Fundargerð
183. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn miðvikudaginn
11. maí 2016 kl. 13.30 að Furuvöllum 1, Akureyri.
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp til kynningar, samþykkt og
undirrituð.
2. Vorfundur Umhverfis- og Matvælastofnunar 2. og 3. maí s.l. í
Mývatnssveit, skýrt frá helstu umræðuefnum.
Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti helstu viðfangsefni á vorfundi
Umhverfis- og Matvælastofnunar og fulltrúum viðkomandi ráðuneyta, m.a.
hvað varðar gerð eftirlitshandbóka og verkferla í opinberu eftirliti, vinnslu
starfsleyfisskilyrða, innri úttektarkerfi og skráningar eftirlits og úrvinnslu.
Þá var fjallað um lagafrumvörp v/breytinga á lögum 7/1998, framtíðarsýn og
verkaskiptingu heilbrigðisnefnda og ríkisstofnana og hugmyndir um
breytingar á umdæmum heilbrigðiseftirlits og kosti og galla við mismunandi
sviðsmyndir. Farið var í skoðunarferð um Mývatnssveit undir leiðsögn
Arngríms Geirssonar og er honum þökkuð afar fróðleg og skemmtileg lýsing á
staðháttum, náttúrufari og mannlífi í Mývatnssveit.
3. Mývatn, staða mál varðandi aðgerðir gegn ofauðgun af völdum
næringarefna.
Að lokinni kynningu og umræðum var eftirfarandi bókað og framkvæmdastjóra falið að koma bókun á framfæri við sveitarstjórn Skútustaðahrepps,
ríkisstjórn og fjölmiðla:
„Heilbrigðisnefnd ítrekar fyrri tilmæli til sveitarstjórnar Skútustaðahrepps um
að skipuleggja og hrinda í framkvæmd úrbótum í fráveitumálum til samræmis
við gildandi lög og reglur og gagngert í þeim tilgangi að draga úr álagi í
Mývatni af völdum næringarefna.
Að mati heilbrigðisnefndar er nauðsynlegt að byggja vönduð hreinsivirki fyrir
skólp fyrir þéttbýlið í Reykjahlíð, Vogum og Skútustöðum og víðar þar sem
byggð er þétt á vatnasvæði Mývatns.
Einnig er mikilvægt að bændur eigi þétt og vönduð 6 mánaða haughús og hagi
búrekstri í samræmi við starfsreglur Umhverfisstofnunar um góða
búskaparhætti, takmarki og vandi alla notkun á áburði og skili
landbúnaðarúrgangi í viðurkennda förgun og að gert verði átak í flokkun,
móttöku og förgun landbúnaðarúrgangs.
Heilbrigðisnefnd mælist jafnframt til þess að ríkisstjórn veiti Skútustaðahreppi
nú þegar fjárhagslegan stuðning vegna kostnaðar við hönnun, byggingu og
rekstur á hreinsivirkjum fyrir skólp í Skútustaðahreppi.
Í þessu sambandi er bent á kröfu um ítarlega skólphreinsun skv. reglugerð um
verndun Mývatns og Laxár (nr. 665/2012). Um er að ræða mjög

kostnaðarsamar og íþyngjandi kröfur fyrir fjárhag lítils sveitarfélags og
jafnframt felast miklir hagsmunir og ábyrgð í því að vernda Mývatn sem
náttúruperlu á heimsvísu.
Heilbrigðisnefnd minnir á mikilvægi þess að hraða úrbótum í fráveitumálum í
Skútustaðahreppi eins og kostur er, þannig að ekki þurfi að koma til þess að
takmarka fjölda ferðamanna á vatnasvæði Mývatns.“
4. Kynning á áfangaskýrslu um „Lækkun hávaða í leikskólum“ á
Akureyri og kynning á fyrirhuguðu eftirlitsverkefni Umhverfistofnunar
og heilbrigðiseftirlitssvæða um hávaða í umhverfi barna í leik- og
grunnskólum.
Þórey Agnarsdóttir heilbrigðisfulltrúi kynnti skýrslu um hávaða í leikskólum á
Akureyri ásamt tillögum um aðgerðir til úrbóta. Fyrirhugað er að Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlitssvæðin vinni eftirlitsverkefni um hljóðvist í
umhverfi barna í leik- og grunnskólum um land allt á yfirstandandi ári. Fram
kom að oft má bæta hljóðvist með tiltölulega einföldum ráðum.
Umsagnir:
1. Laxárvirkjun III. Breyting á inntaki.
2. Tillaga að deiliskipulagi ferðaþjónustusvæðis og frístundabyggðar í landi
Voga 1 í Mývatnssveit.
3. Tillaga að deiliskipulagi frístundahúsa á jörðinni Miðhvammi í Aðaldal,
Þingeyjarsveit.
4. Tillögur að nýjum deiliskipulögum íbúðarsvæðis í Reit (Í5) og
athafnasvæði 8A3) hafnarsvæðis (H5) í suðurfjöru á Húsavík.
5. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis A3 og hafnarsvæðis
H5 á Húsavík.
6. Vikraborgir í Vatnajökulsþjóðgarði umsögn um þurrsalerni.
7. Þeistareykjavirkjun umsókn um starfsleyfi.
Þorkell Björnsson heilbrigðisfulltrúi kynnti umsagnir undir liðum 1 til 6 og fór
yfir helstu álitamál og gerði grein fyrir ábendingum sem hann hefur komið á
framfæri. Ákveðið var að fara með umsókn um starfsleyfi fyrir Þeistareykjavirkjun (liður 7) í auglýsingarferli.
8. Hreinsistöð fráveitu á Akureyri – umsögn um tillögu að matsáætlun.
9. Hallland og Sólberg í Svalbarðsstrandarhreppi – umsögn um
deiliskipulagstillögu fyrir íbúðarsvæði.
María Markúsdóttir heilbrigðisfulltrúi kynnti umsagnir og ábendingar undir lið
8 og 9. Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi sat hjá undir kynningu á lið 9.

Umsóknir um starfsleyfi:

1. KNA veitingar/Báran ehf, kt. 590914-1180, Eyrarvegi 3, 680 Þórshöfn
Veitingastaður f. II. Samþykkt.
2. Sjóferðir Arnars ehf, kt. 610498-2569, Litlagerði 8, 640 Húsavík. Íbúð að
Stóragarði 6, neðstu hæð, 01-0101,215-3368 640 Húsavík. Rekstrarleyfi
gististaður fl. II. Heiti: Old school, Stóragarði 6. Samþykkt.
3. Vallakot guesthouse, Jóhanna Magnea Stefánsdóttir, kt. 050862-3649,
Vallakoti, 650 Laugar. Rekstrarleyfi gististaður fl. 1. Heiti Vallakot
guesthouse. Samþykkt.
4. Ferðaþjónustan Brekka ehf. kt. 480909-0970, Brekku 641 Húsavík . Gisting í
sumarhúsi, Fjarvera í landi Reynistaða. Rekstrarleyfi fl. II. Heiti Fjarvera
sumarhús. Samþykkt.
5. Ferðaþjónustan Brekka ehf. kt. 800909-0970, Brekku 641 Húsavík. 2
gistiskálar á lóð Brekku. Rekstrarleyfi gististaður fl V. Heiti Ferðaþjónustan
Brekka. Samþykkt.
6. Guðmundur Ágúst Jónsson, kt. 290659-5319, Fagraneskoti Þingeyjarsveit,
Vestmannsvat guesthouse. Rekstrarleyfi gististaður: fl. V. Heiti
Vestmannsvatn, Guesthouse/Vestmannsvatn. Samþykkt.
7. Granastaðir ehf, kt. 510106-0320, Granastöðum Þingeyjarsveit. Heimagisting
og gisting í húsi. Rekstrarleyfi gististaður fl. I og II. Samþykkt.
8. GG-íbúðir ehf, kt. 420316-0110, umsókn um starfsleyfi vegna úleigu á íbúðum
201,202,301 og 302 að Geislagötu 10, 600 Akureyri. Samþykkt.
9. Flugleiðahótel ehf, kt. 621297-6949, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi
vegna gisti- og veitingastaðar í Hótel Eddu, nemendagörðum í Lundi,
Eyrarlandsvegi 28, 600 Akureyri. Samþykkt.
10. Klósigar ehf, kt. 450416-1180, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á íbúð að
Strandgötu 11 (íbúð 202), 600 Akureyri. Samþykkt.
11. Anna María Kristjánsdóttir, kt. 260959-6119, umsókn um starfsleyfi vegna
útleigu á íbúð að Strandgötu 11 (íbúð 201), 600 Akureyri. Samþykkt.
12. Stebbi Röggur ehf, kt. 580116-2800, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu á
íbúð að Hólavegi 15 (01-0001), 600 Akureyri. Samþykkt.
13. Bitra ehf, kt. 520698-2059, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir
skemmtistað og krá (allt að 200 manns) undir nafninu „Græni hatturinn“,
Hafnarstræti 96, 600 Akureyri. Samþykkt.
14. Kaffico kt. 430204-3190, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir
veitingastað undir nafninu „Keilan Akureyri“, Hafnarstræti 26, 600 Akureyri.
Samþykkt.
15. Amtsbókasafnið á Akureyri, kt. 420169-3619, umsókn um endurnýjun á
starfsleyfi fyrir kaffihús undir nafninu „Amts Kaffi Ilmur“, Brekkugötu 17, 600
Akureyri. Samþykkt.
16. Flöskuháls kt. 640415-0880, umsókn um starfsleyfi fyrir gistiskála að Hálsi í
Öxnadal, 601 Akureyri. Samþykkt, enda verði uppi leiðbeining um suðu á
neysluvatni til beinnar neyslu.
17. Sævör ehf, kt. 500505-0440, umsókn um starfsleyfi fyrir kaffihús undir nafninu
„Strýtan Kaffi“ á Hjalteyri, 601 Akureyri. Samþykkt.
18. Fish & Chips kt. 430316-0520, umsókn um starfsleyfi fyrir veitingahús,
Skipagötu 12, 600 Akureyri. Samþykkt.
19. Elísabet Skarphéðinsdóttir kt. 090951-2030, umsókn um endurnýjun á
starfsleyfi vegna heimagistingar að Hóli 2, 601 Akureyri. Samþykkt.
20. Hans Grétar slf. Kt. 450116-0170, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi vegna
útleigu á íbúð að Ránargötu 18, 600 Akureyri. Samþykkt.

21. Þóra Hjörleifsdóttir kt. 311259-3859, umsókn um starfsleyfi fyrir
heimagistingu að Jódísarstöðum 4, 601 Akureyri. Samþykkt.
22. Hov ehf, kt. 530297-2339, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi vegna
gistiheimilis og veitingastofu að Leifsstöðum í Eyjafjarðarsveit, 601 Akureyri.
Samþykkt.
23. Fjeldsted & Blöndal ehf, kt. 620705-1010, umsókn um starfsleyfi vegna útleigu
á íbúð að Sniðgötu 1(2. hæð), 600 Akureyri. Samþykkt.
24. Sigrún Ágústa Héðinsdóttir, kt. 280160-2539, umsókn um starfsleyfi vegna
heimagistingar að Kambsmýri 12, 600 Akureyri. Samþykkt.
25. Prís ehf, kt. 630204-3720, umsókn um starfsleyfi fyrir eldun og sölu á
matvælum, þ.e. þjónusta við Kaffi Torg á Glerártorgi og Hrísalund ásamt
bakkamat að Fjölnisgötu 1B, 603 Akureyri. Samþykkt.
26. Nettó Hrísalundi, kt. 571298-3769, umsókn um starfsleyfi fyrir almenna
matvöruverslun í Hrísalundi, 600 Akureyri. Samþykkt.
27. Húsasmiðjan ehf, kt. 551211-0290, umsókn um starfsleyfi fyrir rekstur á ísvél í
afmörkuðu þjónustuhorni í verslun á Lónsbakka, 601 Akureyri. Samþykkt.
28. Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf, kt. 410693-2169, umsókn um starfsleyfi
fyrir borun á allt að 1800 metra djúprar hitaholu að Hrafnagili í Eyjafirði fyrir
Norðurorku. Samþykkt.
29. Ásbyrgi Flóra kt. 630245-0289, Tryggvabraut 24, 600 Akureyri, umsókn um
endurnýjun á starfsleyfi fyrir framleiðslu, pökkun og dreifingu á matvöru og
tengdum rekstrarvörum. Samþykkt.

Önnur mál:
-Ákveðið að halda næsta fund þann 15. júní n.k.
-Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 15.50
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