
Fundargerð 
 
 
175.  fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn miðviku-
daginn 2. september 2015, kl. 13.30 að Furuvöllum 1, Akureyri. 
 
Dagskrá: 

 
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp til kynningar, samþykkt og 

undirrituð 
 

2. Fjárhagsáætlun 2016, drög 
 

Undirbúningsvinna vegna gerð fjarhagsáætlunar var kynnt, forsendur 
launaliðar liggja ekki fyrir og fjarhagsáætlun verður tekin til afgreiðslu á 
fundi nefndarinnar í byrjun október. 
 

3. Umhverfisátak á Akureyri, kynning 
 
María Markúsdóttir kynnti átak um hreinsun á lóðum og lendum í 
Akureyrabæ; bæjarverkstjóri og heilbrigðisfulltrúi hafa útdeilt álímingar-
miðum á númerslaus farartæki, lausamuni og drasl og gefið 7 daga frest til 
að fjarlægja umrædda muni og finna þeim betri stað eða flytja til förgunar. 
Einnig varð umræða um stöðu mála í öðrum sveitarfélögum varðandi 
númerslausa bíla og lausadót. Fram kom að viðkomandi sveitarfélög verða 
að leggja til flutning og viðurkennt geymsluúrræði (lokað port) þegar 
númerslaus ökutæki og lausamunir eru fjarlægðir í umboði heilbrigðis-
nefndar. Þá var rætt um lóð Skútabergs á Akureyri og áform 
fyrirtækisins um stórfellda tiltekt og mikilvægi þess að þau áform gangi 
eftir.  

 
Umsagnir: 

 
1. Vaðalda, skipulagslýsing og ákvörðun um matsskyldu 

 
2. Stækkun á hótel Reykjahlíð. Breyting á aðalskipulagi 

 
 

3. Skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulags iðnaðarsvæðis I5 og 
sorpförgunarsvæðis S2 að Hrísmóum á Húsavík 

  
 Þorkell Björnsson kynnti umsagnir undir lið 1, 2 og 3 þar sem komið er á 
 framfæri ábendingum heilbrigðiseftirlitssins, m.a. varðandi vatnsvernd 
 (skilgreining vatnsverndarsvæða), fráveitumál og skólphreinsun. Umræða varð 
 um mikilvægi þess að vernda sérstaklega í skipulagi vatnstökusvæði; bæði þau 
 sem eru nú þegar í notkun og einnig framtíðar vatnstökusvæði. 
 
 
 
Umsóknir um starfsleyfi: 

 
1. Ferðaþjónustan Brekku kt. 480909-0970, Brekku, Þingeyjarsveit. Viðbót við 

rekstur 2 sumarhús. Rekstrarleyfi gististaður : fl. V. Samþykkt. 
2. Gunnhildur Ingólfsdóttir kt. 281150-4059, Jódísarstöðum. Bakstur á kleinum, 

steiktbrauði og flatkökum í séreldhúsi. Sala í bílasafninu Ystafelli. Samþykkt. 



3. Steinsteypir ehf. kt. 420793-2359, Haukamýri 3 Húsavík. Steypistöð, 
efnavinnsla allt að 50.000m³ á ári, ásamt steypubílum og þvottaaðstöðu. 
Samþykkt. 

4. Kiðagil ehf. kt. 660307-1410, Þingeyjarsveit. Nýtt gistihús, viðbót við 
núverandi gistingu. Aðstaða fyrir allt að 10 gesti. Rekstrarleyfi: fl. V. 
Samþykkt. 

5. Gistiheimilið Sigtún ehf. kt.670605-0860, Túngötu 10. Húsavík. Íbúð með 2 
herbergjum, gisting fyrir allt að 4 gesti að Garðarsbraut 71. Rekstrarleyfi: fl. II. 
Heiti gististaðar: Garðarsbraut 71, 01-0302. Samþykkt. 

6. Fensalir ehf.  kt. 690798-2129, Ásgarðsvegi 2 Húsavík. Íbúð að Stóragarði 13. 
Aðstaða fyrir 3 gesti. Rekstrarleyfi: gististaður fl. II, heiti gististaðar: Skjálfandi 
Apartments, Stórigarður 13. Samþykkt. 

7. Pálmi Pálmason, kt. 280552-3729, Brúnagerði 2 Húsavík. Gisting fyrir tvo   
Rekstrarleyfi: fl. I. Heiti gististaðar Brúnagerði 2, heimagisting. Samþykkt. 

8. Íslenska Gámafélagið, kt. 470596-2289, Gufunesi, 112 Reykjavík. Sorphirða, 
móttaka og flokkun, flutningur, ymhleðsla gámaleiga og gámaþjónusta . 
Aðsetur Víðimóum 3 640 Húsavík. Samþykkt. 

9. Ragnheiður Árnadóttir, kt. 260661-4699, Gerði, 650 Laugum. Heimagisting, 
viðbót nýtt hús. Rekstrarleyfi gististaður: heimagisting og gistiskáli, fl. I og II. 
Heiti gisstistaðar:  Gerði/Laugar Guesthouse. Samþykkt. 

10. Reimar Sigurjónsson, kt. 020272-3339, Felli, 685 Bakkafirði. Útleiga á 
sumarhúsi. Samþykkt. 

11. Sjúkraþjálfun Akureyrar ehf, Tryggvabraut 22, 2. hæð, 600 Akureyri. Fyrir 
sjúkraþjálfun og endurhæfingu. Rekstraraðili sjúkraþjálfun Akureyrar ehf kt. 
610715-2490, Tryggvabraut 22, 600  Akureyri. Samþykkt. 

12. Nuddsetur Akureyrar kt. 020284-2939, Hvannavellir 14., 600  Akureyri. Fyrir 
heilsu- og sjúkranuddstofu. Rekstaraðilar: Júlía Brynjólfsdóttir og Reginn 
Unason. Samþykkt með fyrirvara um lokaúttekt. 

13. A-ráðgjöf ehf, kt. 580609-0900, Munkaþverárstræti 18 (íbúð fnr. 214-9318), 
umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á íbúð. Samþykkt. 

14. Guðrún Pálína Guðmundsdóttir, kt. 240157-2179, Brekkugötu 35, 600 
Akureyri, umsókn um starfsleyfi vegna heimagistingar. Samþykkt. 

15. Arnar Gústafsson, kt. 021164-5509, Brekku Hrísey, umsókn um starfsleyfi 
vegna veitingahúss og gistiþjónustu. Samþykkt með fyrirvara um 
lokaúttekt. 

16. Jósavin Gunnarsson kt. 240148-4049, Litla-Dunhaga, 601 Akureyri, umsókn 
um starfsleyfi vegna heimagistingar. Samþykkt. 

17. Guðmundur Árnason, kt. 020353-5709, Kotárgerði 29, 600 Akureyri, umsókn 
um starfsleyfi vegna heimagistingar. Samþykkt. 

18. KAS ehf, kt. 471186-1129,Vegamótum , 620 Dalvík, umsókn um starfsleyfi 
vegna útleigu á 3 smáhýsum og sumarhúsi. Samþykkt. 

19. Öngulstaðir 3 sf, kt. 550492-2379, Öngulstaðum  3, 601 Akureyri, umsókn um 
starfsleyfi til sölu einfaldra veitinga undir nafninu  Gamli bærinn kaffihús, 
Öngulsstöðum. Samþykkt. 

20. Öngulstaðir 3 sf, kt. 550492-2379, Öngulstaðum  3, 601 Akureyri, umsókn um 
starfsleyfi  vegna heimagistingar  undir  nafninu „Lamb Inn Farmhouse“, 
Öngulstöðum. Samþykkt. 

21. Indíana Þorsteinsdóttir, kt. 090192-3109, Þórunnarstræti 85 (íbúð 01-0102), 
600 Akureyri, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á íbúð. Samþykkt. 

22. Silva hráfæði ehf, kt. 681211-1360, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á 2 
sumarhúsum ásamt útiveitingum að Syðra-Laugalandi efra, 601 Akureyri. 
Samþykkt. 

23. Snæbjörn Bárðarson, kt. 170845-3909, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á 
sumarhúsi að Heiðarbyggð 9, 601 Akureyri. Samþykkt. 



24. Valgerður Melstað, kt. 200565-5769, umsókn um starfsleyfi vegna 
heimagistingar að Bjarmastíg 2, 600 Akureyri. Samþykkt. 

25. Árroðinn ehf,  kt. 420610-1140, umsókn um  starfsleyfi vegna reksturs á 
kaffihúsi, Garði Eyjfjarðarsveit, 601 Akureyri. Samþykkt. 

26. Drífa ehf, kt. 480173-0159, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á íbúðum að 
Hafnarstræti 106 (fnr. 214-7007), 600 Akureyri. Samþykkt. 

27. Ungmennafélagið Atli, kt. 480581-0599, umsókn um starfsleyfi vegna reksturs 
á gistiskála í samkomuhúsinu Höfða, 621 Dalvík. Samþykkt. 

28. Kondó Bar, kt. 541014-0630, umsókn um starfleyfi vegna vetingahúss og 
skemmtistaðar að Hafnarbraut 5. 620 Dalvík. Samþykkt. 

29. Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, kt. 021067-2969, umsókn um starfsleyfi vegna 
útleigu á íbúð að Túngötu 9b, 610 Grenivík. Samþykkt. 

30. Gistihótel ehf, kt. 430102-4510, umsókn um starfsleyfi vegna sölu gistingar að 
Klettastíg 6, 600 Akureyri. Samþykkt. 

31. Gistihótel ehf, kt. 430102-4510, umsókn um starfsleyfi vegna sölu gistingar að 
Þórunnarstræti 93, 600 Akureyri. Samþykkt.  

32. Þjónustustöð Olís, Dalvík, kt. 500269-3249, umsókn um  starfsleyfi vegna sölu 
veitinga. Samþykkt. 

33. Rafmagnsveitur ríkisins, kt. 520269-2669, Hríshöfða, Dalvík., aðveitustöð, 
umsókn um starfsleyfi. Samþykkt. 

34. Grænegg ehf., kt. 600612-0690, Sveinbjarnargerði, 601 Akureyri, eggjabú, 
umsókn umstarfsleyfi. Samþykkt (4. ára starfsleyfi, þar sem ekki liggur 
fyrir deiliskipulag). 

35. Klaufi ehf., kt. 610297-2189, Klaufabrekku, 621 Dalvík, eggjabú, umsókn um  
tarfsleyfi. Samþykkt (4. ára starfsleyfi, þar sem ekki liggur fyrir 
deilsikipulag). 

36. N1 h/f, kt. 540206-2010, umsókn um starfsleyfi vegna gasolíuafgreiðslu á 
framkvæmdasvæði Þeistareykjum í Þingeyjarsýslu. Samþykkt. 

 
Önnur mál: 
 
-Tilkynning frá sundlauginni á Illugastöðum um nýtingu á ákvæði 2. gr. 
reglugerðar nr. 773/2012 um breytingu á reglugerð nr. 814/2010 um 
hollustuhætti á sund- og baðstöðum; um að laugarvörður sinni afgreiðslu 
samhliða laugargæslu. 
 
Þórey Agnarsdóttir kynnti ákvæði reglugerðar um sund- og baðstaði og var farið yfir 
stöðu mála hjá nokkrum minni sundstöðum m.t.t. 2. gr. reglugerðar og kom m.a.  fram 
að dæmi eru um að sundstaðir hafi ekki sinnt tilkynningarskyldu og ástæða til að 
minna viðkomandi sundstaði á umrætt reglugerðarákvæði. 
 
-Aðalskoðun leiksvæða 
 
Þórey Agnarsdóttir skýrði frá því að Akureyrarbær hefur látið framkvæma aðalskoðun 
á öllum leiksvæðum í ár og er lýst ánægjum með þá framkvæmd. 
 
-Athafnasvæði siglingaklúbbsins Nökkva við Pollinn á Akureyri 
 
María Markúsdóttir skýrði frá því að Norðurorka hefur tekið ákvörðun um að lengja 
regnvatnsræsi á athafnasvæði Nökkva og lýst ánægju með þá ákvörðun. Einnig kom 
fram að Norðurorka vinnur að því að finna rangtengingar skólps við umrædda 
regnvatnslögn þannig að fyrirbyggja megi mengun á athafnasvæði Nökkva. 
 
-Möl og Sandur, Akureyri 
 



María Markúsdóttir skýrði frá því að misbrestur hefur orðið á umhirðu með 
hreinsigryfju fyrir skolvatn úr steypubílum hjá Möl og Sandi; rætt var um mikilvægi 
þess að fyrirtækið bæti ráð sitt og fjarlægi steypu og steinhellur í og við Glerá og 
gangi sómasamlega um svæðið og hreinsi upp úr skolvatnsgryfju með reglubundnum 
hætti. Jafnframt þarf að bæta almenna umhirðu á lóð fyrirtækisins. 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 16.00 

 
 
 
  

  
_____________________________  ____________________________ 

Pétur Maack Þorsteinsson 
formaður  Alfreð Schiöth 

 
______________________________          _____________________________ 

Þórarinn Þórisson             Þorkell Björnsson 
 
_______________________________          ____________________________ 

Fjóla Stefánsdóttir  Þórey Agnarsdóttir 
 
_______________________________          ____________________________ 

Hafsteinn H. Gunnarsson     María Markúsdóttir 
 

     
______________________________ 

Kristín Halldórsdóttir 
 

          


