
Fundargerð 

 

137. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra haldinn miðvikudaginn 

7. september 2011, kl.13.30, á skrifstofu HNE að Furuvöllum 1, Akureyri. 
 

Dagskrá: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar var borin upp, samþykkt og undirrituð 

 

2. Skilyrði í lögum og reglum vegna framleiðslu og dreifingu matvæla og 

erindi áhugafólks um bollakökur (“muffins”) 

 

Fjallað var um matvælalög og tilheyrandi reglur í ljósi mikillar 

fjölmiðlaumræðu að undanförnu um skilyrði fyrir framleiðslu og dreifingu 

matvæla á almennan markað. Heilbrigðisnefnd lýsir yfir fullum stuðningi við 

afgreiðslu starfsmanna á erindi áhugafólks um bollakökur og minnir á 

mikilvægi þess að virða þær leikreglur og sem eru í gildi á hverjum tíma um 

framleiðslu matvæla til almennrar dreifingar. 

 

3. Kvörtun um hljóð- og reykmengun í miðbæ Akureyrar 

 

Kvartanir hafa borist frá íbúum í miðbæ Akureyrarbæjar vegna hávaða um 

kvöld og nætur frá veitinga- og skemmtistöðum á svæðinu (röskun á 

nætursvefni).  Vandinn virðist að verulegu leyti vera til kominn vegna háreysti 

frá fólki sem er á leið á milli staða á svæðinu og einnig vegna dvalar fólks 

utandyra á reykingasvæðum veitinga- og skemmtistaða. Heilbrigðisnefnd 

mælist til þess við Akureyrarbæ að komið verði til móts við sjónarmið íbúa 

með því að stytta afgreiðslutíma veitinga- og skemmtistaða í miðbæ Akureyrar 

og með því að efla  löggæslu í miðbæ Akureyrarbæjar.   

 

4. Skýrt frá námskeiði sem var haldið á vegum Matvælastofnunar 

dagana 31. ágúst til 3. sept. s.l. um eftirlit með vinnslu á kjöti, fiski, 

mjólk og fóðurvörum 

 

Á námskeiðinu voru tveir danskir eftirlitsmenn sem miðluðu af reynslu sinni 

við matvælaeftirlit skv. regluverki EB. Nokkur fyrirtæki voru heimsótt og 

síðan bornar saman bækur um það sem var til fyrirmyndar og það sem betur 

mátti fara. Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra var boðið að vera með einn 

starfsmann á námskeiðinu.  

 

5. Ísleyfur; nýr gagnagrunnur Matvælastofnunar; samstarfsmöguleikar 

HES og MAST um skráningar 

 

Matvælastofnun er að taka í notkun nýjan gagnagrunn vegna starfsleyfa og 

eftirlits og stendur Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga til boða að halda utan um 

sínar skráningar í þessum gagnagrunni. Kynning á notkun gagnagrunnsins er 

fyrirhuguð á næstunni. Heilbrigðiseftirlitið gerir ráð fyrir að nýta þennan 

gagnagrunn. 

 

6. Samþykkt um hundahald í Hörgársveit 



 

Ný samþykkt um hundahald í Hörgársveit var lögð fram til kynningar og engar 

athugasemdir gerðar við hana. 

 

7. Fráveitumál í hesthúsahverfinu Breiðholti í Akureyrarbæ 

 

Heilbrigðisfulltrúi kynnti niðurstöður úr vatnssýnum úr skurði sem liggur í 

norður frá hesthúsahverfinu Breiðholti í Akureyrarbæ.  Niðurstöðurnar sýna 

talsverða  saur- og ammóníakmengun í ofanvatni. Kvartanir hafa borist um 

ólykt vegna mengaðs ofanvatns í Breiðholti og einnig hafa borist ábendingar 

um að salerni hafi verið tengd í óleyfi við ofanvatnskerfi bæjarins í Breiðholti. 

Heilbrigðisnefnd fer fram á að Akureyrarbær kanni þetta mál nú þegar og grípi 

til  viðeigandi ráðstafana. Einnig er minnt  á mikilvægi þess að Akureyrarbær 

flýti fráveituframkvæmdum í Breiðholti  til samræmis við kröfur í reglugerð 

um fráveitur og skólp. Kröfum um lokaðar taðþrær við öll  hesthús þarf að 

fylgja eftir og  Akureyrarbæ er einnig skylt að sjá til þess að allar  rotþrær í 

bæjarlandinu verði tæmdar eftir þörfum. 

 

Umsóknir um starfsleyfi: 

 

1. Brugghúsbarinn, Kaupangsstræti 23, Akureyri, kt. 540411-0340, umsókn um 

starfsleyfi fyrir rekstri á bar og kaffihúsi. Samþykkt. 

2. Tveir fyrir einn ehf (Goya tapas bar), Kaupangsstræti 23, Akureyri, kt. 

680207-1380, umsókn um starfsleyfi fyrir rekstri á veitingahúsi. Samþykkt. 

3. N1 h.f. Hörgárbraut, Akureyri, kt. 540206-2010, umsókn um endurnýjun á 

starfsleyfi (bensínsala og verslun). Samþykkt. 

4. N1 h.f. Leiruvegi, Akureyri, kt. 540206-2010, umsókn um endurnýjun á 

starfsleyfi (bensínsala og verslun). Samþykkt. 

5. Sveitamarkaðurinn, útimarkaður í Eyjafjarðarsveit (gamla garðyrkjustöðin), 

kt. 201161-2669, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt. 

6. Skútaberg ehf, kt. 510180-0359, efnisvinnsla í landi Skúta í Hörgársveit, 

umsókn um bráðabrigðaleyfi. Samþykkt til 1 árs. 

7. Sigurlaug Elva Ólafsdóttir, kt. 060278-4589, umsókn um leyfi til að baka 

brauð og þurrka kryddjurtir í Oddeyrarskóla og selja á sveitamarkaði. 

Samþykkt. 

8. Huldubúð, Litla-Dunhaga, Hörgárbyggð, kt. 170759-5329, umsókn um leyfi 

til að selja kjöt, brodd, sultur, brauð, egg og ost í verslun að Litla-Dunhaga. 

Starfsaðstaða í Þelamerkurskóla. Samþykkt. 

9. Guðmundur Ómarsson, kt. 080281-5289, Hrafnagili, umsókn um leyfi til að 

selja Candy-floss úr söluvagni. Samþykkt. 

10. Eyjafjarðarsveit, kt. 410191-2029, umsókn um leyfi til að halda árlega 

handverkssýningu og útihátíð að Hrafnagili. Samþykkt. 

11. Fiskidagurinn mikli, kt. 530605-1670, umsókn um starfsleyfi fyrir árlegan 

fiskidag hinn mikla á Dalvík. Samþykkt.  

12. Pylsukofinn, Goðabraut, Dalvík, kt. 051062-7799, umsókn um starfsleyfi fyrir 

sölu á pylsum og gosi á fiskidaginn mikla á Dalvík. Samþykkt. 

13. Árroðinn ehf, Garði, Eyjafjarðarsveit, kt. 420610-1140, umsókn um starfsleyfi 

fyrir kaffihús og bar. Samþykkt. 

14. Akureyrarbær, kt. 410169-6229, umsókn um starfsleyfi vegna Akureyrarvöku. 

Samþykkt. 



15. Nemendur 10. bekkjar Oddeyrarskóla, kt. 450908-2580, Guðríður Gyða 

Eyjólfsdóttir ábyrgðarmaður, umsókn um starfsleyfi fyrir sölu á 

rjómalöguðum villisveppum á Eiðsvelli á Akureyrarvöku ásamt þurrkun og 

frystingu á sveppum til sölu. Samþykkt. 

16. Skíðafélaga Akureyrar, kt. 480101-3830, umsókn um starfsleyfi fyrir sölu á 

vöfflum og kakói á Akureyrarvöku fyrir framan Bláu könnuna. Samþykkt. 

17. Óskar Guðmundsson, kt. 020283-4759, umsókn um leyfi til að selja candy-

floss, poppkorn og sælgæti úr sökuvagni á Akureyrarvöku. Samþykkt. 

18. Pengs ehf, kt. 710197-6259, umsókn um starfsleyfi fyrir Mexico restaurant, 

Strandgötu 7, Akureyri. Samþykkt. 

19. Car-X ehf., kt. 490303-3390, Njarðarnesi 8, 603 Akureyri.  Bifreiðaverkstæði, 

réttingar og sprautun.  Endurnýjun starfsleyfis vegna nýs heimilisfangs. 

Samþykkt. 
20. Fura ehf., kt. 621281-1009, Óseyri 3, 600 Akureyri.  Móttaka og meðhöndlun 

á brotajárni og hjólbörðum.  Ný starfsemi.  Samþykkt. 

21. Íslenska gámafélagið, kt. 470596-2289, Oddeyrartanga, hús nr. 6, 600 

Akureyri.  Sorphirða og móttaka á flokkuðum úrgangi.  Endurnýjun 

starfsleyfis vegna breytingar á starfsemi. Umsókn og starfsleyfisskilyrði eru í 

auglýsingarferli og verður tekin afstaða til málsins að því loknu.  
22. Olíuverslun Íslands, kt. 500269-3249, Borgarbraut, 600 Akureyri.  

Sjálfsafgreiðsla á eldsneyti.  Ný starfsemi. Samþykkt. 

23. Olíuverslun Íslands, kt. 500269-3249, Skíðabraut 21, 620 Dalvík.  Bensínstöð 

með matvöru.  Endurnýjun starfsleyfis. Samþykkt. 

24. Olíuverslun Íslands, kt. 500269-3249, Strandgötu, 600 Akureyri.  Sjálfvirk 

bensínstöð.  Endurnýjun starfsleyfis. Samþykkt. 

25. Sigríður Konráðsdóttir f.h. Kórs Akureyrarkirkju, Akureyrarkirkju, 600 

Akureyri.  Sala á pökkuðu kaffibrauði og heitum drykkjum á Akureyrarvöku. 

Samþykkt. 
26. Skútustaðahreppur kt. 600269-1009, leyfi til losunar rotþróa á afmörkuðu 

landi Litlu-Strandar. Endurnýjun. Samþykkt. 

27. Bárðarborg ehf. kt. 700108-0580 Kiðagili Bárðardal. Leikskólalóð við Kiðagil 

þar sem notast er við íslenskan við og náttúrulegt umhverfi. Samþykkt með 

fyrirvara um lokaúttekt. 
28. Vogabú ehf. kt. 480507-3200, Vogum 1 660 Mývatn. Gistiheimili, nýtt hús 

með 6 fullbúnum svefnherbergjum. Samþykkt. 

29. Þuríður Helgadóttir, kt. 021165-5229, Björk 660 Mývatn. Heimagisting nýtt 

hús með 6 fullbúnum svefnherbergjum. Samþykkt. 

30. Brynhildur Gísladóttir, kt. 090272-3659, Stekkjarholti 9 640 Húsavík. Rekstur 

pylsuvagns á hafnarstéttinni á Húsavík. Samþykkt. 

31. Félagsheimilið Sólvangur, kt. 610269-3119, Hallbjarnarstöðum, Tjörnesi. 

Endurnýjun. Samþykkt. 

32. Bragabót ehf, kt. 670801-2250, Árbót, Aðaldal Þingeyjarsveit. Gistiheimili, 

viðbót og endurnýjun. Samþykkt. 

33. Olíuverslun Íslands, kt. 500269-3249, Garðarsbraut 64, 640 Húsavík.  

Bensínstöð með matvöru.  Endurnýjun starfsleyfis. Samþykkt. 

34. Funky hárbúlla, kt. 620811-0330, Strandgötu 19, Akureyri, umsókn um 

starfsleyfi fyrir hársnyrtiþjónustu. Samþykkt. 

35. Englakot, kt. 141269-3569, gæsluvöllur Eiðisvelli (daggæsla), umsókn um 

starfsleyfi. Samþykkt. 



36. Fiskistjarnan, kt. 450309-0000, Furuvöllum 13, breytingar á rekstri, vinnslu og 

sölu á fiski hætt, eldun og sala á mat í borðsal + heimakstur. Samþykkt. 

37. Gamli barnaskólinn Skógum, Fnjóskadal, kt. 510311-1240, Agnes Þ. 

Guðbergsdóttir, umsókn um starfsleyfi fyrir kaffisölu. Samþykkt. 

38. Christina Nievert, kt. 230776-3429, Syðra-Garðshorni, umsókn um starfsleyfi 

fyrir heimagistingu. Samþykkt. 

39. Skógrækt ríkisins, kt. 590269-4179, umsókn um starfsleyfi fyrir rekstur á 

tjaldsvæði í Vaglaskógi. Samþykkt. 

40. Viking Gym, kt. 090683-3229, Sunnuhlíð 12, umsókn um starfsleyfi fyrir 

líkamsrækt og sölu fæðubótarefna. Samþykkt. 

41. Daggæsla Magdalenu og Marzenu, kt. 021076-3419, Fossatúni 1, umsókn um 

starfsleyfi fyrir daggæslu barna. Samþykkt. 

42. Leikskólinn Iðavöllur, Gránufélagsgötu, Akureyri, kt. 410169-6229, umsókn 

um endurnýjun starfsleyfis. Samþykkt. 

43. Akureyrarkirkja v/Eyrarlandsveg, safnaðarstarf, tónleikar, fundir í 

safnaðarheimili, erfidrykkjur og veislur, umsókn um endurnýjun starfsleyfis. 

Samþykkt. 

44. Foodco hf/Greifinn, kt. 660302-2630, umsókn um leyfi til að grilla pylsur við 

Iðanðarsafnið á akureyri þann 31. júlí s.l. Samþykkt. 

45. Foodco hf/greifinn, kt. 660302-2630, umsókn um leyfi til að selja pizzur í 

söluskúr dagana 29. júlí til 1. ágúst s.l. Samþykkt. 

46. Nesey ehf, kt. 700693-2369, Starfsmannaaðstaða (kaffiskúr) fyrir 15 manns á 

Þeystareykjum, umsókn um starfsleyfi. Samþykkt. 

47. Jarðboranir, kt. 590286-1419, umsókn um leyfi til að bora tvær háhitaholur á 

Þeystareykjum. Samþykkt. 

48. Litla Ísgerðin, kt. 630611-0160, Gránufélagsgötu 4, Akureyri, umsókn um 

starfsleyfi fyrir ísbúð. Samþykkt. 

49. Garbó ehf, kt. 530711-0480 (Joger ís), Kaupangi v/Mýrarveg, Akureyri, 

umsókn um starfsleyfi fyrir ísbúð. Samþykkt. 

 

 

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 16.45 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

Þórdís Rósa Sigurðardóttir, formaður  Alfreð Schiöth 

 

______________________________          _____________________________ 

Sigurjón Jóhannesson   Þorkell Björnsson 

 

_______________________________          ____________________________ 

Birna Jóhannesdóttir  Þórey Agnarsdóttir 

 

_______________________________          ____________________________ 

Hafsteinn H. Gunnarsson     María Markúsdóttir 

 

_______________________________        _____________________________ 

Steinn Karlsson    Þórir V. Þórisson 

 

______________________________ 



Kristín Halldórsdóttir 

 


