
 

 
 

 
 

165. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands 
Fjarfundur í Teams kl. 16:00 miðvikudaginn 10. febrúar 2021 

 

Fundargerð  
 

Á fundinum voru:  
Karitas Jónsdóttir (KJ) 
Auður Kjartansdóttir (AK)  

 Brynja Þorbjörnsdóttir (BÞ) 
                                                                  Steinunn I. Magnúsdóttir (SIM) 

           Silja Eyrún Steingrímsdóttir (SES) 
                                                                  Ragnhildur Sigurðardóttir (RS) 
                                                                  Trausti Gylfason (TG) 

 
Einnig sátu fundinn starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins Ása Hólmarsdóttir og Þorsteinn 
Narfason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.  
 

1. Kæra til lögreglu vegna brennu í Helgafellssveit 
Lögð fram kæra Heilbrigðiseftirlits Vesturlands til Lögreglunnar á Vesturlandi dagsett 
25. janúar 2021 þar sem kærð er brennsla á úrgangi í landi Hóla í Helgafellssveit.  

 
2. Umsagnir 

 
Umsagnir til sýslumanns 

2.1 Rekstrarleyfi veitingastaða 
a. Sylvanine Anton-Scharapenko, Klettsbúð 3, Rifi, RAM veitingastaður. Nýtt leyfi. 

Jákvæð umsögn.  
b. Grjótið Bistro-Bar ehf, Kirkjubraut 8-10, Akranesi. Nýtt rekstrarleyfi fyrir 

skemmtistað, kaffihús og veitingastofu. Jákvæð umsögn. 
c.  SS-veitingar ehf, Narfeyrarstofa. Aðalgötu 3, Stykkishólmi. Endurnýjað rekstrarleyfi. 

Jávæð umsögn.  
d. Heilsusköpun ehf. Laugar Sælingsdal, Dalabyggð. Nýtt rekstrarleyfi fyrir gististað 

með veitingum.  Jákvæð umsögn. 
            Lagt fram  
 

2.2 Rekstrarleyfi gististaða 
e. Kría Services sf, Kveldúlfsgata 27, Borgarnesi.  Jákvæð umsögn HeV (ath. 
Borgarbyggð gaf neikvæða umsögn vegna skipulagsmála. ) 

 f. Heilsusköpun ehf. Laugar Sælingsdal, Dalabyggð. Nýtt rekstrarleyfi fyrir gististað 
með veitingum.  Jákvæð umsögn. 

 Lagt fram  
 
  



Umsagnir til sveitarfélaga 
2.3 Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Dalabyggð.  

Lögð fram drög að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Dalabyggð með 
athugasemdum frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti.  
Málinu frestað til næsta fundar. 

 
2.4 Umsagnir um skipulagsmál: 

Borgarbyggð 
a. Deiliskipulag í landi Eskiholts 2, frístundabyggð.  
b. Aðalskipulagsbreyting  í landi Ytri Skeljabrekku, frístundabyggð, íbúðasvæði. 
c. Deiliskipulagsbreyting í landi Ytri Skeljabrekku, frístundabyggð, íbúðasvæði. 

Eyja- og Miklaholtshreppur 
d. Deiliskipulagsbreyting fyrir Miðhraun 2. 
e. Deiliskipulagsbreyting fyrir Stóra Krók (Miðhraun 2). 
f. Deiliskipulagsbreyting Laugagerði.  

Hvalfjarðarsveit: 
g. Deiliskipulag fyrir ferðaþjónstusvæði í landi Móa. 
h. Deiliskipulagsbreyting á vestursvæði Grundartangahafnar.  

Lagt fram  
 

3. Sementslysið á Akranesi 5. janúar 2021 
Lögð fram skýrsla Umhverfisstofnunar dagsett 20. janúar 2021 ásamt bréfi 
stofnunarinnar til Sementsverksmiðjunnar dagsett 27. janúar 2021.  
Lagður fram tölvupóstur frá Umhverfisstofnun þar sem fram kemur að stofnunin 
er að kanna hvort atburðurinn teljist umhverfistjón í skilningi 3. gr. laga nr. 
55/2012 um umhverfisábyrgð. 
Málið var kynnt.  

 
4. Fráveitumál 

4.1 Stöðuskýrsla Umhverfisstofnunar 2018 um fráveitumál var lögð fram og kynnt.  
Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að kalla eftir upplýsingum frá þeim 
sveitarfélögum þar sem engin hreinun er á fráveitu hvort fyrir liggi áætlun um 
úrbætur. 

4.2 Lagðar voru fram tvær skýrslur Veitna ohf. – Sýnataka og mælingar skólps. Árleg 
yfirlitsskýrsla um skólphreinsistöðvar annars vegar fyrir Borgarbyggð utan 
Borgarness og  hins vegar fyrir Akranes, Borgarnes og Kjalarnes fyrir árið 2020. 

4.3 Erindi vegna hreinstöðvar á Akranesi. 
Lagt fram tölvubréf Gissurar Þórs Ágústssonar sérfræðingi hjá Veitum ohf. dagsett 
2. febrúar 2021 þar sem Veitur óska eftir samþykki Heilbrigðiseftirlitsins fyrir að 
sandhreinsibúnaður verði tekinn úr rekstri í hreinsstöðvum Veitna vegna 
vandræða í rekstri á þeim en aftur á móti verði sandur hreinsaður upp úr 
einingunum með hreinsibíl og sandurinn verði eftir sem áður vigtaður og honum 
fargað í Fíflholti. 
Heilbrigðiseftirlitið gaf jákvætt svar með tölvubréfi þann 2. febrúar 2021 

 
 
 
 
 

  



5. Leyfi 
Starfsleyfi 
5.1 Lífland ehf. sækir um starfsleyfi fyrir hveitimyllu á Grundartanga með umsókn 

Rannveigar Hrólfsdóttur dagsett 7. febrúar 2020, með umsókn fylgdi flæðirit af 
verksmiðju ásamt hættugreiningu Kornax Grundartanga.  
Málið hefur verið áður á dagskrá á fundum nefndarinnar þar sem óskað var 
eftir frekari gögnum.  
Fyrir liggur umsögn skipulagnefndar Hvalfjarðarsveitar dagsett 3. nóvember 
2020 ásamt umsögn Faxaflóahafna um lóðaumsókn dagsett 17. desember 
2020. 
 
Heilbrigðisnefnd telur að ekki sé unnt að afgreiða starfsleyfi fyrir hveitimyllu á 
Grundartanga þar sem starfsemin samræmist ekki kröfum sem gerðar eru til 
matvælaframleiðslu með vísun til 24. gr. reglugerðar nr. 852/2004 um 
hollustuhætti þar sem segir að hæfileg fjarlægð skuli vera milli mannabústaða 
og matvælafyrirtækja annars vegar og mengandi atvinnustarfsemi hins vegar. 
Þar sem starfsemin er innan þynningarsvæðis stóriðju sé fjarlægðin ekki 
ásættanlegt m.t.t. matvælaöryggis. Jafnframt er vísað til 2. gr. b í reglugerð nr. 
506/2010 um breytingu á reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti er varða 
matvæli, þar sem kemur fram að matvælafyrirtæki skulu ekki staðsett nálægt 
atvinnurekstri sem getur haft mengandi áhrif á starfsemina.  
 

5.2 Sylvanine Anton-Scharapenko, Klettsbúð 3, Hellissandi, RAM veitingastaður. 
Nýtt leyfi. Gildistími 12 ár.  

5.3 Gunnar Tryggvason, Brimhestar, Brimilsvöllum, Snæfellsbær. Endurnýjað leyfi 
fyrir gististað. Gildistími 12 ár. 

5.4 Friðborg ehf., Hamraendum 3, Stykkishólmi. Drög að leyfi auglýst á heimasíðu 
HeV 13. nóvember til 11. desember 2020. Engar athugasemdir bárust.  
Endurnýjað leyfi fyrir harðfiskverkun. Gildistími  12 ár.  

5.5 Grjótið Bistro-Bar ehf, Kirkjubraut 8-10, Akranesi. Nýtt rekstrarleyfi fyrir 
skemmtistað, kaffihús og veitingastofu ofl. Gildistími 12 ár.  

5.6 Skeljungur hf, Húsafelli, Borgarbyggð. Drög að leyfi fyrir afgreiðslu eldneytis, 
auglýst á heimasíðu HeV 17. nóvember til 18. desember 2020. Engar 
athugasemdir bárust. Gildistími til 12 ára.  

5.7 Stjarnan ehf. Subway, Dalbraut 1, Akranesi. Endurnýjað leyfi fyrir 
veitingastofu/verslun. Gildistími 12 ár. 

5.8 Skeljungur hf, Smiðjuvöllum 22, Akranesi. Drög að leyfi fyrir afgreiðslu 
eldneytis, auglýst á heimasíðu HeV 17. nóvember til 16. desember 2020. Engar 
athugasemdir bárust. Gildistími til 12 ára.  

5.9 N1 ehf, Ólafsbraut 57, Ólafsvík. Drög að leyfi fyrir afgreiðslu eldneytis, auglýst 
á heimasíðu HeV 18. nóvember til 18. desember 2020. Engar athugasemdir 
bárust. Gildistími til 12 ára.  

5.10 Borgarbyggð, Leikskólinn Hnoðraból, Kleppjárnsreykjum. Nýtt leyfi á nýjum 
stað. Gildistími 12 ár.  

5.11 Stök ehf, Hárhús Kötlu Stillholt 14, Akranesi. Endurnýjað leyfi fyrir 
hárgreiðslustofu. Gildistími 12 ár.  

5.12 Olíuverslun Íslands, Arnarstapa, Snæfellsbæ. Drög að leyfi fyrir afgreiðslu 
eldneytis auglýst á heimasíðu HeV 19. nóvember til 19. desember 2020. Engar 
athugasemdir bárust. Gildistími til 12 ára.  



 
 
 
5.13 Flamingo company ehf, Stillholt 23, Akranesi. Nýtt leyfi fyrir veitingaverslun. 

Gildistími til 12 ára.  
5.14 Heilsusköpun ehf. Laugar Sælingsdal, Dalabyggð. Nýtt leyfi fyrir gististað með 

veitingum.  Gidístími í 1 ár.  
5.15 Sæúlfur slf. Veiðistaðurinn, Vesturbraut 12A, Búðardal. Endurnýjað leyfi fyrir  

veitingastað og ísbúð. Gildistími í 12 ár.  
5.16 Olíuverslun Íslands hf, Katanesvegi 3, Grundartanga. Drög að leyfi fyrir 

afgreiðslu eldneytis auglýst á heimasíðu HeV frá 7. desember  s.l  til 8. janúar 
2021. Engar athugasemdir bárust. Gildistími til 12 ára.   
Heilbrigðisnefnd staðfestir starfsleyfi í liðum 5.2-5.16 
 

5.17 Blikkverk sf. Dalbraut 2, Akranesi. Leyfið var auglýst á heimasíðu 
heilbrigðiseftirlitsins frá 30. október til 2. desember s.l. Engar athugasemdir 
bárust. Afgreiðslu var frestað á síðasta fundi nefndarinnar.  
Heilbrigðisnefnd samþykkir starfsleyfið. Mörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi 
á deiliskipulagsreitnum skal vera skv. reglugerð um hávaða fyrir miðsvæði. 
Gildistími til 12 ára.   
 

5.18 Skotfélag Akraness. Bráðabirgðaleyfi rann út 10. september 2020. Fyrir liggur 
starfleyfisumsókn dagsett 4. mars 2020. Svæðið er opið svæði til sérstakra nota 
merkt skotsvæði Óss í gildandi Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar. Deiliskipulag 
liggur ekki fyrir.  
Lögð fram yfirlitsmynd skotsvæðis sem sýnir fjarlægðir við íbúðarhús og 
reiðvegi. Fyrir liggur minnisblað frá 19. júní 2018 frá Akranesbæ þar sem 
óánægja íbúa á Ósi koma fram. Einnig liggja  fyrir niðurstöður hávaðamælinga 
sem framkvæmdar voru af fyrirtækinu Trivium í janúar 2019. 
Samþykkt að setja starfsleyfi með gildistíma í 4 ár í auglýsingu þar sem 
hagsmunaaðilum gefst færi á að gera athugasemdir.  
 

Tóbakssöluleyfi 

a. Skeljungur ehf, Kvikk on the go, Skagabraut 43 Akranesi er veitt tóbakssöluleyfi 
með gildistíma til fjögurra ára.  

b. Skeljungur ehf, Baulunni, Borgarbyggð er veitt tóbakssöluleyfi með gildistíma 
til fjögurra ára.   

c. Olíuverslun Íslands, Esjubraut 45, Akranesi er veitt tóbakssöluleyfi með 
gildistíma til fjögurra ára.  

d. Olíuverslun Íslands, Suðurgötu 10, Akranesi er veitt tóbakssöluleyfi með 
gildistíma til fjögurra ára.  
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreind  leyfi  

  



 
6. 3  Brennuleyfi, bálkestir, flugeldasýningar. 

a.  Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir brennu á Þórisstöðum Svínadal, 
Hvalfjarðarsveit   

            þann 31. desember s.l.  Umsækjandi var Jóhann V. Gunnarsson.    
b. Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir flugeldasýningu á Akranesi þann 6. janúar 

2021.  
      Umsækjandi var Björgunarfélag Akraness.      

c.   Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir flugeldasýningu í Borgarnesi þann 9. janúar 
2021.    

     Umsækjandi var Björgunarsveitin Brák.  
a. Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir flugeldasýningu í Ólafsvík þann 6. janúar 

2021. Umsækjandi var Lionsklúbbur Ólafsvíkur.  
b. Heilbrigðiseftirlitið gaf út leyfi fyrir brennu á Tíðamel  við Reykholt, 

Borgarbyggð þann 9. janúar 2021. Umsækjandi var Ungmennafélag Reykdæla.   
 
                 Lagt fram 
 
 
Fundi slitið 18.50 
 

 
 

 


