
Ed. 875. Breytingartillögur [123. mál]
við frv. til laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.

1. Við 1. gr. 1. Málsgr. orðist svo:
1.1. Lögum þessum er ætlað að tryggja landsmönnum svo heilnæm lífsskilyrði

sem á hverjum tíma eru tök á að veita.



2. Við 5. gr. 3. Málsgr. orðist svo:
5.3. Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. okt. ár hvert gera fjárhagsáætlun og áætlun

um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu, sem miðast við
íbúatölu 1. des. árið á undan. Skulu þessar áætlanir lagðar fyrir viðkom-
andi sveitarstjórnir til endanlegrar ákvörðunar.

3. Við 6. gr. 6.6. Liðurinn orðist svo:
6.6. Eyjafjarðarsvæði.

Þar starfa 3 nefndir:
1) Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.

Starfssvæði: Ólafsfjarðarkaupstaður.
2) Dalvík, skipuð þremur fulltrúum.

Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Arskógshrepp-
ur og Hríseyjarhreppur. Dalvíkurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna
af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um einn.

3) Akureyri, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur,
Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur. Hrafnagilshreppur,
Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtu-
bakkahreppur og Hálshreppur . Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna
af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á svæðinu komi sér saman um tvo.

4. Við 6. gr. 6.8. 1), 2), 3), 8) og 9). Liðirnir orðist svo:
6.8. Austurlandssvæði.

Þar starfa 9 nefndir:
1) Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum.

Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarð-
arhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af
sveitar stjórnum.

2) Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðis-
fjarðar.
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur.

3) Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hlíðarhreppur. Jökudalshreppur, Tunguhreppur, Fella-
hreppur, Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur. Vallahreppur, Egilsstaða-
hreppur, Skriðdalshreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur.
Egilsstaðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hrepps-
nefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.

8) Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geitheillnahreppur og
Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdals-
hreppur einn kosinn af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna
á starfssvæðinu komi sér saman um einn.

9) Höfn Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur,
Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá full-
trúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæð-
inu komi sér saman um tvo.

5. Við 6. gr. 6.9. 1) og 2). Liðirnir orðist svo:
6.9. Suðurlandssvæði.

Þar starfa 9 nefndir:
1) Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum.

Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártungu-
hreppur , Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur
skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra
hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.



2) Vík i Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjalla-
hreppur. Hver hreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af hreppsnefnd.

6. Við 11. gr. 1. Þar sem stendur "svæðisstjórn" skal standa: svæðisnefnd.
7. Við 11. gr. 2. tl. Málsgr. orðist svo:

11.2. Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
8. Við 20. gr. 1. Þar sem stendur "Framkvæmdastjóri" skal standa: Forstjóri.
9. Við 25.gr. 1. Þar sem orðið "hollustufulltrúi" kemur fyrir skal standa: heilbrigð-

isfulltrúi.
10. Við 31. gr. Log 2. Málsgreinarnar orðist svo:

31.1 Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi, sem
lög þessi taka til, og fari fyrirmæli þeirra i bága við fyrirmæli heilbrigðis-
nefndar og takist ekki að samræma fyrirmælin skal leggja málið til fulln-
aðarúrskurðar ráðherra. Þetta gildir þó ekki sé um að ræða eftirlit með
starfsemi samkvæmt lögum nr. 46/1980,um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
á vinnustöðum, lögum nr. 108/1974,um framleiðslueftirlit sjávarafurða og
lögum nr. 31/1970, um dýralækna.

31.2. Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/
1980,lög nr. 108/1974og lög nr. 31/1970, skal ágreiningur borinn upp i sér-
stakri samstarfsnefnd, sem i eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins,
Vinnueftirlits ríkisins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða og yfirdýralækn-
ir. Skal samstarfsnefndin koma sér saman um framkvæmd heilbrigðiseftir-
lits í takmarkatilvikum og gæta þess, að þessir aðilar fari ekki inn á annars
svið né mismunandi kröfur séu gerðar um sömu atriði. Rísi upp ágreining-
ur í nefndinni og verði hann ekki jafnaður sker heiIbrigðis- og trygginga-
málaráðherra úr. Samstarfsnefndinni er enn fremur heimilt að gera tillögur
til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu hinna ein-
stöku eftirlitsaðila þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma
saman eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.

11. Við 36. gr. Greinin orðist svo:
36.1. Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982.Með lögum þessum eru felld úr gildi lög

nr. 12/1969,um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977,nm mat-
vælarannsóknir ríkisins svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 7/1953, um
hundahald og varnir gegn sullaveiki, laga nr. 27/1977, um ráðstafanir til
þess að draga úr tóbaksreykingum, laga nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir
gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða geislatækjum, og laga
nr. 24/1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynja-
vörum.

12. Við ákvæði til bráðabirgða 6. "áfengisvarnarráðs" falli brott.


