ttur þar.
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Hvert heilbrigðiseftirlitssvæði sé r um reglubundið eftirlit innan sinnar lö gsö gu en sé rstö k
framkvæmdastjó rn

um

vatnsvernd

sé r

um

samræmingu

eftirlits.

Framkvæmdastjó ri

heilbrigðiseftirlits Kjó sarsvæðis fó r með formennsku ı́ framkvæmdastjó rninni tı́mabilið 2017-2018.
Framkvæmdastjó rn um vatnsvernd á hö fuðborgarsvæðinu hé lt sjö fundi á á rinu 2018. Meðal
annars var fjallað um starfsleyfistillö gu fyrir Lyklafellslı́nu 1, lagningu há spennulı́nu og ljó sleiðara
ı́ Blá fjö ll, uppbyggingu aðstö ðu við Þrı́hnú kagı́g og Blá fjö ll og deiliskipulagstillö gu fyrir skı́ðasvæðið
ı́ Blá fjö llum. Fundargerðir framkvæmdastjó rnarinnar eru teknar til umræðu og afgreiðslu á fundum
heilbrigðisnefnda og þær eru aðgengilegar á vefsvæði
framkvæmdastjó rnar

um

vatnsvernd

situr

ı́

heilbrigðiseftirlitsins. Formaður

samrá ðshó pi

Samtaka

sveitarfé laga

á

hö fuðborgarsvæðinu um vatnsvernd á samt fulltrú um vatnsveitna og skipulagsyfirvalda
sveitarfé laga.
Framkvæmdastjó ri heilbrigðiseftirlitsins situr sem aðalmaður ı́ Vatnará ði fyrir hö nd Sambands
ı́slenskra sveitarfé laga. Vatnará ð hefur það hlutverk að vera rá ðherra til rá ðgjafar um stjó rn
vatnamá la.

Framkvæmdastjó ri

situr

einnig

ı́

starfshó pi

á

vegum

Atvinnuvega-

og

ný skö punarrá ðuneytis sem fulltrú i Sambands ı́slenskra sveitarfé laga. Starfshó purinn hefur það
hlutverk að endurskoða reglugerð um neysluvatn.

2.5. SAMÞYKKTIR SVEITARFÉLAGANNA
Heilbrigðiseftirlitið fer með eftirlit skv. samþykktum sveitarfé laga sem eru sett með stoð ı́ lö gum
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Yfirlit yfir gildandi samþykkir er aðgengilegt á
vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins. Heilbrigðiseftirlitið innheimtir gjald af sveitarfé lö gunum fyrir
eftirlit af þessu tagi eftir gildandi gjaldskrá eftirlitsins.

2.5.1. Hundar í Mosfellsbæ
Hundahald ı́ Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi sætir takmö rkunum sem getið er ı́ samþykktum þessara
sveitarfé laga. Þegar upp hefur komið á greiningur hefur heilbrigðiseftirlitið tekið við má linu og
framfylgt skv. lö gum, almennt gildir þó að hundaeftirlitsmenn hafa fyrstu aðkomu að má lum sem
snerta hunda og eigendur þeirra. I Kjó sarhreppi hefur ekki verið sett sé rstö k samþykkt um
hundahald og hefur heilbrigðiseftirlitið þvı́ ekki aðkomu að hundahaldi þar.
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Breyting nr. 578/2017 var gerð á reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti þar sem
heilbrigðiseftirliti er gefin heimild til að gefa ú t tı́mabundið leyfi til að fara með hunda inn ı́ bó kasö fn
ı́ tengslum við verkefni sem sný r að þvı́ að bö rn lesi fyrir hunda. Heilbrigðiseftirlitið setur strö ng
skilyrði fyrir slı́kum undanþá gum. Einnig var gerð breyting nr. 905/2017 á reglugerð nr. 941/2002
og eigendum eða rekstraraðilum veitingastaða heimilað að leyfa að komið sé með hunda og ketti
inn á veitingastað að uppfylltum skilyrðum.
Guðmundur Jó nas Sverrisson sinnti starfi hundaeftirlitsmanns ı́ Mosfellsbæ á rið 2018. I 5. tö flu eru
skrá ðar upplý singar um hundamá l ı́ Mosfellsbæ ú r á rsský rslu hundaeftirlits á rin 2013-2018.
Mosfellsbær
Leyfi í gildi
Kvartanir
Handsamaðir hundar

2013
573
26
20

2014
563
74
21

2015
538
55
17

2016
521
47
13

2017
516
45
6

2018
483
23
3

5. tafla. Upplýsingar um skráningar vegna hunda í Mosfellsbæ.

2.5.2. Hundar á Seltjarnarnesi
Ingimundur Helgason sinnti starfi hundaeftirlitsmanns á Seltjarnarnesi. I 6. tö flu eru skrá ðar
upplý singar um fjö lda leyfa ı́ gildi á Seltjarnarnesi. A 6. tö flu má sjá tö lfræði fyrir hundahald á
Seltjarnarnesi fyrir á rin 2013-2018.
Seltjarnarnesbær
Leyfi í gildi
Kvartanir
Handsamaðir hundar

2013
160
12
2

2014
165
12
2

2015
162
12
1

2016
156
-

2017
157
10
3

2018
162
14
6

6. tafla. Upplýsingar um skráningar vegna hunda á Seltjarnarnesi.
A 6. mynd er gerður samanburður á fjö lda ı́bú a um hvern hund ı́ Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi. A
Seltjarnarnesi eru 28 ı́bú ar um hvern hund en 19 ı́ Mosfellsbæ. Þar sem ı́bú um Mosfellsbæjar er að
fjö lga en hundum að fækka er lı́klegt að lesa megi ú t ú r þessu að ó skrá ðum hundum sé að fjö lga ı́
Mosfellsbæ.
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6. mynd. Hlutfallslegur fjöldi hunda á hvern íbúa í Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi árin 20122018.

2.5.3. Hænsni
Samþykkt nr. 385/2016 um hænsnahald er ı́ gildi ı́ Seltjarnarnesbæ, bærinn hefur þó ekki gefið ú t
nein leyfi til hænsnahalds frá þvı́ samþykktin var sett. I Mosfellsbæ gildir samþykkt nr. 971/2015
um hænsnahald ı́ Mosfellsbæ utan skipulagðra landbú naðarsvæða. Mosfellsbær hefur gefið ú t nı́u
leyfi til hænsnahald á á rinu. Engin samþykkt um hænsnahald hefur verið sett ı́ Kjó sarhreppi.

2.6.

MEINDÝRAVARNIR

2.6.1. Mosfellsbær
Guðmundur Jó nas Sverrisson hafði reglubundið eftirlit með meindý ravö rnum við skó la bæjarins.
Eitrað var fyrir mú sum við Varmá rskó la, við Hlaðhamra og ı́ hesthú sahverfi og notuð til þess 21 kg
af eitri og voru 206 mý s veiddar. Einnig var eitrað fyrir starralú s. Þá fjarlægði hann 17 geitungabú
og veiddi tvo minka.
Guðmundur Bjö rnsson sá um að setja ú t gildrur ı́ brunna ı́ ná grenni við þá staði þar sem kvartanir
bá rust um rottur ı́ Mosfellsbæ en tvær kvartanir um rottur bá rust þetta á rið. Skipulö gð leit að
minkum var framkvæmd að vori auk þess sem kvö rtunum var sinnt allt á rið. I þessum aðgerðum
ná ðust 79 minkar. Veiðar á vargfugli skiluðu 196 fuglum auk þess sem tekin voru 22 egg. Að mati
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Guðmundar hefur mjö g gó ður á rangur ná ðst með þessum aðgerðum frá þvı́ að þær hó fust fyrir
allmö rgum á rum og er svo komið að fá ir sı́lamá far verpa ı́ landi Mosfellsbæjar.

2.6.2. Seltjarnarnesbær
Guðmundur Bjö rnsson sá um meindý raeyðingu á Seltjarnarnesi. I ský rslu hans kemur fram að eins
og undanfarin á r var eitrað kerfisbundið gegn rottum ı́ holræsakerfi, auk þess sem kvö rtunum frá
einstaklingum og fyrirtækjum um rottu og mú sagang var sinnt. Sex kvartanir bá rust um rottur en
ein vegna mú sa. Fjö gur geitungabú voru fjarlægð og sjö minkar ná ðust þetta á rið og voru þeir vı́ða
á nesinu en þó flestir á þvı́ utanverðu.

2.7.

TÓBAKSVARNIR

Tó bakssala fer yfirleitt fram ı́ sö luturnum og matvælaverslunum. Atta sö lustaðir voru með leyfi til
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Fjöldi tóbakssöluleyfa

tó bakssö lu ı́ upphafi á rs, sex ı́ Mosfellsbæ, einn á Seltjarnarnesi og einn ı́ Kjó sarhreppi. Sö lustö ðum

Ár
7. mynd. Þróun í fjölda tóbakssöluleyfa í gildi frá upphafi útgáfu árið 2001 til 2018.
tó baks hefur fækkað mikið frá setningu laganna á rið 2002. A 7. mynd má sjá þró un ı́ fjö lda
tó bakssö luleyfa sem eru ı́ gildi eftir á rum. Heilbrigðiseftirlitið hefur ekki eftirlit með sö lu
rafsı́garettna. Markaðseftirlit með þeim er ı́ hö ndum Neytendastofu. Heilbrigðiseftirlitið skilaði
umsö gn um frumvarp um rafrettur 20. mars en það varð að lö gum nr. 87/2018.
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8. MATVÆLAEFTIRLIT
Um má laflokkinn gilda lö g nr. 93/1995 um matvæli með sı́ðari breytingum og reglugerðir settar
samkvæmt þeim. Tilgangur laganna er að tryggja sem kostur er gæði, ö ryggi og hollustu matvæla og
að merkingar og aðrar upplý singar um þau sé u ré ttar og fullnægjandi. Matvælafyrirtæki er
skilgreint hvert það fyrirtæki eða einstaklingur sem rekur starfsemi ı́ tengslum við framleiðslu,
vinnslu eða dreifingu matvæla á einhverju stı́gi, hvort sem það starfar ı́ á goðaskyni eða ekki, bæði á
það við um einkarekið og opinber fyrirtæki.
Matvælastofnun hefur skv. matvælalö gum yfirumsjó n með opinberu eftirliti með framleiðslu og
dreifingu matvæla. Af þvı́ leiðir að samskipti stofnunarinnar eru nokkur við heilbrigðiseftirlit.
Stofnunin hefur staðið fyrir ná mskeiðum fyrir heilbrigðisfulltrú a m.a. vegna gildistö ku ný rra
reglugerða sem tengjast eftirliti með

matvælum. Þá er starfræktur samrá ðshó pur um

matvælaeftirlit sem hefur skipulagt sameiginleg eftirlitsverkefni Matvælastofnunar og
heilbrigðiseftirlits. Matvælahó pur fundaði 8 sinum á á rinu 2018.

3.1.

Niðurstöður rannsókna á matvælum

Alls voru tekin 22 sý ni af matvælum 2018. A 8. mynd er stö plarit með niðurstö ðum
bakterı́ugreininga á matvælum á rið 2018.
Fjö gur sý ni voru tekin af ı́s ú r vé l á 3 sö lustö ðum og voru þau metin með hliðsjó n af reglugerðum.
Oll voru metin fullnægjandi.
Tekin voru fjö gur sý ni af plokkfiski á fjó rum sö lustö ðum i reglubundnu eftirliti. Oll sý nin voru metin
fullnægjandi af heilbrigðiseftirliti. Tekin voru fjö gur sý ni af hamborgurum i reglubundnu eftirliti á
fjó rum sö lustö ðum og var eitt sý ni ó fullnægjandi á einum sö lustað vegna of há s gerlafjö lda. Annað
sý ni fé kk athugasemd einnig vegna heildargerlafjö lda. Fimm sý ni voru tekin af laxa- og/eða
rækjusalati ı́ reglubundnu eftirliti. Oll þeirra voru metin fullnægjandi. Þrjú sý ni voru tekin af ö ðrum
matvælum sem voru það sem kallað er tilbú in til neyslu og voru ö ll fullnægjandi. Tvö sý ni voru tekin
af ö ðrum forsoðnum matvælum og voru bæði fullnægjandi.
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8. mynd. Niðurstöður bakteríugreininga á matvælum árið 2018.
Heilbrigðiseftirlitið lagði á herslu á að skoða merkingu umbú ða ı́ reglubundnu eftirliti hjá
framleiðendum matvæla samanber reglur um merkingu næringaryfirlý singar á umbú ðum
forpakkaðra matvæla.

3.2.

VÖKTUN NEYSLUVATNS

Eftirlit með vatnsveitum fer fram með sý natö ku á neysluvatni auk þess eru vatnsverndarsvæði
skoðuð. A á rinu komst á samstarf heilbrigðiseftirlitsins og Vatnaverkfræðistofu Há skó la Islands þar
sem fulltrú ar HI tó ku þá tt ı́ skoðun heilbrigðiseftirlits á litlum vatnsveitum ı́ þeim tilgangi að
á hættumeta þau. Verkefnið var hluti af doktorsverkefni Richards King við há skó lann ı́ Sussex ı́
Englandi og tó k Marı́a Gunnarsdó ttir sé rfræðingur og leiðbeinandi Richards þá tt ı́ skoðuninni á samt
honum. Unnin var gá tlisti fyrir á hættumat ı́ litlum vatnsveitum ı́ samstarfi við heilbrigðiseftirlitið
og ı́ framhaldi farið á staðinn. Stefnt er að á framhaldandi samstarfi á næsta á ri og þá ı́ samstafi við
fleiri heilbrigðiseftirlitssvæði. Só tt var sameiginlega um styrk til Framleiðslusjó ðs Landbú ðarins til
verkefnisins.
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mynd. Niðurstöður gerlagreininga á neysluvatni 2018.

A 9. mynd eru niðurstö ður gerlagreininga á neysluvatni 2018. Tekin voru 16 sý ni ú r
starfsleyfisskyldum vatnsveitum ı́ dreifbý li sem þjó na 150 ı́bú um eða færri. Oll stó ðust gæðakrö fur
utan þrjú . Tvö stó ðust ekki gæðakrö fur vegna of mikils fjö lda kuldakærra gerla og eitt vegna þess
að 2 kó lı́form gerlar voru ı́ 100 ml. vatns (þ.e. ekki E. coli). Við endurtekna sý natö ku var bú ið að gera
lagfæringar og mædist þá engin kó lı́form gerill.
Tekin voru 53 sý ni ı́ þé ttbý li 2018. I vatnsbó linu ı́ Laxnesdý jum voru tekin 11 sý ni, ı́ dælustö ð við
vatnsbó lið ı́ Guddulaug voru tekin 13 sý ni, ı́ dælustö ð við Vesturlandsveg/Skarhó labraut voru tekin
11 sý ni af vatni frá Veitum og ı́ dælustö ð við Austurströ nd á Seltjarnarnesi voru tekin 14 sý ni af vatni
frá Veitum. Tvö sý ni ú r veitum ı́ þé ttbý li stó ðust ekki gæðakrö fur vegna heildarfjö lda kuldakærra
gerla (110 ı́ 100 ml.) ı́ janú ar ı́ mengunarviðburði vegna hlá ku. Annað sý nið var tekið ı́ dælustö ð við
Austurströ nd á Seltjarnarnesi og hitt ı́ dælustö ð við Guddulaug ı́ Mosfellsdal.
Arleg heildarsý nataka ı́ Laxnesdý jum gaf ekki tilefni til athugasemda. ISOR sá um ský rslugerð ı́
tengslum við rannsó knina og eru niðurstö ður hennar birtar á heiması́ðu heilbrigðiseftirlitsins.
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4. HOLLUSTUHATTAEFTIRLIT
4.1. SUNDSTAÐIR – SÝNATAKA ÚR BAÐVATNI
Tekin voru 22 bakterı́usý ni ú r sundlaugarkerfum á rið 2018. Af þeim stó ðust 19 gæðakrö fur en þrjú
sý ni ú r þremur kerfum ı́ Lá gafellslaug stó ðust ekki gæðakrö fur vegna of há s gerlafjö lda við 37°C
ræktun. I einu tilviki var um að ræða kalt ker þar sem ekki er notaður kló r. Gerð var krafa ı́ kjö lfarið
um kló rnotkun ı́ pottinum. Onnur sý ni sem fé llu komu vel ú t við endurtekna sý natö ku. sjá 10. mynd.
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Stenst gæðakröfur

Stenst ekki gæðakröfur

10. mynd. Kökurit sem sýnir niðurstöður gerlarannsókna á sundlaugavatni

4.2.

HOLLUSTUHÁTTAHÓPUR

Umhverfisstofnun

heldur

heilbrigðiseftirlitssvæða
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vinnuhó pi

um
um

samvinnuvettvang
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milli

I hó pnum

stofnunarinnar
hafa

verið

og
unnin

starfsleyfisskilyrði og leiðbeiningar ı́ má laflokknum og á ý msan há tt unnið að samræmingu og
ný jungum ı́ eftirliti. Haldnir voru 9 fundir ı́ hó pnum á á rinu 2018 auk tveggja starfsdaga á
Vestfjö rðum. Eitt eftirlitsverkefni var unnið á á rinu með sundstö ðum sem Kjó sarsvæði tó k þá tt ı́.
Einnig var unnið að gerð á hættumats fyrir hollustufyrirtæki og að endurskoðun reglugerðar um
hollustuhætti.
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4.3.

EFTIRLIT MEÐ HÚSNÆÐI

Það hefur færst ı́ vö xt að heilbrigðisfulltrú ar sé u kallaðir til að taka ú t leiguı́bú ðir og ı́bú ðir ı́ sö luferli
vegna gruns um heilsuspillandi aðstæður. Heilbrigðiseftirlitið er á gætlega tækjum bú ið til að taka
að sé r slı́ka ú ttekt. Helstu á stæður fyrir raka og myglu ı́ hú sum geta verið af ý msum toga. Oftast er
um að kenna lé legri loftræstingu þar sem gluggar eru ekki opnaðir eða of litlir, ofnar bilaðir,
loftræstikerfi er ekki til staðar eða bilað eða hú snæðið er ekki samþykkt til bú setu t.d. með
gluggalausum rý mum. A vefsvæði Umhverfisstofnunar er að finna leiðbeiningar um raka og myglu
og einnig um veggjalú s. Kvartanir um veggjalú s hafa ekki komið inn á borð heilbrigðiseftirlits ı́
nokkur á r.
Nokkuð er um ú ttektir á hú snæði gististaða en gististaðir þar sem leiga er á gistiplá ssum ı́ meira en
90 daga er starfsleyfisskyld hjá heilbrigðiseftirlitinu.
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11. UMHVERFISEFTIRLIT
Reglubundið mengunarvarnaeftirlit er með fyrirtækjum sem eru starfsleyfisskyld samkvæmt
reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. I þessari ný ju
reglugerð er krafa um að ný jar starfsleyfisumsó knir sé u auglý star á vefsı́ðu heilbrigðiseftirlits, auk
þess þarf að auglý sa starfsleyfi fyrirtækja ı́ fjó rar vikur á vefsvæði heilbrigðiseftirlits. Þegar
starfsleyfisú tgá fu lý kur er ú tbú in greinargerð þar sem má lsmeðferðin kemur fram.
Heilbrigðiseftirlitið tó k þá tt ı́ vinnuhó pi á vegum Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits
sveitarfé laga. Hó purinn vann að verkefnum við samræmingu eftirlits á landsvı́su s.s. á hættumati
fyrir mengandi starfsemi þannig að framkvæmd á hættumats sé með sama hætti um land allt.
Unnið er að rannsó kn af lı́frı́kinu ı́ Selvatni, Kró katjö rn og Silungatjö rn. Það er Ná ttú rufræðistofa
Kó pavogs sem sé r um þessa vinnu fyrir heilbrigðiseftirlitið en verkefnið hlaut styrk frá umhverfisog auðlindará ðuneytinu á á rinu. Verkefnið fellur m.a. undir reglugerð um varnir gegn mengun vatns
og felst ı́ að kanna grunná stand lı́frı́kis ı́ þessum vö tnum, sem er mikilvægt til að geta brugðist við
ef á stand þeirra hrakar sı́ðar. Gert er rá ð fyrir að ský rsla komi ú t á fyrsta á rsfjó rðungi á rið 2019.
Ná ttú rufræðistofan

hefur

á ður

rannsakað

lı́frı́ki

Hafravatns

og

Meðalfellsvatns

fyrir

heilbrigðiseftirlitið og er þessar ský rslur að finna á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins.

11.1. ÚRGANGSMÁL
Samkomulag er við þjó nustumiðstö ðvar Mosfellsbæjar og Seltjarnarness um á lı́mingu tilkynningar
á nú merslausa bı́la og annarra lausamuna á landi sveitarfé laganna. Samkomulagið felur ı́ sé r
verklagsreglur um má lið þar sem ský rt er að á kvarðanataka þegar hlutir eru fjarlægðir er hjá
heilbrigðiseftirlitinu.
Sex byggingar á Seltjarnarnesi voru rifnar á á rinu og voru veitt tı́mabundin starfsleyfi til þess. Eitt
leyfi var gefið ú t til að rı́fa þak ú r asbesti. Heilbrigðiseftirlitið er eftirlitsaðili ı́ tengslum við niðurrif
hú sa og er ský rslu um gerð, magn og lokaá fangastað ú rgangs skilað til eftirlitsins.

11.2. LOFTGÆÐAMÁL
Framkvæmdastjó ri hefur tekið þá tt ı́ samrá ðsfundum með Há skó la Islands, Ný skö punarmiðstö ð,
Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlitssvæðum á hö fuðborgarsvæðinu vegna rannsó kna á
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loftgæðum sem framkvæmdar eru á hö fuðborgarsvæðinu. Einnig kom ú t ský rsla sem kynnt var á
haustdö gum um flugelda og loftmengun.
Heilbrigðiseftirlit Kjó sarsvæðis hefur ekki tækjabú nað til að rannsaka loftgæði sjá lft en að sama
skapi er full á stæða til að kanna loftgæði ı́ Mosfellsbæ. Mælingar eru gagnlegar til að safna
upplý singum um stö ðu þessa má laflokks sem er mikilvægt við á kvarðanatö ku og skipulag. Mælingar
eru gerðar ı́ Kó pavogi og Reykjavı́k og senda heilbrigðiseftirlitin ı́ þessum sveitarfé lö gum ú t
fré ttatilkynningar þegar loftmengun er yfir lö gbundum heilsufarsmö rkum. Æskilegt er að mati
heilbrigðiseftirlitsins að mælingar á svifryki, kö fnunarefnissambö ndum (NOx) og brennisteinstyrk
(H2S) hefjist sem fyrst ı́ Mosfellsbæ. Að mati sé rfræðings umhverfisstofnunar ı́ loftgæðamá lum er
ekki talin þö rf á slı́kum mælingum á Seltjarnarnesi að svo stö ddu. Loftgæðamælingar ı́ Kjó s hafa
ekki komið til tals.

11.3. FRÁVEITUMÁL
I Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi er skó lpi dælt ı́ frá veitukerfi Veitna ı́ Reykjavı́k sem sé r um
gró fhreinsun á ður en þvı́ er dælt ú t ı́ sjó . I miklum rigningarveðrum og þegar viðhald á sé r stað er
skó lpi veitt um yfirfall ı́ viðtaka á n þess að hreinsun eigi sé r stað. Meðhö ndlun á skó lpi fellur undir
reglugerð um frá veitur og skó lp nr. 798/1999 en þessi reglugerð er í endurskoðun hjá Umhverfis- og
auðlindaráðuneyti.

11.3.1.

Niðurstöður gerlamælinga í þéttbýli

Heilbrigðiseftirlitið hefur reglulegt eftirlit með frá veitu Mosfellsbæjar og Seltjarnarnesbæjar. Tekin
eru fimm sý ni til greininga á saurgerlabakterı́um ı́ hvoru sveitarfé lagi annan hvern má nuð.
Niðurstö ður eru sendar jafn ó ðum til forsvarsmanna frá veitnanna. Reglulega eru svo gefnar ú t
ský rslur með rannsó knarniðurstö ðum. A 12. mynd má sjá niðurstö ður bakterı́urannsó kna ı́ fjö rum
ı́ Mosfellsbæ á rið 2018 og á 11. mynd má sjá samanburð á milli á ra frá 2013 til 2018. A 14. mynd og
á 13. mynd eru sambærilegar niðurstö ður fyrir Seltjarnarnes. Athugið að skalinn á Y-á s sý nir ekki
sama fjö lda saurkó lı́gerla. Sý nin ı́ Mosfellsbæ eru tekin ı́ vogi en á Seltjarnarnesi á nesi þannig að
dreifing frá ú trá sum ı́ þessum sveitarfé lö gum er talsvert ó lı́k. I Mosfellsbæ er aðeins ein
yfirfallsú trá s við Hestaþinghó l auk mengunar frá dreifðum uppsprettum. Mengunin frá þessari einu
ú trá s er þvı́ að koma fram á ö llum sý natö kustö ðvum ı́ Leirvogi. A Seltjarnarnesi eru yfirfallsú trá sir
á ö llum sý natö kustö ðvum nema ı́ Seltjö rn en dreifing mengunar frá hverri ú trá s hefur aðeins á hrif
á sý natö kustaðinn við þá ú trá s. I bá ðum sveitarfé lö gunum sé st að skó lp fer stundum ú t um yfirfö ll
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frá skolpdælustö ðvum, sem er ekki ó eðlilegt ı́ miklum rigningum og við viðhald á bú naði. Astandið
ı́ Mosfellsbæ er þó sý nu betra en á Seltjarnarnesi. Frá veitukerfið ı́ Mosfellsbæ er að mestu tvö falt og
þvı́ ekki eins viðkvæmt fyrir ú rkomu- og leysinga atburðum og á Seltjarnarnesi þar sem er einfalt
frá veitukerfi. Astandið á Seltjarnarnesi er svipað og undanfarin á r og telst ekki nó gu gott ef
niðurstö ður ú r Seltjö rn eru undanskildar. Þar uppfyllir sjó rinn skilyrði sem ná ttú rulegur baðstaður.
Til að lá gmarka mengun er mikilvægt að sá tı́mi sem skó lp flæðir um yfirfö ll sé sem stystur. Til að
mæla þetta þarf að setja upp bú nað á frá veitukerfið sem skrá ir þann tı́ma sem skó lp flæðir um
yfirfö ll. I reglugerð um frá veitur og skó lp er krafa um að skó lp megi ekki flæða lengur en 5% tı́mans
um yfirfö ll. Eins og á standið er nú na má gera rá ð fyrir að skó lp renni um yfirfö ll þegar er ú rkoma
eða leysingar. Ré tt er þó að bı́ða með uppsetningu á tækjabú naði þangað til endurskoðun
reglugerðar um frá veitu og skó lp sem nú stendur yfir er lokið.
Heilbrigðiseftirlitið skilar reglulega inn upplý singum um á stand frá veitu og magn frá veituvatns til
Umhverfisstofnunar sem tekur saman ský rslu annað hvert á r. Ský rsla kom sı́ðast ú t á rið 2017 með
upplý singum um á rið 2014.
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11. mynd. Fjöldi saurkólígerla/100 ml á sýnatökustöðum í Mosfellsbæ árið 2018.
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12. mynd. Meðaltal saurkóligerla í 100 ml af sjó í Mosfellsbæ árin 2013-2018.
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13. mynd. Fjöldi saurkólígerla/100 ml. á sýnatökustöðum á Seltjarnarnesi árið 2018.
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14. mynd Meðaltal saurkóligerla í 100 ml af sjó á Seltjarnarnesi árin 2013-2018.

5.3.2. Fráveita í dreifbýli
I dreifbý li Mosfellsbæjar og ı́ Kjó sarhreppi eru frá veitukerfi flestra hú sa tengt við rotþró og
siturlagnir. Meðhö ndlun skó lps með þessum hætti telst vera tveggja þrepa hreinsun þegar hvoru
tveggja er til staðar rotþró og siturlö gn. Akveðin felling og aðskilnaður fitu á sé r stað ı́ rotþró en
siturlö gnin sé r um niðurbrot bakterı́a. Til að þessi bú naður virki ré tt er mikilvægt að tæma hann
reglulega. Regluleg tæming ı́ Mosfellsbæ, þar sem 141 rotþró er á tæmingarlista, fer fram annað
hvert á r en ı́ Kjó sarhreppi, þar sem eru skrá ðar um 600 rotþrær, fer fram þriðja hvert á r. A
Seltjarnarnesi eru tvær rotþrær og hefur bærinn sé ð um þær.
Heilbrigðiseftirlitið hefur tekið að sé r utanumhald og eftirfylgni vegna rotþró a fyrir Mosfellsbæ
gegn greiðslu og má segja að á rangurinn sé gó ður þar sem stö ðugar ú rbætur eru gerðar á hverju á ri.
Sambærilegt fyrirkomulag hefur ekki komist á ı́ Kjó sinni þar sem utanumhald er ı́ hö ndum
byggingarfulltrú a.
Aðilum með of litlar eða lé legar rotþrær og siturlagnir ı́ Mosfellsbæ voru send bré f með krö fu um
ú rbætur eða lagfæringar. A á rinu voru 43 þrær tæmdar ı́ Mosfellsbæ. Alykta má að tæplega
fjó rðungur rotþró arkerfa ı́ Mosfellsbæ sé ó fullnægjandi.
Það hefur færst ı́ aukana að aðilar velji að setja lı́frænar hreinsistö ðvar ı́ stað rotþró a og siturlagna.
Slı́kur bú naður er mun hæfari til að brjó ta niður lı́fræn næringarefni en eftir sem á ður virðist
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frá veita innihalda bakterı́umengað vatn og þvı́ er full þö rf á að leggja siturlagnir við lı́frænar
hreinsistö ðvar. Það er mikilvægt að þeir aðilar sem lá ta setja niður lı́frænar hreinsistö ðvar hafi gott
aðgengi að þjó nustuaðilum enda er um tæknibú nað að ræða sem þarf að viðhalda og sinna svo hann
virki ré tt.
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