
Fundargerð 
 
217. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn þriðjudaginn 
20. janúar á Hótel KEA/Múlabergi Akureyri kl. 13.30 
 
Dagskrá: 

 
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp, samþykkt og undirrituð 
 
2. Tillaga um breytingu á samþykkt um umgengni og þrifnað utanhúss á 

starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra nr. 463/2002 
 

 Heilbrigðisnefnd samþykkir tillögu um breytingu á samþykkt um umgengni og 
 þrifnað utanhúss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra þannig 
 að í stað 45 daga í 6. grein komi 30 dagar. Hliðstæð breyting er fyrirhuguð í 
 lögreglusamþykkt Akureyrarbæjar þannig að hraða megi verkferli til förgunar 
 á skráningarskyldum ökutækjum án skráningarnúmera. Breytt málsgrein 
 orðast þannig:  
 
 Skráningarskyld ökutæki án skráningarmerkja og aðrir hlutir og 
 verðmæti sem eru fjarlægð að loknum fresti skulu geymd í vörslu 
 viðkomandi sveitarfélags í 30 daga og síðan fargað hafi eigandi ekki vitjað 
 eigna sinna og leyst út gegn greiðslu áfallins kostnaðar (svo sem dráttar- 
 og geymslugjöld). 
 

3. Beiting þvingunarúrræða við hreinsun lóða, næstu verkefni 
 
 Alfreð Schiöth framkvæmdastjóri skýrði frá stöðu mála varðandi álagningu 
 dagsekta vegna slæmrar umgengni á lóð í íbúðarhverfi í Akureyrarbæ, beiðni 
 um dómsúrskurð vegna slæmrar umgengni á atvinnulóð í 
 Svalbarðsstrandarhreppi og fleiri verkefni í tengslum við vorhreinsun 
 sveitarfélaga 2021 
 

 
Umsagnir: 

 
1. Tillaga að deiliskipulagsbreytingu Kröfluvirkjunar 
2. Kynning skipulags-og matslýsingar vegna breytingar á aðalskipulagi 

Norðurþings 2010-2030 vegna vindorkuvers á Hólaheiði. 
3. Tillaga að skipulagi fyrir miðsvæði við Fjarðarveg og tillaga að 

deiliskipulagi íbúðarbyggðar og miðsvæðis vestan Langanesvegar á 
Þórshöfn. 

4. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hvera austan Námafjalls. 
5. Umsögn til Skipulagsstofnunar vegna áforma um skógrækt í landi 

Fagraness í Öxnadal 
 
Jóhannes Haukur Hauksson heilbrigðisfulltrúi kynnti lið 1 til 4 og Alfreð Schiöth 
heilbrigðisfulltrúi kynnti lið 5. 

 

 
 
 

Umsóknir um starfsleyfi: 
 

1. Umsögn vegna starfsleyfis Gistiheimilið Stöng Kt 420207-0850. Samþykkt. 



2. Umsögn vegna starfsleyfis Fuglasafn Sigurgeirs Mývatnssveit Kt.521107-
0300. Samþykkt. 

3. Umsögn vegna starfsleyfis Grasteinn guesthouse 681 Þórshöfn Kt. 241177-
3869. Samþykkt. 

4. Umsögn vegna starfsleyfis Ferðaþjónustan Keldunes Kt 101256-3329. 
Samþykkt. 

5. Umsögn vegna starfsleyfis Félaginn Bar Raufarhöfn Kt.290371-4499. 
Samþykkt. 

6. 6a Kraftöl ehf kt. 430308-2030 Kaldbaksgötu 6 600 Akureyri, framleiðsla á 
bjór (handverksbjór í 20 l kútum). Samþykkt til 12 ára. 

7. Akureyrarbær kt. 410169-6229, móttaka á óvirkum úrgangi á jarðvegstipp við 
Jaðar, annars vegar til landmótunar og hins vegar til síðari nota (trjádrumbar). 
Samþykkt til 12 ára. 

8. Lilja Guðmundsdóttir kt. 160574-4109, Þórunnarstræti 119, 600 Akureyri, 
hunda- og kattasnyrting. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

9. Kaffiboozt ehf, kt. 691020-0610, Glerártorgi, 600 Akureyri, sala á kaffi, 
beyglum, vöfflum og öðru sætabrauði. Samþykkt til 12 ára. 

10. Lyfja kt. 531095-2279 Glerárgötu 34 600 Akureyri, lyfjaverslun og 
snyrtivörusala ásamt sölu fæðubótaefna. Samþykkt til 12 ára. 

11. Vatnsveita Melum, kt. 230473-5369, Melar Dalvíkurbyggð, 621 Dalvík 
Samþykkt til 12 ára. 

12. Árroðinn kt. 420610-1140 Garði 605 Akureyri, sala matvæla úr húsi, s.s. 
kaldar sósur, frystar vöfflur, nautakjöt, grafið og reykt, tilbúnir réttir, t.d. 
kjötbollur, lasagne. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

13. Extra kt. 590269-1749 Kaupangi 600 Akureyri, matvöruverslun 
(eigendaskipti). Samþykkt til 12 ára. 

14. Pizzan ehf kt. 681016-1200 Gleráreyrum 600 Akureyri, pizzustaður með „take 
away“ og heimsendingar. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 
lokaúttekt. 

15. Útivist ehf, kt. 571019-0270, Hjalteyrargötu 6, 600 Akureyri, innflutningur og 
sala á þurrmat. Samþykkt til 12 ára. 

16. GA Samvirkni ehf kt. 630608-0740, Laugargötu 1 við Sundlaug Akureyrar, 
600 Akureyri, pylsuvagn/matvælavagn (endurnýjun). Samþykkt til 12 ára. 

17. AnnAssist ehf kt. 580219-0980, Skíðahótel Hlíðarfjalli, 600 Akureyri, 
veitingasala. Samþykkt til 12 ára. 

18. Vatnsveitan Búrfelli kt. 301173-3349 Búrfelli 621 Dalvík (endurnýjun). 
Samþykkt til 12 ára. 

19. Vatnsveitan Sökku kt. 270161-3759 621 Dalvík (endurnýjun). Samþykkt til 
12 ára. 

20. Strandgata 7 ehf (Shanghai) kt. 611220-1700, matsölustaður (eigendaskipti). 
Samþykkt til 12 ára. 

21. Latibule ehf kt. 651111-0560 Hafnarsbraut 22-24 620 Dalvík, hvalaskoðun, 
sala drykkja og léttra veitinga. Samþykkt til 12 ára. 

22. Shad Market ehf kt. 470121-0920 Ráðhústorgi 1 600 Akureyri, 
matarmarkaður (asísk matvæli). Samþykkt til 12 ára. 

23. Hótel Kea kt. 541220-1350 Hafnarstræti 87-89 600 Akureyri, endurnýjun. 
Samþykkt til 12 ára.  

24. Skíðahótel Hlíðarfjalli kt. 410169-6229 Hlíðarfjallsvegur 601 Akureyri, 
veitingarekstur. Samþykkt til 12 ára. 

25. Kopa Food ehf kt. 511119-0730, Bakkagötu 11 670 Kópasker,fiskvinnsla og 
niðursuða. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um niðurstöður 
auglýsingaferlis (auglýsing á umsókn og starfsleyfisskilyrðum). 

26. Skútaberg ehf, kt. 510108-0350, Skútar Moldhaugnahálsi, efnisvinnsla úr 
klöpp í námu, þ.m.t. geymslusvæði v/efnisflutninga. Endurnýjun.  



Heilbrigðisnefnd hvetur Skútaberg ehf til þessa að hraða vinnslu á 
deiliskipulagstilögu fyrir athafnasvæði fyrirtækisins á Moldhaugnahálsi 
og mæta þannig kröfum sveitarstjórnar um vinnslu á nýju deiliskipulagi 
fyrir svæðið. 
 
Heilbrigðisnefnd gerir kröfu til þess að Skútaberg ehf skili inn nýrri 
umsókn um endurnýjun starfsleyfis ásamt fylgigögnum um skipulag, 
mengunarvarnir og áætlun um tiltekt og úrbætur á athafnasvæði 
fyrirtækisins á Moldhaugnahálsi til samræmis við gildandi skipulags-
skilmála fyrir 15. febrúar 2021. 
 

27. Steypustöð Akureyrar ehf, kt. 540208-1150, Sjafnarnesi 2, 603 Akureyri, 
steinssteypuframleiðsla.  
 
Starfsleyfi samþykkt til 1. sept. 2021. Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á að 

 tiltekt á lóð og athafnasvæði Steypustöðvar Akureyrar ehf og Skútabergs 
 ehf í Sjafnarnesi fari fram strax og snjóa leysir og verði lokið í síðasta lagi 
 1. sept. 2021. 

 
 
 

 
Önnur mál: 
 

 
 Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 15.30 

 
 
 

  
_____________________________   ____________________________ 
Jón Ingi Cæsarsson    Alfreð Schiöth 
 
______________________________          _____________________________ 
Guðmundur Smári Gunnarsson             Þórey Agnarsdóttir 
 
_______________________________          ____________________________ 
Stefán Friðrik Stefánsson   Jóhannes Haukur Hauksson 
      
_______________________________          ____________________________ 
Kristín Halldórsdóttir    Oddgeir Sigurjónsson 
 
 
 
 

    


