Fundargerð
212. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn mánudaginn 9.
des. 2019 á Hótel Seli í Mývatnssveit
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp, samþykkt og undirrituð
2. Loftgæði og aðgerðir gegn svifryki í Akureyrarbæ
Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi fór yfir stöðu mála varðandi breytt verklag
Akureyrarbæjar í hálkuvörnum og auknum aðgerðum gegn svifryki. Eftir
nokkra byrjunarörðugleika hefur tekist að að þrífa götur bæjarins og tilraunir
með notkun á sjó eða saltpækli til að binda svifryk lofar góðu. Akureyrarbær
vinnur áfram að því að þróa verklag og úrbætur til að tryggja hálkuvarnir og
lágmörkun á myndun svifryks.
3. Steypustöð Dalvíkur, úrbætur á lóð og mengunarvörnum
Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti úrbótaáætlun Steypustöðvar Dalvíkur
og framkvæmdir sem eru hafnar til að bæta mengunarvarnir fyrirtækisins.
Steypustöð Dalvíkur áætlar að ljúka úrbótum innan tveggja ára.
4. Auto ehf Setbergi í Svalbarðsstrandarhreppi, umgengni á lóð og
kvaðir og takmörkun á notkun lóðar og eftirfylgni vegna þessa
Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti stöð mála hvað varðar Auto ehf og
gerði grein fyrir slæmri umgengni á athafnasvæði fyrirtækisins að Setbergi í
Svalbarðsstrandarhreppi. Heilbrigðisnefnd bókaði eftirfarandi:
Athygli Auto ehf kt. 581096-2670 er vakin á að starfsleyfi heilbrigðisnefndar
vegna aðstöðu Auto ehf að Setbergi í Svalbarðsstrandarhreppi rennur út þann
15. júní 2020. Ef Auto ehf áformar að halda áfram starfsemi að Setbergi ber
fyrirtækinu að sækja um nýtt starfsleyfi heilbrigðisnefndar fyrir 1. maí 2020;
þannig að ráðrúm gefist til að auglýsa umsókn og starfsleyfisskilyrði með
þeim kvöðum og takmörkunum sem hvíla á lóðinni að Setbergi í Svalbarðsstrandarhreppi.
Umsagnir:
1. Kynning skipulagslýsingar vegna breytingar aðalskipulags
Norðurþings 2010-2030 við Auðbrekku
Þorkell Björnsson heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir skipulagslýsingu og
kynnti umsögn.
Umsóknir um starfsleyfi:
1. Family ink ehf, kt. 670696-2279, umsókn um starfsleyfi fyrir matvöruverslun
(með innfluttar pólskar matvörur) í Sunnuhlíð 12, 600 Akureyri. Samþykkt til
12 ára með fyrirvara um lokaúttekt.

2. Íslenska saltbrennslan ehf kt. 550307-3240, umsókn um starfsleyfi fyrir
framleiðslu á þarasalti (nýfæði) með því að brenna þara (hrossaþara frá
Thorverk ehf). Samþykkt til eins árs með fyrirvara um lokaúttekt.
3. Vatnsveita Hofs; Hannes Gunnlaugsson kt. 200563-7949 Hofi Hörgársveit
601 Akureyri, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir vatnsveitu (LitlaBrekka, Hof, Ásláksstaðir og Ós). Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
lokaúttekt.
4. Vatnsveita Rifkelsstaða; Gunnar Jónasson kt. 160839-7919, umsókn um
endurnýjun á starfsleyfi (Rifkelsstaðir, Kambur, Stóri-Hamar). Samþykkt til
12 ára.
5. Vatnsveita Sigtúns; Sigurgeir Pálsson kt. 040156-5939, umsókn um
endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt.
6. Vatnsveita Öxnafellsbúsins ehf kt. 501218-2190, Öxnafelli 601 Akureyri,
umsókn um endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára.
7. HR ehf (Strikið), kt. 670715-0430, Skipagötu 14, 600 Akureyri, umsókn um
endurnýjun á starfsleyfi fyrir veitingastað í flokki III. Samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um lokaúttekt.
8. HF Vellir ehf kt. 630394-2799, Völlum 621 Dalvík, umsókn um starfsleyfi
fyrir eldhús til framleiðslu á ýmsum matvælum, sultum, pasta ásamt
veisluþjónustu, þ.e. þ.e. árstíðabundin sultugerð úr berjum og rabbarbara og
pökkun á berjum og grænmeti og kryddjurtum ásamt almennrar
matvælavinnslu vegna veisluþjónustu. HF Vellir hefur sótt um leyfi
Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar fyrir fiskeldi (bleikjueldi, slátrun,
vinnsla, mengunarvarnir) og sú umsókn er í ferli. Samþykkt til eins árs með
fyrirvara um lokaúttekt.
9. Menningarfélag Akureyrar kt. 431014-0330 Hafnarstræti 57, 600 Akureyri,
umsókn um endurnýjun á starfsleyfi vegna samkomuhúss ásamt veitingasölu.
Samþykkt til 12 ára.
10. Eiki Helgason ehf (Bragga Parkið) kt. 650609-0260, Laufásgötu 1, 600
Akureyri; umsókn um starfsleyfi fyrir innanhúss aðstöðu fyrir hjólabretti,
hlaupahjól, línuskauta og BMX hjól (skatepark). Samþykkt til 12 ára með
fyrirvara um lokaúttekt.
11. Árróðinn ehf, (Kaffi kú) kt. 420610-1140, Garði, Eyjafjarðarsveit, 601
Akureyri, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir veitingastarfsemi
(kaffihús) og sölu á kjöti úr eigin kjötvinnslu. Samþykkt til 12 ára.
12. Þórdís Skúladóttir kt. 080469-5439 Brekkugötu 6 600 Akureyri umsókn um
starfsleyfi fyrir sölu gistingar í flokki II (minna gistiheimili). Samþykkt til 12
ára.
13. Centrum ehf kt. 490212-0430 „Apotek Guesthouse“ Hafnarstræti 104, 600
Akureyri, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir stærra gistiheimili á 2. og
3. hæð og íbúð á 4. hæð. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt.
14. Steypustöðin Dalvík ehf kt. 640871-0409, umsókn um starfsleyfi fyrir
steypustöð á Sandskeiði 620 Dalvík, framleiðsla er 700 til 1500 m3 á ári. Með
umsókn fylgir yfirlýsing um tveggja ára framkvæmdaáætlun. Samþykkt til
eins árs.
Önnur mál:
Alfreð Schiöth framkvæmdastjóri skýrði frá stöðu mála varðandi yfirtöku
Matvælastofnunar á eftirliti með síðustu þremur fyrirtækjunum á starfssvæði
heilbrigðisnefndar sem eru með kjöt- og fiskvinnslu (vinnsla og reyking) undir
merkjum „Beint frá býli“. Um er að ræða kjötvinnslu í Skarðaborg í Reykjahverfi,
kjötvinnslu að Hellu í Mývatnssveit og fiskvinnslu í Svartárkoti í Bárðardal.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar fyrir þessi fyrirtæki falla niður frá og með 1. jan. 2020.
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