
1 
 

 

 

 
 

 
 

164. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands 
Fjarfundur í Teams,  kl. 16.00 þriðjudaginn 15. desember 2020 

 

Fundargerð 
 

Á fundinum voru eftirfarandi fulltrúar heilbrigðisnefndar: 

Karitas Jónsdóttir (KJ) formaður 

Auður Kjartansdóttir (AK) 

Brynja Þorbjörnsdóttir (BÞ) 

Silja Eyrún Steingrímsdóttir (SES)  

Jakob Björgvin Jakobsson (JBJ) 

Trausti Gylfason (TG) 

Ragnhildur Sigurðardóttir (RS) 

 

Á fundinum voru einnig Þorsteinn Narfason framkvæmdastjóri, Árni Gunnarsson heilbrigðisfulltrúi  

og Ása Hólmarsdóttir heilbrigðisfulltrúi.  

Karitas Jónsdóttir formaður stjórnaði fundi og Ása Hólmarsdóttir ritaði fundagerð. 
 
 

1. Samþykktir 
a. Samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. 

Lögð fram tillaga að endurnýjaðri samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.  
Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að vinna áfram að endurnýjun á gildandi 
samþykkt sem er frá árinu 2012. Í nýrri samþykkt verða m.a  skýrðir verkferlar við 
gerð  fjárhagsáætlunar og gjaldskrár og aðkomu sveitarfélagana að þeirri vinnu.  
Endurnýjuð samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Vesturlands mun verða lögð fram og 
rædd á aðalfundi árið 2021.  
 

b. Erindi frá Borgarbyggð varðandi hunda – og kattasamþykkt  
Málið var áður á dagskrá á síðasta fundi.  
-Lagt fram að nýju erindi Borgarbyggðar dagsett 11. september 2020 varðandi 
hunda- og kattasamþykkt. Erindinu var frestað á síðasta fundi. 
Framkvæmdastjóra er falið að kanna vilja sveitarfélaga á Vesturlandi hvort 
grundvöllur sé fyrir setningu á sameiginlegri hunda- og kattasamþykkt fyrir 
Vesturland og mögulega setningu annarra samþykkta sveitarfélaga sem gæti átt 
við að setja sameignlega fyrir starfssvæðið.  
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2. Erindi frá Skorradalshrepp.  
Erindi Skorradalshrepps til Heilbrigðisnefndar Vesturlands dagsett 10. desember 2020 
var lagt fram.  

 
Bókun heilbrigðisnefndar Vesturlands vegna bréfs Skorradalshrepps dagsett 10. 
desember 2020 þar sem hreppurinn hafnar fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands fyrir árið 2021 og gjaldskrá. 
 
Heilbrigðisnefnd telur mikilvægt að sátt ríki um störf sín og hefur lagt sig fram í að veita 
sem bestar upplýsingar um stöðu mála og hvert er stefnt. Í því sambandi var haldinn 
fundur með framkvæmdastjórum sveitarfélaga þann 28. október sl.  þar sem staða 
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands var kynnt ásamt fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og 
drögum að nýrri gjaldskrá. Á fundinum kom fram að mikilvægt væri að snúa við 
hallarekstri undanfarinna ára og að lögbundið eftirlit verði að fara fram með öllum 
fyrirtækjum á starfssvæði eftirlitsins en ekki bara hluta þeirra eins og verið hefur. Í 
kynningunni kom fram að ný gjaldskrá er byggð upp með öðrum hætti en eldri gjaldskrá 
því í þeirri nýju er lögbundin sýnataka innifalinn í árlegu eftirlitsgjaldi. Einnig er skilgreint 
hvaða starfsemisflokkar eru eftirlitsskyldir hjá fyrirtækjum. Það er því að mörgu leyti 
vandasamt verk að bera gjaldskrárnar saman en ljóst er að sú eldri stóð ekki undir 
kostnaði við eftirlitið og þurftu eigendur að greiða viðbótarframlög til að endar næðu 
saman á árinu 2019.  
 
Skorradalshreppur bendir á að í 6. grein gjaldskrárinnar sé vísað sé í ranga lagagrein um 
gildistöku hennar. Í gjaldskránni er vísað í 12. gr laga um hollustuhætti og 
mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum. Ef breytingarlöggjöfin er uppfærð 
miðað við breytingar á lögunum er rétt að greinin er nú nr. 46. Skýrara hefði verið að 
vísa í 46. gr. laganna eins og Skorradalshreppur bendir á en hin framsetningin er ekki 
röng og tekur gjaldskrána ekki niður.   
 
Heilbrigðisnefnd Vesturlands bera ábyrgð á setningu á gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og 
mengunarvarnaeftirlit á Vesturlandi í samræmi við 46. gr. laga nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, ekki er gert ráð fyrir umsögn eða samþykki 
sveitarfélaga hvað setningu þeirra varðar í lögunum. Í greininni kemur fram að 
heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. nóvember ár hvert gera fjárhagsáætlun fyrir næsta 
starfsár þar á eftir, innan fjárhagsramma sem sveitarfélög setja, og senda hana til 
viðkomandi sveitarfélaga til umfjöllunar og afgreiðslu. Fjárhagsáætlun var send 
sveitarfélögum með fundargögnum frá fundi sem haldinn var þann 20. október 2020. Í 
samstarfssamningi um Heilbrigðiseftirlit Vesturlands sem samþykktur var árið 2012 
kemur fram í 7. grein að sveitarstjórn teljist samþykk fjárhagsáætlun hafi athugasemd 
eigi verið gerð fyrir 1. desember. Fjárhagsáætlun sé samþykkt þegar sveitarfélög með 
meirihluta íbúa á Vesturlandi hafa fallist á hana.  
Heilbrigðisnefnd starfaði í samræmi við verklag sem þar kemur fram.  
 
Heilbrigðisnefnd Vesturlands vill ná sátt um fjárhagsáætlun og gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands og felur framkvæmdastjóra að yfirfara fjárhagsáætlun 2021 og gera tillögu að 
breytingu í samræmi við umræður á fundinum. Í framhaldi af því að boða til sameignlegs fundar 
með heilbrigðisnefnd og fulltrúum sveitarfélaga á Vesturlandi þar sem breytt fjárhagsáætlun og 
gildandi gjaldskránni verði kynntar og ræddar. Fjárhagsáætlun verði í kjölfarið send 
sveitarstjórnum til afgreiðslu.  
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3. Erindi frá Brim hf. Akranesi varðandi fráveitumál fyrirtækisins 
Málefnið var áður á dagskrá á síðasta fundi.  
-Lagt fram bréf Brims hf. til Heilbrigðisnefndar Vesturlands dagsett  30. nóvember 
2020. Í bréfinu er óskað eftir samþykki heilbrigðisnefndar fyrir breytingu á 
fráveitulögn þannig að fráveita hrognavinnslu tengist inn á fráveitu 
loðnumjölsverksmiðju um fráveitulögn í eigu fyrirtækisins.  
Akranesbær fékk erindið til skoðunar en engar athugasemdir bárust um málið. 
Heilbrigðisnefnd fellst á erindið og felur heilbrigðiseftirlitinu að hafa eftirlit með 
viðtaka í kjölfar þessa.  

 
4. Erindi umhverfis- og auðlindaráðuneytis 

-Lagt fram erindi umhverfis- og auðlindaráðuneytisins til Samtaka sveitarfélaga á 
Vesturlandi og Kjósarhrepps vegna sameiningar heilbrigðiseftirlitssvæða. Bréfið er 
dagsett þann  10. desember 2020. 
Lagt fram til kynningar.  

 
5. Leyfi  
Starfsleyfi  

5.1. Pizza-Pizza ehf. Dominos Smiðjuvöllum 32 á Akranesi. Endurnýjað leyfi fyrir 
veitingaverslun. Gildistími er 12 ár.  

5.2 Bílaaðstoð og flutningar ehf, Norðurtanga 3, Ólafsvík. Nýtt leyfi fyrir 
hjólbarðaverkstæði.  Gildistími er 12 ár.  

5.3 Vesturgarður sf, Matarlind Sólbakka 4 Borgarnesi. Nýtt leyfi fyrir 
matarsmiðju/matvælaeldhús. Gildistími 12. ár. 

5.4  Snæfellsbær, Nýtt leyfi fyrir rekstri sundlaugar, íþróttavallar og íþróttahúsi í 
Ólafsvík. Gildistími er 12 ár.  

5.5  Hótel Búðir ehf, Búðum Snæfellsbæ. Nýtt leyfi fyrir veitinga- og gististaðar. 
Gildistími er 12 ár.  

5.6   Snorrastaðabúið slf., Snorrastöðum í Borgarbyggð. Endurnýjað leyfi fyrir gististað. 
Gildistími er 12 ár. 

5.7    Bílaverkstæði Hjalta ehf., Ægisbraut 28 á Akranesi. Nýtt leyfi fyrir 
bifreiðaverkstæði. Drög að leyfi var auglýst á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins frá 
1.október til 31. október 2020. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. 
Gildistími 12. ár. 

5.8     Hálsaból sumarhús ehf, Háls Eyrarsveit. Endurnýjað leyfi fyrir gististað í 2 
frístundahúsum. Gildistími 12. ár. 

5.9  Kambshólsland ehf, Kambshóli Hvalfjarðarsveitar. Nýtt  leyfi fyrir vatnsveitu. 
Gildistími 12. ár. 

5.10 Snæfellsbær, Leikskólinn Krílakot, Ólafsvík. Nýtt leyfi fyrir starfsemi leikskóla. 
Gildistími 12. ár.  

5.11 Geirakot ehf, Pastel Hárstofa, Ólafsbraut 19, Ólafsvík. Nýtt leyfi fyrir 
hárgreiðslustofu. Gildistími 12. ár. 

5.12 Fiskmarkaður Snæfellsbæjar ehf, Norðurtanga 8, Ólafsvík. Nýtt  leyfi fyrir 
framleiðslu á ís fyrir fiskvinnslur og skip. Gildistími 12. ár. 

5.13  Bílar og Dekk ehf, Akursbraut 11a, Akranesi. Drög að leyfi var auglýst á heimasíðu 
heilbrigðiseftirlitsins frá 30. október til 2. desember 2020. Engar athugasemdir 
bárust á auglýsingatíma. Endurnýjun á  leyfi fyrir bifreiða- sprautu- og 
hjólbarðaverkstæði. Gildistími 12. ár. 

5.14  Verslunin Kassinn ehf. Norðurtangi 1, Ólafsvík Endurnýjun á  leyfi fyrir starfsemi 
matvöruverslunar. Gildistími 12. ár.  
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5.15   Dalabyggð /Vatnsveita Dalabyggðar. Nýtt leyfi fyrir vatnsveitu í Svínadal. Gildistími 
12. ár. 

5.16 Íslandshótel hf., Fosshótel Reykholti. Breyting á leyfi fyrir hótelrekstur 
(veitingastað, gististað og heilsulind). Leyfið upphaflega gefi út 27.06.2017 gildir 
til 2029.  

5.17  Drífa Skúladóttir, Hraðbúðin Hellissandi við Útnesveg. Endurnýjað leyfi fyrir litla 
matvöruverslun. Gildistími 12. ár.   

5.18  N1 ehf Ólafsbraut 57 Ólafsvík. Nýtt leyfi fyrir söluskála. Gildistími 12. ár. 
5.19 Ólína Björk Kristinsdóttir, Söluskáli ÓK, Ólafsbraut 27, Ólafsvík. Endurnýjað leyfi 

fyrir söluskála með veitingastað. Gildistími 12. ár.  
5.20 Þorbjörn Oddson, geitfjársetur Háafelli. Endurnýjun leyfis.  Gildistími 12. ár. 
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu ofangreindra starfsleyfa.  
 
5.21 Blikkverk sf, Dalbraut 2 á Akranesi óskar eftir starfsleyfi fyrir blikksmiðju. Leyfið 

var auglýst á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins þann 30. október til 2. desember s.l. 
Engar athugasemdir bárust.  

Málinu frestað til næsta fundar.   
 

  Tóbakssöluleyfi 
5.22 Samkaup hf. Nettó Borgarnesi er veitt tóbakssöluleyfi með gildistíma til fjögurra 

ára. 
Staðfest 
 

Brennuleyfi, bálkestir og flugeldasýningar  
5.23 Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir flugeldasýningu í Grundarfirði 20. október 

2020 fyrir Grundarfjarðarbæ vegna töku kvikmyndar.  
5.24 Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir brennu  í Stykkishólmi  31. desember 2020 og 

6. janúar 2021. 
5.25 Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir brennu í Snæfellsbæ, Breiðinni, 31. desember 

2020 
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu ofangreindra starfsleyfa með fyrirvara um að 
lögregla veiti leyfi fyrir sitt leyti.   

 
6 Umsagnir 
Eftirtaldar umsagnir eru lagðar fram:  
Umsagnir til sýslumanns 

6.1 Rekstrarleyfi veitingastaða 
a. Geislandi ehf, Hótel Glym Hvalfjarðarsveit. Nýtt rekstrarleyfi, fyrir veitinga- og 

gististað, nýr rekstraraðili. Jákvæð umsögn. 
b. Hótel Búðir ehf, Búðum Snæfellsbæ. Nýtt rekstrarleyfi, fyrir veitinga – og gististað. 

Jákvæð umsögn. 
 
6.2 Rekstrarleyfi gististaða 

c. Geislandi ehf, Hótel Glym Hvalfjarðarsveit. Nýtt rekstrarleyfi, fyrir veitinga- og 
gististað, nýr rekstraraðili. Jákvæð umsögn. 

d. Hótel Búðir ehf, Búðum Snæfellsbæ. Nýtt rekstrarleyfi, fyrir veitinga – og gististað. 
Jákvæð umsögn. 

e. Snorrastaðabúið slf., Snorrastöðum í Borgarbyggð. Endurnýjað rekstrarleyfi fyrir 
gististað.  Jákvæð umsögn. 
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f. Nadine E. Walker, Birkilundi 41, Saurum Helgafellssveit. Nýtt leyfi fyrir gististað.  
Jákvæð umsögn. 

g. Stangarhylur ehf, Sólvangi, Stangarholtslandi, Borgarbyggð. Nýtt rekstrarleyfi fyrir 
gististað.  Jákvæð umsögn. 

h. Gunnar Tryggvason, Brimilsvöllum, Snæfellsbæ. Endurnýjað rekstrarleyfi fyrir 
gististað. Jákvæð umsögn. 

 

6.3 Umsagnir um skipulagsmál  
a. Hvalfjarðarsveit. Deiliskipulagstillaga fyrir Furugerði í landi Stóra-Botns. 
b. Skipulagsstofnun. Efnistaka í landi Skorholts í Hvalfjarðarsveit. Matsáætlun.   
Framlagt.  

 
 

7. Önnur mál 

a. Veikindi hests í beitarhaga á Akranesi 
Aðkoma heilbrigðiseftirlitsins að málinu  var kynnt.  
 
b. Skýrsla Matvælastofnunar 
Skýrsla Matvælastofnunar um eftirlit með neysluvatni fyrir árin 2017, 2018 og 2019 

var lögð fram til kynningar.  
 

 


