
 

 
 

 
178. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands.   

 
Fundurinn var fjarfundur á Teams haldinn fimmtudaginn 20. október 2022 kl. 16:30-18.30.  

 
Mætt: Auður Kjartansdóttir, Birkir Snær Guðlaugsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Sigrún 
Ólafsdóttir, Steinunn I. Magnúsdóttir, Skúli Hreinn Guðbjörnsson og Trausti Gylfason.  
Þorsteinn Narfason framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins sat fundinn og ritaði fundargerð.   
  
Dagskrá 
 

1. Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits 2023.  
Lögð fram drög að fjárhagsáætlun 2023 ásamt útreikningi á tímagjaldi og gjaldskrá.  
Fjárhagsáætlun er samþykkt ásamt gjaldskrá. Tímagjald verður kr. 16.900.  

 
2. Umsagnir  

 
Umsagnir til sýslumanns rekstrarleyfi 

 
2.1 Umsókn Leifs Steins Elíssonar fyrir hönd D9 ehf. um rekstrarleyfi fyrir gististað í 

flokki II- minna gistiheimili á Miðbraut 15 í Búðardal. Fjöldi gesta er 10 gestir. 
Jákvæð umsögn send 13. september 2022.  

2.2 Umsókn Ingvars Vilhjálmssonar fyrir hönd Hrútsholts ehf., um rekstrarleyfi fyrir 
gististað  í flokki II, frístundahús, að Hrútsholti II, Eyja- og Miklaholtshreppi. Fjöldi 
gesta er 9 gestir. Jákvæð umsögn 27. september 2022. 

2.3 Umsókn Hönnu Andrésdóttur fyrir hönd Dreisam ehf um breytt rekstrarleyfi fyrir 
gistingu á Hótel Rjúkanda á Vegamótum. Sótt er um að bæta við þremur 
gistirýmum í nýju húsnæði. Jákvæð umsögn send 7. október 2022. 

2.4 Umsókn Ragnheiðar Jóhannesdóttur um nýtt rekstrarleyfi fyrir gistingu í flokki III, 
stærra gistiheimili, í Ensku Húsunum við Langá. Fjöldi gesta skv. umsókn er 32 
gestir. Jákvæð umsögn send 11. október 2022.  

 Lagt fram. 
 

Umsagnir til sýslumanns tækifærisleyfi  
 

2.5 Umsókn Margrétar B. Kolbrúnardóttur um tækifærisleyfi fyrir dansleik  í 
félagsheimilinu Lyngbrekku 16. september 2022. Jákvæð umsögn veitt, með kröfu 
um úrbætur vegna loftræstingar, 13. september 2022.  

2.6 Umsókn Sóleyjar Ó. Sigurgeirsdóttur um tækifærisleyfi fyrir skemmtun í Grímshúsi 
Brákarey, Borgarnesi 7. október 2022. Jákvæði umsögn veitt 4. október 2022. 



2.7 Umsókn Láru Magnúsdóttur fyrir hönd KKD Skallagríms um tækifærisleyfi fyrir 
dansleik í Hjálmakletti í Borgarnesi 22. október 2022. Jákvæð umsögn send 12. 
október 2022.  

2.8 Umsókn Jóns Egils Jóhannssonar f.h. Félags sauðfjárbænda um tækifærisleyfi fyrir 
dansleik í Dalabúð í Búðardal 22. október 2022. 

Lagt fram. 
 

3. Umsagnir til sveitarfélaga um skipulagsmál 
 
Grundarfjarðarbær 
3.1   Tillaga að deiliskipulagi vegna fyrirhugaðs hótels í landi Skerðingsstaða. Umsögn 

send 12. september 2022. 
 

Borgarbyggð 
3.2  Tillaga að breyttu deiliskipulagi í frístundabyggð í Galtarholti 2. Umsögn án 

athugasemda send 16. september 2022.   
 
Snæfellsbær 
3.3 Skipulagslýsing vegna breytinga á Aðalskipulagi Snæfellsbæjar vegna breytinga á 

deiliskipulagi í Dritvík og Djúpalón. Umsögn send 13. október 2022.  
Lagt fram. 
 

4. Starfsleyfi sem Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur gefið út í umboði 
heilbrigðisnefndarinnar 
 
4.1 Frystihúsið ísverslun ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir söluturni með óvarin 

matvæli að Kirkjubraut 2, Akranesi. Leyfi var gefið út þann 14. október 2022 og er 
ótímabundið. 

4.2 Langá ehf. sækir um nýtt leyfi fyrir stærra gistiheimili Langárfoss veiðihús, 
Borgarbyggð. Leyfið var gefið út 11. október 2022 og gildir í 12 ár.  

4.3 Fellaskjól dvalarheimili sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir dvalarheimili með 
fullbúnu eldhúsi að Hrannarstíg 20, Grundarfirði. Leyfið var gefið út 11. október 
2022 og gildir í 12 ár.  

4.4 Háskólinn á Bifröst ses. sækir um starfsleyfi fyrir háskóla að Bifröst, Borgarbyggð. 
Leyfið var gefið út 10. október 2022 og gildir í 12 ár.  

4.5 Dreisam ehf. sækir um breytt  starfsleyfi fyrir stærra gistiheimili og matsölustað í 
flokknum 17-50 manns fyrir Hótel Rjúkanda við Vegamót, Eyja og Miklaholtshreppi. 
Leyfið var gefið út 7. október 2022 og gildir í 12 ár.  

4.6 Grundarfjarðarbær sækir um breytingu á starfsleyfi fyrir samkomustað í 
Sögumiðstöðinni, Grundargötu 35, Grundarfirði. Leyfð var upphaflega gefið út 5. 
febrúar 2018 með gildistíma í 12 ár.  

4.7 Akraneskaupstaður sækir um starfsleyfi fyrir Þorpið frístundamiðstöð að Þjóðbraut 
13, Akranesi. Leyfð var gefið út 6. október 2022 og gildir í 12 ár.  

4.8 Hrútsholt ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir lítið gistiheimili að Hrútsholti II, Eyja og 
Miklaholtshreppi. Leyfði var gefið út 22. september 2022 og gildir í 12 ár.  

4.9 Dyrfljót ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir lítið gistiheimili að Lambalækjarflöt 5, 
Borgarbyggð. Leyfið var gefið út 16. september 2022 og gildir til 12 ár.  



4.10 D9 ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir lítið gistiheimili að Miðbraut 15, Búðardal. 
Leyfið var gefið út 13. september 2022 og gildir í 12 ár.  

4.11 Brákarhlíð sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir hjúkrunar- og dvalarheimili með 
fullbúnu eldhúsi að Borgarbraut 65, Borgarbyggð. Leyfið var gefið út 8. september 
2022 í 12 ár.  

4.12 Apótek Vesturlands ehf. sækir um nýtt leyfi til reksturs lyfjaverslunar á Ólafsbraut 
24, í Ólafsvík. Leyfi gefið út 22. september 2022 og gildir í 12 ár.  

4.13 Ragnar og Ásgeir ehf.  sæki um nýtt leyfi fyrir vörugeymslu og flutningamiðstöð á 
Sólvöllum 7 í Grundarfirði. Leyfið var gefið út 5. október 2022 og gildir í 12 ár.   

4.14 Dalabyggð sækir um leyfi fyrir lítilli matvælavinnslu/deilieldhúsi í félagsheimilinu 
Tjarnarlundi í Saurbæ. Leyfi gefið út 19. október 2022 og gildir í 12 ár.  
Lagt fram. 

5.  Tóbakssöluleyfi 
5.1 Samkaup hf, sækir um endurnýjað leyfi  fyrir tóbakssölu í Krambúðinni í Búðardal. 

Leyfi gefið út 17. október 2022 og gildir í  4 ár.  
Lagt fram.  
 

6. Erindi frá Umhverfisstofnun 
6.1 Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dagsett 7. október 2022 þar sem óskað er eftir 

að heilbrigðisnefnd tilnefndi fulltrúa í vatnasvæðanefnd með tilvísun í 6. gr. 
reglugerðar um stjórn vatnamála.  
Málið var kynnt. 

6.2 Umhverfisstofnun óskar eftir með tölvubréfi eftir umsögn heilbrigðiseftirlits um 
áætlun um loftgæði 2022-2033. Skjalið er ekki til dreifingar á þessu stigi.  
Málið var kynnt.  

6.3 Lagðar fram leiðbeiningar um minni fráveitur gefnar út af Umhverfisstofnun. Um 
er að ræða endurskoðun á leiðbeiningum um þetta efni.  
Lagt fram. 

6.4 Lagðar fram nýjar leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um eftirlitsmælingar og 
vöktun vegna fráveitu, fyrir heilbrigðisnefndir og rekstraraðila skólphreinsistöðva 
fyrir eftirlit og vöktun vegna losunar á skólpi.  
Lagt fram. 
 

7. Önnur mál 
7.1 Kaup á rafmagnsbifreið. 

Lagt til að kaupa rafmagnsbifreið fyrir embættið að upphæð 6950 þúsund. Bíllinn 
var áður í langtímaleigu og reyndist vel.  
Samþykkt. 

7.2 Tímabundin ráðning 
Lagt til að ráða inn tímabundinn starfsmann enda rúmist það innan fjárheimilda 
ársins 2022, vegna ólaunaðs leyfis starfsmanns.  
Samþykkt. 
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