Fundargerð
144. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn miðvikudaginn
16. maí, kl. 14.00 á skrifstofu HNE á Furuvöllum Akureyri.
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp, samþykkt og undirrituð.
2. Ársreikningur 2011 kynntur, borinn upp, samþykktur og undirritaður.
Áritaðir reikningar ásamt yfirliti sem sýnir kostnaðarskiptingu milli
sveitarfélaga fylgja með fundargerð.
Rekstur HNE árið 2011 er u.þ.b. 5 % undir áætlun og koma þeir fjármunir til
frádráttar á greiðsluáætlun yfirstandandi árs og ánægjulegt að skila jákvæðri
niðurstöðu í rekstri stofnunarinnar.
3. Skýrt frá vorfundi ráðuneyta, Umhverfisstofnunar, Matvælastofnunar og
Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga sem var haldinn þann 8. og 9. maí s.l. á
Siglufirði.
Framkvæmdastjóri skýrði frá vorfundi og helstu málefnum sem þar voru til
umfjöllunar.
Í framhaldi af þeirri kynningu varð umræða í heilbrigðisnefndinni um þann
vanda sem blasir við varðandi eyðingu dýrahræja og annars sóttmengaðs
úrgangs ef sorpbrennslan á Húsavík leggst af.
Kalka á Suðursnesjum ræður illa eða ekki við brennslu á dýrahræjum og aðrar
brennslur utan Húsavíkur ráða ekki við slík verkefni.
Riðusmiti verður ekki eytt á fullnægjandi hátt nema með bruna og
sorpbrennslan á Húsavík er eina sorpbrennsla landsins sem ræður við brennslu
á riðuhræjum og öðrum dýrahræjum með þokkalegu móti. Urðun dýrahræja úr
riðuhjörðum samræmast ekki reglum EB.
Heilbrigðisnefndin felur starfsmönnum að vekja athygli viðkomandi
stjórnvalda á þeim vanda sem blasir við ef sorpbrennslan á Húsavík leggst af.
Hafsteinn H. Gunnarsson vék af fundi undir þessum lið.

4. Frummatsskýrsla um Blöndulínu 3, umsögn til Skipulagsstofnunar.
Frummatsskýrsla og umsögn HNE kynnt fyrir heilbrigðisnefnd.

5. Tilkynning um gaslögn Norðurorku á Glerárdal, umsögn til
Skipulagsstofnunar.
Gögn málsins og umsögn HNE kynnt fyrir heilbrigðisnefnd.
6. Kynntar nýlegar niðurstöður svifryksmælinga í Boganum á Akureyri.

Farið yfir úrbætur og niðurstöður mælinga í Boganum á Akureyri.
Umsóknir um starfsleyfi:
1. Sölkuveitingar ehf, kt. 661100-3090, Garðarsbraut 6, 640 Húsavík.
Veitingastaður fl III. Heiti veitingastaðar Pakkhúsið (kaffihús). Samþykkt.
2. Húsavík food corporation ehf, kt. 610312-0120, Bókhlöðustíg 2, 101
Reykjavík Veitingastaður fl. II á þaki Björgunarsveitarhússins á Húsavík.
Heiti veitingastaðar: Pallurinn. Samþykkt með fyrirvara um lokaúttekt.
3. Gistiheimilið Sigtún ehf, kt. 670605-0860, Túngötu 13. 640 Húsavík:
Gististaður fl. I. Heiti gististaðar Gistiheimilið Sigtún. Nýir eigendur.
Samþykkt.
4. Þórir Óttarsson, kt. 291264-5149, Gilsbakkavegi 7, 600 Akureyri, umsókn um
starfsleyfi fyrir heimagistingu. Samþykkt.
5. Tryggvaborg ehf, kt.711202-2690, Brekkugötu 3, 3. hæð, umsókn um
starfsleyfi fyrir útleigu á íbúð. Samþykkt.
6. Skíðafélag Dalvíkur, kt. 490381-0319, Brekkuseli, umsókn um starfsleyfi fyrir
gistiskála. Samþykkt.
7. Engimýri ehf, kt. 640212-1280, Engimýri Öxnadal, umsókn um starfsleyfi
fyrir gistiheimili og veitingaþjónustu. Samþykkt.
8. Heimagisting Lækjargötu 9, Akureyri, Sandra Jóhanna Mark, kt. 1109752529, umsókn um starfsleyfi fyrir heimagistingu. Samþykkt.
9. Kaffi Hjalteyri, Bjarki Guðmundsson, kt. 310790-3549, umsókn um starfsleyfi
fyrir rekstur á kaffihúsi. Samþykkt.
10. Ártún ferðaþjónusta, kt. 120165-5269, Benedikt Sveinsson, umsókn um
starfsleyfi fyrir gistiheimili að hamraborg, Miðgörðum 2, Grenivík.
Samþykkt.
11. Ræktin, líkamsræktarstöð, kt. 420412-1260, Sunnuhlíð 12, Akureyri, umsókn
um starfsleyfi. Samþykkt.
12. Snyrtistofa Gunnhildar, kt. 680212-0660, Tungusíðu 6, Akureyri, umsókn um
starfsleyfi. Samþykkt.
13. Heilsuhúsið, kt. 531095-2279, Glerártorgi, Akureyri, sala á fæðubótarefnum,
matvöru og snyrtivöru, umsókn um starfsleyfi. Samþykkt.
14. Meindýraeyðing og eftirlit Axels, kt. 610505-2410, Fjölnisgötu 4F, 603
Akureyri, umsókn um starfsleyfi vegna garðaúðunar, meindýravarna og
eftirlits. Samþykkt.
15. Hótel Skúlagarður kt. 130155-3679, Skúlagarði Norðurþing. Sótt er um leyfi
fyrir átöppun og sölu á fersku vatni í vottuðum eldhúsum á nokkrum stöðum.
Samþykkt; enda verði farið að starfsskilyrðum Matvælastofnunar.

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 16.00

_____________________________
____________________________
Þórdís Rósa Sigurðardóttir, formaður
Alfreð Schiöth
______________________________
Sigurjón Jóhannesson

_____________________________
Þorkell Björnsson

_______________________________
Birna Jóhannesdóttir

____________________________
Þórey Agnarsdóttir

_______________________________
Hafsteinn H. Gunnarsson

____________________________
María Markúsdóttir

_______________________________
Steinn Karlsson
______________________________
Kristín Halldórsdóttir

_____________________________
Þórir V. Þórisson

