
Fundargerð 
 

138.  fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra haldinn miðvikudaginn 5. 

október 2011, kl. 14.00, á skrifstofu HNE að Furuvöllum 1, Akureyri. 
 

Dagskrá: 

 

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

2. Drög að fjárhagsáætlun ársins 2012, kynning 

 

Alfreð Schiöth kynnti drög að fjarhagsáætlun og skýrði út einstaka liði. 

Fjárhagsáætlun verður síðan kynnt á aðalfundi Eyþing 7. til 8. október n.k.  

 

3. Haustfundur heilbrigðiseftirlitssvæða með Umhverfis- og 

Matvælastofnun þann 19. og 20. október n.k, kynning á dagskrá 

 

Dagskrá haustfundar var kynnt og rætt um helstu dagskrárliði og 

fyrirkomulag fundarins. 

 

Umsóknir um starfsleyfi: 

 

1. Jón Jóhannesson kt. 080548-2579, umsókn um starfsleyfi fyrir 

heimagistingu að Munkaþverárstræti 23, Akureyri. Samþykkt. 

 

2. Kökur og konfekt ehf, kt. 460511-2160, umsókn um starfsleyfi fyrir 

sælgætisframleiðslu að Gránufélagsgötu 46, Akureyri. Afgreiðslu frestað. 

 

3. Ingunn Aradóttir, kt. 101065-8209, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi 

fyrir bakstur og sultugerð í aðstöðu Kaffi kusu, Arnarnesi, Hörgársveit. 

Samþykkt. 

 

4. Olíuverslun Íslands, kt. 500269-3249, Skíðabraut 21, Dalvík, umsókn um 

endurnýjun á starfsleyfi fyrir verslunarrekstur með smávöru og matsölu. 

Samþykkt. 
 

5. Veisluþjónustan ehf, kt. 680502-2850, Hvannavöllum 14, 600 Akureyri, 

umsókn starfsleyfi fyrir veitingastað. Samþykkt. 

 

6. Greifinn/Foodco hf, kt. 660302-2630, Glerárgötu 20, Akureyri, umsókn um 

starfsleyfi fyrir framleiðslu og sölu á pizzum á sýningunni “Maturinn 2011”. 

Samþykkt. 
 

7. Maturinn 2011, kt. 050174-4839, umsókn um starfsleyfi vegna 

sýningarinnar helgina 1. til 2. október s.l. Samþykkt. Umræða varð um 

mikilvægi þess að hafa góða stjórn á fjölda gesta í húsi á hverjum tíma á 

sýningum sem þessum m.t.t. til öryggismála. Einnig var rætt um mikilvægi 

þess að eftirlitsaðilar hafi samráð vegna sýninga og stórhátíða. 

 



8. HGH Verk ehf, kt. 540510-0400, umsókn um yfirfærslu á starfsleyfi vegna 

malarnáms í landi Spónsgerðis í Hörgársveit (áður BM Vallá). Samþykkt. 

 

9. Hringrás hf., kt. 420589-1319, Klettagörðum 9, 107 Reykjavík.  Niðurrif á 

skipsskrokki og olíutönkum á Dalvík.  Tímabundið starfsleyfi. Samþykkt. 

 

10. Norðurströnd ehf., kt. 610993-3549, Ránarbraut 10, 620 Dalvík.  Fullvinnsla 

á fiski í frystingu.  Endurnýjun starfsleyfis. Samþykkt. 

 

11. Promens Dalvík ehf., kt. 560600-2240, Gunnarsbraut 12, 620 Dalvík.  

Plastiðnaður.  Endurnýjun starfsleyfis.  Samþykkt. 

 

12. Íslenska Gámafélagið, kt. 470596-2289, Oddeyrartanga, húsi nr. 6, 600 

Akureyri.  Móttaka og umhleðsla á heimilissorpi.  Umsókn um útvíkkun á 

gildandi starfsleyfi.  

 

Umsókn Íslenska Gámafélagsins ehf um starfsleyfi til móttöku og 

umhleðslu á almennu heimilissorpi að Oddeyrartanga, húsi nr. 6, er 

hafnað; þar sem slík starfsemi fellur ekki að gildandi deiliskipulagi 

svæðisins. Þá hafa borist mótmæli frá nágrönnum. Íslenska 

Gámafélagið ehf hefur upplýst heilbrigðisfulltrúa um að fyrirtækið 

hyggist finna starfseminni á Oddeyrartanga nýjan stað sem fyrst. 

Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á að nú þegar verði móttöku á 

heimilissorpi hætt í húsi nr. 6 á Oddeyrartanga. Þá er gerð krafa til 

þess að fyrirtækið hafi samráð við skipulagsyfirvöld og 

heilbrigðiseftirlit um flutning fyrirtækisins og að aflað verði tilskilinna 

leyfa áður en að starfsemi hefst á nýjum stað. 

 

Hafsteinn H. Gunnarsson vakti athygli á að hann hefði ákveðin tengsl við 

Íslenska Gámafélagið ehf og heldur sig til hlés við afgreiðslu málsins. 

 

 

13. Útgerðarfélag Akureyringa, kt. 500209-0620, hausaþurrkun á Laugum í 

Reykjadal. Eigendaskipti-endurnýjun. Samþykkt. 

 

14. Fatahreinsun Húsavíkur, kt. 520391-1939, Túngötu 1 Húsavík, endurnýjun. 

Samþykkt. 
 

15. Útibú ehf, kt. 630206-2000, Laugum Reykjadal. Eigendaskipti-endurnýjun. 

Samþykkt. 
 

16. Slysavarnadeild kvenna Húsavík, kt. 670898-2459 sala veitinga í Nausti, 

eigin húsnæði. Samþykkt. 

 

17. Kvenfélagið Hlín á Grenivík, kt. 511002-7810, umsókn um starfsleyfi fyrir 

bakstur og kaffisölu fyrir fundi, jarðarfarir, á sjómannadaginn og fl. 

Starfsaðstaða í Grenivíkurskóla. Samþykkt. 

 

Fjóla V. Stefánsdóttir vakti athygli á að hún væri varaformaður 

kvenfélagsins Hlín á Grenivík og heldur sig til hlés við afgreiðslu málsins. 



 

Önnur mál 

 

Ákveðið var að stefna að fundi heilbrigðisnefndar þann 9. nóv. og 7. des. n.k. 

 

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 16.30 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

Þórdís Rósa Sigurðardóttir   Alfreð Schiöth 

 formaður 

______________________________          _____________________________ 

Sigurjón Jóhannesson   Þorkell Björnsson 

 

_______________________________          ____________________________ 

Hafsteinn H. Gunnarsson     María Markúsdóttir 

 

_______________________________        _____________________________ 

Steinn Karlsson    Fjóla V. Stefánsdóttir 

 

______________________________ 

Kristín Halldórsdóttir 

 

 

 

 

 


