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FUNDARGERÐ  
145. FUNDAR HEILBRIGÐISNEFNDAR VESTURLANDS 

Mánudaginn 30. október 2017 kl: 16 var haldinn fundur hjá 
heilbrigðisnefnd Vesturlands á Innrimel 3 í Melahverfi.  

 
Á fundinum voru: 

Ingibjörg Valdimarsdóttir (IV), formaður 
Eyþór Garðarsson (EG) 
Hulda Hrönn Sigurðardóttir (HHS) 
Sigrún Guðmundsdóttir (SG) 
Brynja Þorbjörnsdóttir (BÞ) 
 

Á fundinum voru auk nefndarmanna Helgi Helgason framkvæmdastjóri  og Ása Hólmarsdóttir 
heilbrigðisfulltrúi sem ritaði fundargerð. Ragnhildur Sigurðardóttir komst ekki á fundinn og 
Trausti Gylfason boðaði forföll. Ingibjörg Valdimarsdóttir formaður bauð fundarmenn 
velkomna og var síðan gengið til dagskrár.   

 

1. Fjárhagsáætlun 2018. 
Formaður og framkvæmdastjóri fóru yfir helstu liði fjárhagsáætlunar 2018. 
Tímagjald og beint framlag sveitarfélaga hækki um 2.5% og starfsleyfisgjald hækki í 2 
tímagjöld og 1,5 tímagjald verði fyrir endurnýjun starfsleyfis. Tímagjald verður eftir 
hækkun kr. 14.741.  
Fjárhagsáætlun samþykkt  með þessum breytingum  og framkvæmdastjóra falið að senda 
sveitarfélögum á Vesturlandi fjárhagsáætlunina til samþykktar. 
 

2. Fráveitumál Akranes – Veitur ohf – HB Grandi. 
Framkvæmdastjóri fór yfir breytingar á fráveitumálum sem eru fyrirhugaðar við húsnæði 
HB-Granda á Akranesi í samstarfi við Veitur ohf. Beðið er eftir gögnum um útfærslu á 
fráveitulögnum frá HB Granda. 
Samþykkt að óska eftir gögnum frá HB Granda um þetta mál áður en farið verður í 
framkvæmdir. Þá verði starfsleyfi Veitna ohf. endurskoðað með þessar breytingar í huga.  

 
3. Arctic Prótein Sólbakka 3, Borgarnesi. Lyktarmál og athugasemdir. 

Framkvæmdastjóri greindi frá kvörtunum sem borist hafa vegna starfsemi fyrirtækisins og 
athugasemdum sem HeV hefur gert við starfsemina. Fyrirtækið hefur ekki sent inn 
upplýsingar um endurbætur eða svarað erindi HeV innan þess tímafrests sem gefinn var. 
Heilbrigðisnefnd samþykkir að gefa fyrirtækinu frest til 15. nóvember n.k. til að svara bréfi 
HeV frá 20. september s.l. að viðlagðri afturköllum starfsleyfis. 

 
4. Krauma Deildartungu III.-  Baðstaður -Starfsleyfi.  

Ný starfsemi með heita og kalda potta sem byggir á gegnumrennsli vatns án sérstakrar 
meðhöndlunar.  
Heilbrigðisnefnd samþykkir að gefa út starfsleyfi samkvæmt reglugerð nr. 460/2015 um 
baðstaði í náttúrunni með síðari breytingum. Afgreiðslu veitingaleyfis frestað. 



2 

 

 
5. Veitur ohf. Umsókn um breytta starfsemi vatnsveitu við Rauðsgil, Borgarbyggð. 

Veitur ohf. hafa borað tvær nýjar neysluvatnsholur fyrir kalt vatn við Rauðsgil, í landi 
Steinsdórsstaða í Reykholtsdal. Sýnataka af neysluvatni hefur farið fram og stenst gæða 
viðmið neysluvatnsreglugerðar.   
Heilbrigðisnefnd samþykkir breytt starfsleyfi. 
Heilbrigðisnefnd felst  á tillögu Veitna ohf. að breyttu vatnsverndarsvæði vatnsbóls sem 
fylgdi með umsókn. 

 
6. Breyting á hollustuháttareglugerð nr. 941/2002 – Gæludýr á veitingastöðum. Umsögn 

send UAR 12.10´17 . 
Framkvæmdastjóri  sagði frá  umsögn HeV vegna málsins. Breytingin hefur verið staðfest 
af ráðherra. 
 

7. Breyting á sundlaugareglugerð nr. 814/2010 (köld ker og fl.) 
Lagt fram 
 

8. Breyting á reglugerð um baðstaði í náttúrunni nr. 460/2015 (afþreyingarlaug og fl.) 
Lagt fram 
 

9. Sveitamarkaðir – Leyfismál. 
Sveitamarkaðir/bændamarkaðir með matvæli og annan varning eru haldnir á nokkrum 
stöðum á Vesturlandi á hverju ári. Forsvarsmenn markaðanna hafa sumir ekki sótt um 
starfsleyfi. 
Heilbrigðisnefnd beinir því til sveitarstjórna og eigenda húsnæðis þar sem 
matvælamarkaðir eru haldnir að krefjast þess að sótt verði um leyfi til sölu matvæla skv. 
ákvæðum matvælalaga. 

 
10. Starfsemi Matarvagns Möns á Arnarstapa (framhald frá síðasta fundi). 

Framkvæmdastjóri greindi frá málalyktum. 
 

11. Fyrirspurn frá umhverfis-og skipulagsnefnd Snæfellsbæjar um starfsleyfi  og skilyrði fyrir 
starfsemi matarvagna. dags. 1.09´17.  
Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu. 
 

12. Starfsleyfi.  
RARIK ohf. Aðveitustöð, Ártúni 21, Grundarfirði. - Nýtt 
Tjaldstæðið Þórisstöðum, Hvalfjarðarsveit. – Nýr rekstraraðili 
Snyrtistofa Brynhildar, Stillholti 14, Akranesi. – Nýr rekstraraðili. 
Niðurrif byggingar á Vallholti 5, Akranesi. Jörvagrund ehf. -Tímabundið leyfi. 
Sansa veitingaverslun. Smiðjuvöllum 17, Akranesi. Sansa veitingar ehf. – Nýtt 
Akraborg ehf. Norðurtanga 4, Ólafsvík. Niðursuðuverksmiðja, þorsklifur – Nýr rekstraraðili. 
Sveitamarkaður í Breiðabliki. Svæðisgarðurinn Snæfellsnes. 29. október  s.l. – Tímabundið 
leyfi til sölu matvæla. 
Búhagur ehf. Skarði, Lundareykjadal. Vélsmiðja og bílasprautuverkstæði. –Nýtt 
Sjúkraþjálfun Hildar, Jörundarholti 174 á Akranesi.- Nýtt 
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreind starfsleyfi. 
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13. Tóbakssöluleyfi. Gildir í 4 ár. 

Hraðbúðin Hellissandi. (endurnýjun) 
Söluskáli ÓK, Ólafsbraut Ólafsvík. (endurnýjun)  
Verslunin Kassinn, Norðurtanga 1, Ólafsvík. (endurnýjun) 
Langholt ehf, Baulan, Borgarbyggð. – Nýtt leyfi (nýr rekstraraðili) 
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreind leyfi. 
 

14. Tóbakssöluundanþága vegna aldurs. 
Undanþága fyrir 3 ungmenni hjá Nettó Borgarnesi. Gildir til 1. apríl 2018. 
 Ábyrgðarmaður Nettó er Kristín Ólafsdóttir.  
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreindar undanþágur. 
 

15. Brennuleyfi. 
Brenna og flugeldasýning á Tanganum við Súgandisey Stykkishólmi 19. ágúst s.l 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreint leyfi. 

 
16. Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi gististaða.  

Drangar Skógarströnd Dalabyggð. Stærra gistiheimili. Háskerðingur ehf. - Nýtt 
Nýp, Skarðströnd, Dalabyggð. Minna gistiheimili. Penna sf.- Breytt 
Lýsuhóll, Snæfellsbæ. Stærra gistiheimili og frístundahús. Snæhestar ehf. – 
Endurnýjun/breytt 
Blómasetrið Skúlagötu 13. Minna gistiheimili. Blómasetrið ehf.- Endurnýjun. 
Lundar II, Borgarbyggð. 3 smáhýsi/frístundahús. - Nýtt 
Ensku Húsin við Langá, Borgarbyggð. Stærra gistiheimili með veitingum. Dyrfljót ehf. - 
Endurnýjun 
Stóri-Kambur, Snæfellsbæ. Íbúð. Pegron ehf- Endurnýjun. 
Þórdísarstaðir Grundarfirði, Dísarbyggð. Frístundahús, 5 smáhýsi-10 gististaðir. Dísarbyggð 
ehf. - Nýtt 
Bjarteyjarsandur, Hvalfjarðarsveit. Frístundahús – Fornistekkur 29. – Endurnýjun. 
Laufásvegur 1, Stykkishólmi, Gistiver. Minna gistiheimili. Gistiver ehf. – Endurnýjun. 
Staðarhús, Borgarbyggð. Stærra gistiheimili. Hestaland ehf – Endurnýjun. 
Oddsstaðir, Lundareykjadal. 3 frístundahús/smáhýsi. Oddsstaðir ehf – Nýtt 
Gufuskálar, Snæfellsbæ,West Park Guesthouse. Stærra gistiheimili/gistiskáli. Fellas ehf- 
Nýtt 
Bárugata 19, Akranesi. Minna gistiheimili. Þinghamar ehf. – Nýtt  
Sæunnargata 12, Borgarnesi. Minna gistiheimili án veitinga. Breytt leyfi 
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreindar umsagnir. 
 
Fossabrekka 21, Ólafsvík, íbúð 0104. – Hafnað. Bæjaryfirvöld hafa hafnað erindinu  þar 
sem það er ekki í samræmi við gildandi skipulag. 
 
Heilbrigðisnefnd beinir því til sveitarstjórna að tilkynna HeV  þegar húsnæði, íbúðir og 

frístundahús,  sem fyrirhugað er að leigja út skv. lögum nr. 85/2007 uppfyllir ekki ákvæði 

skipulags. Óskað er eftir að HeV sé upplýst  sem fyrst eftir að  beiðni um umsögn vegna 

rekstrarleyfis berst sveitarfélaginu. 
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17.  Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi veitingastaða.  

Blómasetrið Skúlagötu 13 Borgarnesi. Kaffi Kyrrð. Blómasetrið ehf.- Endurnýjun  
Bjarteyjarsandur Hvalfjarðarsveit, veitingahús. Bjarteyjarsandur sf. – Endurnýjun. 
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreindar umsagnir. 

 
18. Umsagnir til sýslumanns vegna tækisfærisleyfa. 

 Tónleikar í Íþróttamiðstöðinni í Stykkishólmi 20. ágúst s.l. UMF. Snæfell. 
 Dansleikur i samkomuhúsi Þverárréttar 25. ágúst s.l. Kvenfélag Þverárhlíðar.   

  Dansleikur í félagsheimilinu Tjarnarlundi, Dalabyggð 16. september s.l.  
  Samkoma (matarveisla, dansleikur), Sauðamessa, Hjálmakletti þann 6. -7. október s.l,-    
              Eigið  fé  ehf. 
  Samkoma (matarveisla)  í íþróttahúsinu á Laugum Dalabyggð þann 20. október s.l. Félag    
               sauðfjárbænda í Dalasýslu. 
  Dansleikur í Dalabúð, Búðardal 21. október s.l.  Félag sauðfjárbænda í Dalasýslu. 
  Samkoma í Gömlu hlöðunni, Hvanneyri 6. október s.l. Nemendafélag Háskólans á Bifröst. 
  Samkoma í Félagsheimilinu Brún 26. okt s.l. Nemendafélag Landbúnaðarháskólans á  
              Hvanneyri. 
  Árshátíð  Ungmennafélags Reykdæla í  Logalandi 4. nóvember n.k. 
 
 Lagt fram.  
 

19.  Aðrar umsagnir 
a) Borgarbyggð. Umsögn um breytt deiliskipulag við Hrafnaklett 1b í Borgarnesi send 

umhverfis- og skipulagssviði. 
b) Skorradalshreppur. Umsögn um breytt aðalskipulag, m.a vatnsverndarsvæði, vegna 

Indriðastaða og Mófellsstaða send skipulagsfulltrúa. 
c) Akranes. Umsögn um teikningar af frístundamiðstöð Golfklúbbsins Leynis send 

byggingarfulltrúa. 
d) Svæðisskipulag Dalabyggðar, Reykhólasveitar og Strandabyggðar.  

e) Snæfellsbær. Umsögn um breyttar teikningar af Ólafsbraut 19 í Ólafsvík sendar 
byggingarfulltrúa.  
 
Lagt fram. 

 
20.  Önnur mál  

a.-Úrskurðarnefnd umhverfis – og auðlindamála. - Úrskurður nr. 65/2016 um álímingu á 
bíl á Suðurnesjum. 
Framkvæmdastjóri greindi frá úrskurðinum þar sem  heilbrigðisfulltrúi hjá 
heilbrigðiseftirliti Suðurnesja límdi á áminningarmiða um að fjarlægja ryðgaðan bíl á 
einkalóð í Grindavík.  Niðurstaða úrskurðarnefndar er að Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja var 
heimilt að líma á  bílinn og fjarlægja hann þar sem hann var í „slæmu ástandi og ryðgaður“. 
 
Lagt fram 
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b.-Stöðuskýrsla um fráveitumál á Íslandi 2014.  

Heilbrigðisnefndin undrast þau vinnubrögð UST að gefa út skýrslu á árinu 2017 um stöðu 

fráveitumála á Íslandi 2014 og senda til fjölmiðla áður en hún var kynnt 

heilbrigðisnefndum eða sveitarstjórnum. 

 

c.-Bréf Páls Ágústs Ólafssonar til heilbrigðisnefndar, dags. 23.10.2017,  um íbúðarhús á 

Staðastað. 

  Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu í samræmi við fyrri afskipti af málinu og 

umræður á fundinum. 

 

d.- Tilfallandi brennuhald og skoteldasýningar utan áramóta. Minnisblað HeV sent til 

sýslumanns, lögreglu og slökkviliða á Vesturlandi 9. ágúst s.l.  

Lagt fram 

 

e.-Símafundir framkvæmdastj. HES og UST. 2 fundargerðir.  

Lagt fram. 

 

f. Haustfundur HES, með UST, MAST og fleirum 14. og 15. nóvember n.k. 

Lagt fram  

 

g.- Umhverfisvottun ISO 14001 – Faxaflóahafnir. Bréf frá Faxaflóahöfnum sf, dagsett 

10.okt´17. 

Lagt fram  

 

 

 

Fundi slitið kl. 18.05. 

 

 

Næsti fundur áætlaður 18. desember n.k.  

  


