HEILBRIGÐISNEFND HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
11. fundur – 19. apríl 1999
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 19. apríl n.k. kl. 17:15 í
fundarherbergi heilbrigðiseftirlitsins, 3. hæð, Garðatorgi 7.
Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, Sigurborgar
Daðadóttur, skrifstofustjóra.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
1. Fundargerð 10. fundar heilbrigðisnefndar.
Samþykkt að “Starfsmenn viku af fundi” verði bætt inn framan við lið nr. 3.
2. Umferðarhávaði.
Kynntir voru útreikningar umferðarhávaða í Kópavogi, Steingrímur Hauksson, tæknideild mætti á fundinn.
Heilbrigðisnefnd fagnar framkomnum útreikningum og hvetur til að lausnir til úrbóta verði fundnar þannig að
hávaði vegna umferðar verði undir þeim mörkum sem kveðið er á í mengunarvarnareglugerð.
3. Lögð fram fundargerð 1. starfsmannafundar 14. apríl, varðandi liði nr. 4 til 7.
4. Starfsreglur.
4.1 Afgreiðsla starfsleyfa á grundvelli matvælareglugerðar.
Umsókn um starfsleyfi á grundvelli matvælareglugerðar verði því aðeins samþykkt að innra eftirlit sé komið á
og sé virkt að öðrum kosti verði umsókn samþykkt með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3ja
mánaða.
4.2 Afgreiðsla umsagna er varða starfsemi sem starfa á grundvelli matvælareglugerðar.
Umsagnir séu ávallt afgreiddar í samræmi við gildandi starfsleyfi eða afgreiðslu starfsleyfisumsóknar.
4.3 Auglýsing starfsleyfa á grundvelli mengunarvarnareglugerðar.
Öll ný starfsleyfi séu auglýst, en endurnýjun starfsleyfa verði ekki auglýst enda gildi þau aldrei lengur en
auglýst starfsleyfi fyrir viðkomandi starfsemi.
4.4 Sértækar starfsreglur.
Starfsreglur fyrir efnalaugar.
Starfsreglur fyrir þvottahús.
Starfsreglur fyrir framköllunar- og ljósmyndastofur.
Starfsreglur vegna mengunarvarna fyrir reykhús og reykofna.
Starfsreglur vegna mengunarvarna fyrir kjötvinnslur.
5. Starfsleyfisumsóknir.
5.1 Grófarsmári 26 - hársnyrtistofa
Lögð fram umsókn Rósu G. Svavarsdóttur kt. 280961-3969, um leyfi til að starfrækja hársnyrtistofu að
Grófarsmára 26, Kópavogi (heimahús). Einnig lagt fram afrit af bréfi byggingafulltrúa Kópavogsbæjar dags. 5.
mars s.l..
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi til 3ja ára.

5.2 Skemmuvegur 46 - Framleiðsla matvöru til matvælavinnslu.
Lögð fram umsókn Sigurjóns Ólafssonar kt. 271165-4479, um leyfi til þurrpökkunar fæðubótarefna að
Skemmuvegi 46, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3ja mánaða.
5.3 Vífilstaðir – Golfvöllur og samkomusalur með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Hákonar Sigurðssonar f.h. Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar, kt. 650394-2089 um leyfi
til veitingareksturs og reksturs golfvallar á svæði félagsins við Vífilsstaði, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3ja mánaða.
5.4 Urriðavatnsdalir – Golfvöllur og samkomusalur með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Vilborgar S. Ingvarsdóttur, f.h. Golfklúbbs Oddfellows kt. 530593-2319 um leyfi til að reka
golfvöll og veitingarekstur á svæði félagsins í Urriðavatnsdölum, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3ja mánaða.
5.5 Setberg - Golfvöllur og samkomusalur með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Friðþjófs Einarssonar kt. 060346-4619, f.h. Golfklúbbs Setbergs um leyfi til reksturs
golfvallar og veitingareksturs á svæði félagsins við Setberg, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3ja mánaða.
5.6 Kjóavellir - Samkomusalur með fullbúnu eldhúsi, Félagsheimili Andvara.
Lögð fram umsókn Finns Egilssonar, f.h. Hestamannafélagsins Andvara kt. 441083-0419 um leyfi til
veitingareksturs í félagsheimili félagsins við Kjóavelli, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Samþykkt starfsleyfi með fyrirvara um að innra eftirlit verði komið á innan 3ja mánaða.
5.7 Laufbrekka 28 - prentsmiðja
Lögð fram umsókn Bjarna Þ. Bjarnasonar f.h. Skemmuprents ehf., kt. 601098-3189 um leyfi til reksturs
prentsmiðju að Laufbrekku 28 (Dalbrekkumegin), Kópavogi.
Endurnýjun vegna eigendaskipta.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
5.8 Kársnesbraut 104 - réttingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Harðar Þorvaldssonar f.h. Bifreiðaverkstæðis Harðar og Níelsar, kt. 121142-4069, til að
starfrækja réttingaverkstæði að Kársnesbraut 104, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 15 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
5.9 Laufbrekka 4 - réttingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Guðmundar Á. Kristjánssonar f.h. Bílaréttingar G.Á.K., kt. 431284-0759, til að starfrækja
réttingaverkstæði að Laufbrekku 4, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
5.10 Skemmuvegur 4 - bifreiða- og vélaverkstæði.
Lögð fram umsókn Dags Garðarssonar f.h. Knastáss, kt. 631181-0539, til að starfrækja bifreiða- og
vélaverkstæði að Skemmuvegi 4, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.

5.11 Smiðjuvegur 58 - réttingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Einars Bjarnasonar f.h. Bílaverkstæðis Guðmundar og Einars, kt. 500174 - 0489, til að
starfrækja réttingaverkstæði að Smiðjuvegi 58, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
5.12 Smiðjuvegur 4d – bifreiðasprautun.
Lögð fram umsókn Ingjalds Ásvaldssonar, f.h. Brettis ehf., kt. 610172-0409, til að starfrækja bifreiðasprautun
að Skemmuvegi 4d, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfis til 5 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina.
5.13 Smiðjuvegur 40d - réttingaverkstæði.
Lögð fram umsókn Björns Pálmasonar f.h. Bifreiðaverkstæðis Björns Pálmasonar, kt. 040141-4059, til að
starfrækja réttingaverkstæði að Smiðjuvegi 40d, Kópavogi.
Endurnýjun.
Samþykkt starfsleyfi til 10 ára með skilyrðum sem fram koma í almennum og sértækum starfsreglum
heilbrigðisnefndar sem gilda um starfsemina, með fyrirvara um
6. Umsagnir.
6.1 Hamraborg 14a – Skyndibitastaður, H.D. Gná (Hamragrill).
Lagt fram bréf bæjarlögmanns Kópavogsbæjar, dags. 4. mars s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Guðrúnar Ólafar Ólafsdóttur f.h. H.D. Gnáar (Hamragrills) kt. 650995-2369 um leyfi til að selja áfengt öl að
Hamraborg 14a, Kópavogi.
Jákvæð umsögn þegar innra eftirlit hefur verið viðurkennt af heilbrigðiseftirlitinu.
6.2 Flatahraun 29 - Samkomusalur með móttökueldhúsi, Stangveiðifélag Hafnarfjarðar.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 7. apríl s.l. þar sem óskað er umsagnar að nýju um umsókn
Guðmundar Sigurjónssonar f.h. Stangveiðifélags Hafnarfjarðar um veitingaleyfi í félagsheimilinu við
Flatahraun, Hafnarfirði.
Umsögn frestað þar sem ekki hefur náðst í forráðamann.
6.3 Flatahraun – Samkomusalur með móttökueldhúsi, Knattspyrnufélagið Haukar.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 7. apríl s.l. þar sem óskað er umsagnar að nýju um umsókn
Bjarna H. Geirssonar f.h. Knattspyrnufélagsins Hauka um veitingaleyfi í félagsheimilinu við Flatahraun,
Hafnarfirði.
Umsögn frestað.
6.4 Kaplahraun – Samkomusalur með móttökueldhúsi, Fimleikafélag Hafnarfjarðar.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 7. apríl s.l. þar sem óskað er umsagnar að nýju um umsókn
Gunnlaugs Magnússonar, f.h. Fimleikafélags Hafnarfjarðar um veitingaleyfi í íþróttahúsinu við Kaplahraun ,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn þegar innra eftirlit hefur verið viðurkennt af heilbrigðiseftirlitinu.
6.5 Vesturgata 4 – Matsölustaður, A. Hansen.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 8. apríl s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn Sigurðar
Óla Sigurðssonar f.h. A. Hansen kt. 650594-3049 um veitingaleyfi að Vesturgötu 4 , Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn þegar innra eftirlit hefur verið viðurkennt af heilbrigðiseftirlitinu.
6.6 Strandgata 9 – Krá, kaffihús með matsölu, Súfistinn.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 18. mars s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn Birgis
Finnbogasonar f.h. Valdísar ehf. kt. 510394-2839 (Súfistinn) um veitingaleyfi að Strandgötu 4 , Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn þegar innra eftirlit hefur verið viðurkennt af heilbrigðiseftirlitinu.

6.7 Vífilsstaðavöllur – Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 23. mars s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn Hákonar
Sigurðssonar f.h. Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar, kt. 650394-2089 um veitingaleyfi á svæði félagsins við
Vífilsstaði, Garðabæ.
Jákvæð umsögn þegar starfsleyfi verður gefið út.
6.8 Urriðavatnsdalir – Golfklúbbur Oddfellow
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 31. mars s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn
Vilborgar S. Ingvarsdóttur f.h. Golfklúbbs Oddfellows kt. 530593-2319 um veitingaleyfi á svæði Oddfellows,
Urriðavatnsdölum, Garðabæ.
Jákvæð umsögn þegar starfsleyfi verður gefið út.
6.9 Setberg – Golfklúbbur Setbergs
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 22. mars s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn Friðþjófs
Einarssonar, kt. 060346-4619 f.h. Golfskála Setbergs um veitingaleyfi fyrir Golfskálann í Setbergi, Garðabæ.
Jákvæð umsögn þegar starfsleyfi verður gefið út.
6.10 Kjóavellir - Samkomusalur með fullbúnu eldhúsi, Félagsheimili Andvara.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 3. febrúar s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn Finns
Egilssonar, kt. f.h. Hestamannafélagsins Andvara, kt. 441083-0419 um veitingaleyfi í félagsheimili félagsins
Kjóavöllum, Garðabæ.
Jákvæð umsögn þegar starfsleyfi verður gefið út.
6.11 Ásgarður - Samkomusalur með móttökueldhúsi.
Lagt fram bréf Sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 4. febrúar s.l. þar sem óskað er umsagnar um umsókn Árna
Norðfjörð f.h. Íþróttamiðstöðvarinnar Ásgarði, kt. 570169-6109 um veitingaleyfi í íþróttamiðstöðinni við
Ásgarð, Garðabæ.
Umsögn frestað.
7. Lóðahreinsanir.
Rætt um að fara í almennt hreinsunarátak í samvinnu við viðkomandi áhaldahús sveitarfélaganna.
8. Gjaldskrá.
Lögð fram að nýju tillaga að gjaldskrá ásamt greinargerð auk eftirlitsáætlunar 1999 til 2002. Lögð fram bréf
Bessastaðahrepps, dag. 13. þ.m., bréf Garðabæjar, dags. 30. mars s.l., ljósrit úr fundargerð bæjarráðs
Kópavogsbæjar 8. þ.m. og ljósrit úr fundargerð bæjarráðs Hafnarfjarðarbæjar 15. þ.m. þar sem óskað er
umsagnar heilbrigðisnefndar.
Heilbrigðisnefnd mælir með að gjaldskráin verði sett.
9. Starfsmannamál.
9.1 Samningamál.
Sigurborg Daðadóttir, skrifstofustjóri, hefur óskað eftir að gerður verði kjarasamningur við Dýralæknafélag
Íslands vegna síns starfs og þóra Elín Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að gerður verði kjarasamningur við
Hjúkrunarfélag Íslands vegna síns starfs.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að fela launanefnd sveitarfélaga fullnaðarumboð til kjarasamninga vegna
starfsmanna heilbrigðiseftirlitsins.
9.2 Sumarafleysing.
Heilbrigðisnefnd veitir framkvæmdastjóra umboð til að ráða háskólanema til afleysinga og sumarstarfa.
9.3 Verkefnaráðning.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Hallgrímsdóttur, Álfatúni 23, Kópavogi um starf við matvælaeftirlit. Sigrún er að
ljúka námi í matvælafræði við Háskóla Íslands.
Heilbrigðisnefnd samþykkir að ráða Sigrúnu Hallgrímsdóttur til starfa við matvælaeftirlit í sexmánuði.

9.4 Skrifstofumaður.
Samþykkt að auglýsa lausa til umsóknar stöðu skrifstofumanns hjá heilbrigðiseftirlitinu.
9.5 Ræsting.
Samþykkt að veita framkvæmdastjóra umboð til að ráða starfsmann til ræstinga á skrifstofu.
10. Önnur mál
10.1 Endurskoðun heilbrigðisreglugerðar
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir að óskað hefði verið eftir því að hann tæki sæti í nefnd sem endurskoðaði
núgildandi heilbrigðisreglugerð. Heilbrigðisnefnd samþykkir setu hans í nefndinni.
10.2 Umsögn – Alabahma
Lagt fram bréf stjórnsýslu- og fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar dags. 19. apríl 1999, þar sem óskað er umsagnar
vegna skemmtistaðarins Alabama að Dalshrauni 13, Hafnarfirði.
Heilbrigðiseftirlitinu falið að afgreiða málið.
10.3 Landssamtök heilbrigðiseftirlits.
Formaður gerði grein fyrir undirbúningsfundi sem hann og framkvæmdastjóri sóttu á Akureyrir þann 12. apríl s.
l., þar sem skipuð var nefnd sem undirbyggi stofnfund landssamtaka heilbrigðiseftirlits eigi síðar en í júní á
þessu ári.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:20.
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