
 

 
 

 
176. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands.   

 
Fundurinn var haldinn í Landnámssetrinu Borgarnesi mánudaginn 20. júní 2022 kl. 16:00.  

 
Mættir Karitas Jónsdóttir, Brynja Þorbjörnsdóttir, Steinunn I. Magnúsdóttir, Silja Eyrún 
Steingrímsdóttir, Ragnhildur Sigurðardóttir og Auður Kjartansdóttir.  
Trausti Gylfason boðaði forföll 
 
Þorsteinn Narfason framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins ritaði fundargerð.   
  
Dagskrá 
 

1. Ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Vesturlands fyrir árið 2021 
Árskýrslan var lögð fram og kynnt.  

 
2. Umsagnir 

 
Umsagnir til sýslumanns 

 
2.1 Tækifærisleyfi vegna dansleiks á vegum körfuknattleiksdeildar Skallagríms í 

félagsheimilinu Hjálmakletti í Borgarnesi þann 26. mars. Umsögn veitt 21. mars 
2022.  

2.2 Tækifærisleyfi vegna dansleiks á vegum Húsráðs Óðals í Menntaskólanum í 
Borgarnesi / Hjálmakletti þann 29. mars 2022. Umsögn veitt 25. mars 2022.  

2.3 Tækifærisleyfi vegna dansleiks í Reiðhöllinni í Borgarnesi þann 10. apríl á vegum 
Hestamannafélagsins Borgfirðings. Umsögn veitt 31. mars 2022.  

2.4 Tækifærisleyfi vegna sumarfagnaðar í íþróttahúsinu Jaðarsbökkum þann 22. 
apríl á vegum Knattspyrnufélags ÍA. Umsögn veitt 1. apríl 2022. 

2.5 Tækifærisleyfi vegna dansleiks í Hjálmakletti Borgarnesi þann 7. apríl á vegum 
Nemendafélaga framhaldskólanna á Vesturlandi. Umsögn veitt 5. apríl 2022.  

2.6 Tækifærisleyfi vegna dansleiks í Dalabúð í Búðardal þann 14. apríl á vegum 
Björgunarsveitarinnar Óskar. Umsögn veitt 5. apríl 2022. 

2.8 Fosshótel Hellnar rekstur gististaðar í flokki IV. Umsögn veitt 26. apríl 2022. 
2.9 Tækifærisleyfi – tímabundið áfengisveitingaleyfi vegna hófs í reiðhöllinni 

Faxaborg í Borgarnesi. Umsögn veitt 28. apríl 2022. 
2.10 Hlynur kokkur ehf. Rekstur veitingastaðar í golfskálanum á Garðavelli 1 á 

Akranesi. Umsögn veitt 3. maí 2022. 
2.11 Tækifærisleyfi vegna árshátíðar starfsmanna Borgarbyggðar í Hjálmakletti í 

Borgarnesi 6. maí 2022. Umsögn veitt 5. maí 2022. 
2.12 Nýtt rekstrarleyfi. Út og vestur ehf. Gistileyfi í flokki II frístundahús Nónhóli, 

Arnarstapa. Umsögn frestað vegna ástands húsnæðis. 



2.13 Nýtt rekstrarleyfi Fjallabóls ehf. Gisting í flokki II, C minna gistiheimili. Ennisbraut 
2, Ólafsvík. Umsögn veitt 6. maí 2022.  

2.14 Nýtt rekstrarleyfi. Sælureiturinn Árblik ehf. . Gisting í flokki II, C Veitingastofa, 
greiðasala og G samkomusalur í félagsheimilinu Árbliki Miðdölum, Dalabyggð. 
Umsögn veitt9. maí 2022. 

2.15 Tækifærisleyfi og tímabundið áfengisveitingaleyfi vegna samkomu í 
húsakynnum Bara bars Ölstofu lýðveldisins á Brákarbraut 3 í Borgarnesi. 
Umsögn veitt 12 maí 2022. 

2.16 Tækifærisleyfi m.a. áfengisveitingaleyfi fyrir samkomuhaldi til handa 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands vegna sumarhátíðar starfsmanna í 
íþróttahúsinu Jaðarsbökkum 21. maí. Umsögn veitt 19. maí 2022. 

2.17 Tækifærisleyfi fyrir og tímabundið áfengisveitingaleyfi vegna samkomu til handa 
Magnúsi Birni Jóhannssyni þann  28. maí í Grímshúsi í Brákarey, Borgarnesi. 
Umsögn veitt 23. maí 2022. 

218 Tækifærisleyfi og tímabundið áfengisveitingaleyfi vegna skemmtunar í 
félagsheimilinu Þinghamri á Varmalandi í Borgarbyggð þann 4. júní . Umsögn var 
veitt 25. maí 2022. 

2.19 Rekstrarleyfi fyrir Keilufélags Akraness til reksturs veitingarstaðar í II flokk, 
samkomusalur  í aðstöðu Keilufélags Akraness. Umsögn veitt 31. maí 2022. 

2.20 Rekstrarleyfi fyrir Esjugrund ehf. til reksturs veitingarstaðar í flokki II, tegund C 
veitingastofa og griðasala í Baulunni. Umsögn veitt 8. júní 2022. 

2.21 Rekstrarleyfi fyrir BJG ehf. vegna gististaðar í flokki II, G íbúðir, að Skólastíg 7, 
Stykkishólmi. Umsögn veitt 15. júní 2022. 

 
3. Umsagnir til sveitarfélaga og Skipulagsstofnunar um skipulagsmál 

 
Skipulagsstofnun 
3.1 Umhverfismatsskýrsla um efnistöku úr Bakkanámu og í landi Skorholts í 

Hvalfjarðarsveit unnin af Eflu fyrir hönd Hólaskarðs. Umsögn heilbrigðiseftirlits 
veitt 8. apríl 2022. 

3.2 Umhverfismatsskýrsla BM Vallár ehf. Efnistaka í Skorholtsnámu í Hvalfjarðarsveit. 
Umsögn heilbrigðiseftirlits veitt 8. apríl 2022. 

3.3 Nýjar flæðigryfjur á hafnarsvæði við Grundartanga í Hvalfjarðarsveit. Matsáætlun 
unnin af Mannvit verkfræðistofu. Umsögn heilbrigðiseftirlits veitt 19. apríl 2022. 

3.4 Holtavörðulína 1, matsáætlun. Umsögn veitt 10. júní 2022 
 
Borgarbyggð 
3.5 Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna landspildu innan 

Húsafells, Litlu Tunguskógur, skipulagslýsing. Umsögn veitt 6. maí 2022.  
3.6 Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna tillögu að nýju 

deiliskipulagi fyrir Breiðabólsstað 2 í Reykholtsdal. Umsögn veitt 6. maí 2022. 
3.7 Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Urriðaár við Brókarvatn Klettastígur og 

Birkistígur Borgarbyggð. Umsögn veitt 9. maí 2022.  
3.8 Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna breyttrar landnotkunar á 

Hvanneyri vegna fyrirhugaðar jarðræktarmiðstöðvar. Umsögn veitt 11. maí 2022. 
3.9 Breyting á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna skipulagslýsingar á 

landspildu í landi Hreðavatns- Víðines. Umsögn veitt 12. maí 2022. 



3.10 Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Urriðaár vegtenging innan svæði, breyting á 
lóðamörkum og byggingareitum. Umsögn veitt 16. maí 2022.  

3.11 Breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar vegna alandbúnaðarkafla- 
skilmálabreytingar. Umsögn veitt 10. júní 2022. 

 
Dalabyggð 
3.12 Breyting á deiliskipulagi fyrir Ólafsfjörð við Gilsfjörð. Umsögn veitt 24. maí 2022. 
 
Hvalfjarðarsveit 
3.13 Deiliskipulag Melahverfis, lýsing deiliskipulags unnin af Landmótun. Umsögn veitt 

þann 18. mars 2022.  
  
Kjósarhreppur 
3.14 Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Kjósarhrepps 2017-2029 vegna 

frístundbyggðar Möðruvalla 1. Lögð fram umsögn veitt 23. mars 2022.  
3.15 Breyting á Aðalskipulagi Kjósarhrepps 2017-2029 vegna skipulagsbreytinga á 

deiliskipulagi Hvamms og Hvammsvíkur. Umsögn veitt 1. júní 2022. 
3.16 Nýtt deiliskipulag í landi Hvítaness við Hvalfjörð vegna fyrirhugaðrar búsetu. 

Umsögn var veitt 2. júní 2022. 
 
4. Starfsleyfi sem Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur gefið út í umboði 

heilbrigðisnefndarinnar 
 
4.1 Íslenska Kvikmyndasamsteypan ehf. Sækir um tímabundið starfsleyfi um brennu 

vegna kvikmyndaverkefnis. Leyfi gildir til 15. september 2022  
4.2 Óli smiður ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir gististað að Hrannarstíg 5, 

Grundarfirði. Leyfi gildir í 12 ár. 
4.3 Dísarbyggð ehf. sækir um endurnýjun á  starfsleyfi fyrir gististað að 

Þórdísarstöðum, Grundarfirði. Leyfi gildir í 12 ár.  
4.4 Sjúkraþjálfun Halldóru sf. sækir um sækir um nýtt starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun á 

Hyrnutorgi. Leyfi gildir í 12 ár. 
4.5 Kanpo Ísland ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir kaffisölu að Grundargötu 24 og lager 

að Sólvöllum 8, Grundarfirði. Leyfi gildir í 12 ár. 
4.6 Guðbjörg Guðlaugsdóttir sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir smáframleiðslu 

matvæla félagsheimilinu Breiðabliki. Leyfið er ótímabundið. 
4.7 Olís ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir bryggjudælu á Akraneshöfn. Starfsleyfið var 

auglýst á vef heilbrigðiseftirlitsins frá 24. febrúar – 24. mars. Engar athugasemdir 
bárust. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.8 Olís ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir bryggjudælu á Arnarstapa. Starfsleyfið var 
auglýst á vef heilbrigðiseftirlitsins frá 24. febrúar – 24. mars. Engar athugasemdir 
bárust. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.9 Olís ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir bryggjudælu á Stykkishólmi. Starfsleyfið var 
auglýst á vef heilbrigðiseftirlitsins frá 24. febrúar – 24. mars. Engar athugasemdir 
bárust. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.10 Olís ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir bryggjudælu á Rifi. Starfsleyfið var auglýst á 
vef heilbrigðiseftirlitsins frá 24. febrúar – 24. mars. Engar athugasemdir bárust. 
Leyfi gildir í 12 ár. 



4.11 Olís ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir bryggjudælu á Ólafsvík. Starfsleyfið var 
auglýst á vef heilbrigðiseftirlitsins frá 24. febrúar – 24. mars. Engar athugasemdir 
bárust. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.12 Hvannnes ehf. sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bifreiðaverkstæði að 
Sólbakka 3 Borgarnesi.  Starfsleyfið var auglýst á vef heilbrigðiseftirlitsins frá. 9. 
mars  – 6. apríl. Engar athugasemdir bárust. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.13 Orka náttúrunnar sækir um handhafabreytingu vegna Andakilsárvirkjunar. 
Starfsleyfi gefið út á nýjan rekstaraðila með gildistíma til 10. maí 2024 

4.14 Sælureiturinn Árblik ehf. sækir um nýtt stafsleyfi fyrir tjaldstæði og kaffihúsi að 
félagsheimilinu Árbliki Búðardal. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.15 Íslandshótel hf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir gisti- og matsölustað að Hellnum 
Snæfellsbæ. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.16 Elín Ólöf Eiríksdóttir sækir um nýtt starfsleyfi fyrir snyrtistofu að Stillholti 16, 
Akranesi. Leyfið gildir í 12 ár.  

4.17 Hlynur kokkur ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir matsölustað í Grímsholti, Akranesi. 
Leyfið gildir í 12 ár.  

4.18 Veitur ohf. sækja um tímabundið leyfi fyrir jarðborun að Seleyri og Grábrók. Leyfið 
gildir til 1. september 2022. 

4.19 N18 ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir gististað að Gíslabæ Hellnum. Leyfið gildir í 
12 ár.  

4.20 Sælureiturinn Árblik ehf. Félagsheimilinu Árbliki Miðdölum, Dalabyggð. Tjald- og 
gistivagnastæði auk kaffihúss/krá. Starfsleyfi gildir í 12 ár.  

4.21 Borgarbyggð nýtt starfsleyfi fyrir Ölduna móttöku á úrgangi til endurvinnslu, 
Sólbakka 4, Borgarnesi. Leyfið gildir í 12 ár.  

4.22 101 Atvinnuhúsnæði ehf. sækir um tímabundið starfsleyfi fyrir niðurrifi á Laxaborg 
við Haukadalsá/Brautarholt. Leyfi gildir til 15. júní 2022. 

4.23 Auður SH ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir matarvagn sem verður staðsett á 
Skógarflöt 12, Akranesi. Leyfið er ótímabundið en bundið skilyrðum um að bærinn 
veiti stöðuleyfi.  

4.24 Grillhúsið ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir matsölustað (Food station) að 
Digranesgötu 4, Borgarnesi. Starfsleyfið er ótímabundið.  

4.25 Hótel Langaholt ehf. sækir um tímabundið starfsleyfi til að halda húðflúrmót að 
Hótel Langaholti. Leyfið gildir 27. maí-29. maí 2022. 

4.26 Stjörnugrís hf. Handhafabreyting vegna reksturs svínabús á Hýrumel. Leyfið gildir 
til 29.6.2023. 

4.27 Gæða vegg prent ehf. Handhafabreyting vegna reksturs Ísbúðar á Akratorgi 
Kirkjubraut 2, Akranesi. Leyfið er ótímabundið.  

4.28 Hoppland ehf. sækir um starfleyfi fyrir smásölu á matvöru að Bakkatúni 5, við 
höfnina. Leyfið gildir til 1. október 2022.  

4.29 Smíðaprýði ehf. sækir um handhafabreytingu á rekstri snyrtistofu að Túngötu 7 á 
Hvanneyri. Starfleyfið gildir til 27. febrúar 2032. 

4.30 Food Truck Arnarstapi ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir lítinn matsöluvagn sem 
staðsettur verður á Arnarstapa. Leyfið er ótímabundið en bundið skilyrðum um að 
bærinn veiti stöðuleyfi.  

4.31 Esjugrund ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir Esjuskálann Borgarlandi (Bauluna 
Borgarbyggð). Leyfið er ótímabundið.  



4.32 Arctic Empire ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir gisti- og matsölustað í veiðihúsinu 
við Norðurá Rjúpnaási. Starfsleyfi gildir í 12 ár.  

4.33 BJG ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir litinn gististað að Skólastíg 7, Stykkishólmi. 
Leyfið gildir í 12 ár.  

4.34 Klumba ehf. Ólafsbraut 30, Ólafsvík sækir um starfsleyfi fyrir heitlofts þurrkun 
fiskafurða. Starfsleyfið var auglýst á vef heilbrigðiseftirlitsins frá 26. nóvember 2021 
– 24. desember. Engar athugasemdir bárust en það láðist að gefa starfsleyfið út í 
framhaldinu og er það því gefið út nú. Leyfi gildir í 12 ár. 

4.35 Hrafnafífa ehf. sækir um handhafabreytingu fyrir rekstur söluturns Breiðvangi, áður 
Hönnubúð ehf. Leyfið gildir til 15. júní 2034. 

4.36 Helix slf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir matsöluvagn að Breiðabliki, Eyja-og 
Miklaholtshreppi. Leyfið er ótímabundið en bundið skilyrðum um að sveitarfélagið 
veiti stöðuleyfi. 

4.37 Kaffi ást ehf. sækir um starfsleyfi fyrir þvotthúsi og efnalaug að Borgarbraut 4, 
Borgarnesi. Leyfið gildir í 12 ár.  

4.38 Sæferðir ehf. sækja um endurnýjun á starfsleyfi fyrir kaffihús að Smiðjustíg 3, 
Stykkishólmi. Útgefið leyfi er ótímabundið. 

4.39 Hvalur hf. sækir um framlengingu á starfsleyfi í samræmi við heimild vegna vinnslu 
á hvalaafurðum á Litla Sandi í Hvalfjarðarsveit. Lögð fram greinargerð með lýsingu 
á framleiðsluferlum og umfangi starfseminnar, unnin af Eflu.  
Gildandi starfsleyfi er framlengt þar til endurnýjað starfsleyfi hefur verið gefið út, 
en eigi lengur en til 1. maí 2023. Nefndinni hefur borist umsókn um endurnýjun 
starfsleyfis og er starfsleyfi fyrir starfsemina  í vinnslu. Um heimild til 
framlengingar starfsleyfis er vísað í 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti 
og mengunarvarnir, m.s.br. 

4.40 Á fundi sínum þann 8. febrúar framlengdi heilbrigðisnefnd gildandi starfsleyfi OR 
Vatns og fráveitur sf. vegna fráveitu á Akranesi til 8. ágúst 2022. Þar sem fyrirséð 
er eða ekki næst að gefa út nýtt leyfi fyrir þann tíma er er gildandi starfsleyfi 
framlengt til 8. febrúar 2023. Um heimild til framlengingar starfsleyfis er vísað í 4. 
mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, m.s.br. 

4.41 Á fundi sínum þann 8. febrúar framlengdi heilbrigðisnefnd gildandi starfsleyfi OR 
Vatns og fráveitur sf. vegna fráveitu á Borgarnes til 8. ágúst 2022. Þar sem fyrirséð 
er eða ekki næst að gefa út nýtt leyfi fyrir þann tíma er er gildandi starfsleyfi 
framlengt til 8. febrúar 2023. Um heimild til framlengingar starfsleyfis er vísað í 4. 
mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, m.s.br. 

 

5. Tóbakssöluleyfi 
5.1 Esjugrund ehf. sækir um tóbakssöluleyfi fyrir Esjuskálann Borgarfirði (Baulan 

Borgarlandi). Leyfið er útgefið til fjögurra ára.  
5.2 Hrafnafífa ehf. sækir um tóbakssöluleyfi fyrir söluturn Breiðvangi, Reykholti, 

söluturn. Leyfið er útgefið til fjögurra ára.  

6. Undanþágur 

6.1 Hvalfjarðarsveit sækir um undanþágu vegna fjölda starfsmanna í laugargæslu 
við sundlaugina á Hlöðum í samræmi við heimild 11. gr. reglugerðar um sundstaði.  
Umbeðin undanþága er veitt til 1. september 2022. 



6.2 Dalabyggð sækir um undanþágu vegna fjölda starfsmanna í laugargæslu við 
sundlaugina á Laugum í samræmi við heimild 11. gr. reglugerðar um sundstaði.  
Umbeðin undanþága er veitt til 1. nóvember 2022. 

7. Önnur mál 

Aukaaðalfundur Heilbrigðiseftirlits Vesturlands verður haldinn þann 22. júní að Hótel 
Hamri kl. 13:00. 
 
Heilbrigðisnefnd leggur til að skýrt verði í Samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 
hverjir eiga rétt til setu í heilbrigðisnefnd og til að gegna formennsku í nefndinni. Tillögur 
verði lagðar fyrir aðalfund 2023.  
 
Samþykkt að heimila nefndarmönnum að sitja fundinn. 
 
 
 
Fundi slitið 17.30  
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