
Fundargerð 
 
219. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn miðvikudaginn 
5. maí 2021 á Hótel KEA/Múlabergi Akureyri kl. 13.30. 
 
Dagskrá: 

 
1. Fundargerð síðasta fundar var borin upp, samþykkt og undirrituð 

 
2. Ársreikningur var kynntur, borinn upp og samþykktur 

 
3. Hreinsun sveitarfélaga á lóðum og lendum, vortiltektir, umhverfismál 
 

 Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti stöðu helstu mála og þau verkefni 
 sem eru framundan í tengslum við vortiltektir á lóðum og lendum í samstarfi 
 við sveitarfélög. Eftirfarandi var bókað: 
 
 Heilbrigðisnefnd lýsir yfir ánægju með árlegar vortiltektir sveitarfélaga þar 
 sem einstaklingar og fyrirtæki eru hvött til dáða og veitt aðstoð við að hreinsa 
 lóðir og lendur, t.d. með því að leggja til gáma og flutningstæki til söfnunar, 
 flutnings og förgunar á lausadóti sem hefur safnast fyrir frá síðustu vortiltekt. 
  
 Heilbrigðisnefnd hvetur sveitarfélög til þess að efla og treysta slíkar aðgerðir, 
 s.s. með því að eiga samninga við verktaka sem geta fjarlægt númerslaus 
 farartæki, lausadót og drasl, jafnt á lóðum sem á víðavangi og bæði í þéttbýli 
 og til sveita (dráttarbílaþjónusta, vörubílaþjónusta) í samstarfi við 
 heilbrigðisfulltrúa. 
 
 Í einhverjum tilvikum getur þurft að beita þrýstingi og þvingunarúrræðum skv. 
 lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og Samþykkt um 
 umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði heilbrigðisnefndar á Norðurlandi 
 eystra nr. 463/2002. 
 
 Heilbrigðisnefnd vekur einnig athygli á mikilvægi þess að sveitarfélög 
 bregðist við þegar einstaklingar og fyrirtæki virða ekki lóðamörk og geyma 
 eða skilja eftir ýmisskonar lausadót á landi viðkomandi sveitarfélags eða 
 nágranna í óþökk og óleyfi. 
 
  Þá er athygli vakin á mikilvægi þess að sveitarfélög geri kröfu um að eigendur 
 eða umráðamenn gáma í langtímastöðu afli sér stöðuleyfis hjá viðkomandi 
 sveitarfélagi í samræmi við reglur þar um.  

 
Umsagnir: 

 
1. Höfði Lodge, fyrirhuguð hótel bygging í norðanverðum Þengilshöfða við 

Grenivík, umsögn til Skipulagsstofnunar. 
2. Árleg skoðun HNE á starfsemi Landsvirkjunar í Kröflu og Bjarnarflagi. 
3. Árleg skoðun HNE á starfsemi Landsvirkjunar á Þeistareykjum. 
4. Úttekt á húsnæði Þekkingarnetsins að Langanesvegi 1, Þórshöfn. 
5. Úttekt á húsnæði þekkingarnetsins að Hlíðarvegi 6, Mývatnssveit. 
6. Úttekt á húsnæði Þekkingarnetsins að Hafnarstétt 3, Húsavík. 
7. Umsögn vegna breytingar á aðalskipulagi Skútustaðahrepps. 
8. Umsögn vegna skipulags og matslýsingar á Höfða á Húsavík. 
9. Umsögn vegna tillögu að deiliskipulagi fyrir miðbæjarsvæði á Húsavík. 



10. Umsögn til Skipulagsstofnunar vegna vindorkugarðs að Hnotasteini á 
Melrakkasléttu. 

11. Umsögn vegna starfsleyfisskilyrði 2.3.2 er varðar rannsóknir og 
upplýsingagjöf um losun í Dallæk við Kröflu, Landsvirkjun. 

 
Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti umsögn undir lið 1 og Jóhannes 
Haukur Hauksson kynnti umsögn undir lið 2 til 11. 
 

Umsóknir um starfsleyfi: 
 

1. Mývatnsstofa ehf kt. 710507-3170 Hlíðavegi 6 660 Mývatn, rekstur 
bændamarkaða („Matarstígur“) í félagsheimilum (Skjólbrekka, Breiðamýri, 
Ýdölum, og Ljósvetningabúð) nokkrum sinnum á ári í samvinnu við 
sveitarfélögin og framleiðendur (rúgbrauð, sultur, reyktur silungur og 
fullunnar kjötafurðir). Lagt fram til kynningar, afgreiðslu frestað. 

2. Sjálfsrækt kt. 660411-1190, Kaupangi við Mýrarveg 600 Akureyri, rekstur 
heilsumiðstöðvar  (heilsuþjálfun, hreyfitímar, markþjálfun, viðtöl, jóga-, 
mobility og qigong tímar í sal). Samþykkt til 12 ára. 

3. Félagsmiðstöð fullorðinna Víðilundi kt. 410169-6229 600 Akureyri, 
félagsmiðstöð (námskeið í handverki, smíðum og fl.). Samþykkt til 12 ára. 

4. Félagsmiðstöðin Bugðusíðu kt. 410169-6229 Bugðusíðu 1 603 Akureyri, 
félagsmiðstöð fyrir aldurshópinn 60+ (kaffi, spil, bingó, fræðslur, handverk 
ofl.). Samþykkt til 12 ára. 

5. M-Tattoo kt. 300587-3569 Sunnuhlíð 12 603 Akureyri, hönnun og ásetning 
húðflúra. Samþykkt til 12 ára. 

6. Jóhann Jóhannesson kt. 271090-2349 Stóra-Hamri I, 605 Akureyri, rekstur 
hundahótels (7 búr eins og er, en verið að bæta 3 búrum við). Samþykkt til 12 
ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

7. Marta Volina kt. 050289-3629 Aðalstræti 2, 600 Akureyri, rekstur á 
hársnyrtistofu (augnháralengingar, augnhára/augnbrúna permanent, litun og 
plokkun/vax, andlitsmeðferðir, andlitsnudd). Samþykkt til 12 ára með 
fyrirvara um lokaúttekt. 

8. Gjögur hf kt. 570169-0769 610 Grenivik, fiskvinnsla, endurnýjun. Samþykkt 
til 12 ára. 

9. Stjarnan ehf, kt. 410949-0169 Kaupvangsstræti 1 600 Akureyri, 
veitingarekstur, endurnýjun. Samþykkt til 12 ára. 

10. Heilsu og sálfræðiþjónustan slf kt. 6202221-0310, Glerárgötu 34, 2. hæð, 600 
Akureyri, sálfræðiþjónusta og heilsuþjónusta. Samþykkt til 12 ára. 

11. Hótel Akureyri ehf kt. 640912-0220 Hafnarstræti 75 600 Akureyri, ræktun 
kálmetis og kryddjurta (í vatnshringrásarkerfi) í Hafnarstræti 75 fyrir gesti 
hótelins á veitingastað að Hafnarstræti 67 Akureyri. Samþykkt til 12 ára með 
fyrirvara um lokaúttekt. 

12. Hampiðjan Ísland ehf kt. 480269-4549 Norðurtanga 1 600 Akureyri, móttaka 
og flokkun notaðra veiðarfæra. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 
lokaúttekt. 

13. KG Import ehf kt. 700321-2660 Baugatún 3 600 Akureyri, innflutningur og 
heildsala á víni. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

14. Leikskólinn Krummafótur kt. 580169-2019 610 Grenivík, endurnýjun. 
Samþykkt til 12 ára. 

15. Arctic Sea Tours kt. 651111-0560 Hafnarbraut 22, 620 Dalvík, miðasala og 
léttar veitingar fyrir hvalaskoðun, eigendaskipti. Samþykkt til 12 ára. 

16. Active North ehf kt. 600112-0580 Lundi 671 Kópasker, rekstur tjaldsvæðis, 
aðilaskipti. Samþykkt til 12 ára. 



17. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins kt. 410169-4369 Hraunvegi 8, 660 
Mývatns, sala áfengis. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

18. EH Fjarfestingar ehf kt. 570413-0660 Garðarsbraut 15d 640 Húsavík, 
skammtímaleiga á íbúð. Afgreiðslu frestað. 

19. HHelgason 91 ehf kt. 620121-2310 Hrímland 8, 601 Akureyri, 
skammtímaleiga á frístundahúsi. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 
lokaúttekt. 

20. Verkstæði Hjartar kt. 190894-3129 Stórholti 6, 680 Þórshöfn, resktur 
bifreiðaverkstæðis. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

21. Top Dog Grooming and Pet SPA, kt. 710321-0190, Viðjulundi 2, 601 
Akureyri, gæludýrasnyrtistofa. Samþykkt til 12 ára. 

22. Heilsuvernd hjúkrunarheimili-Hlíð kt. 690415-1350 Austurbyggð 17 600 
Akureyri, rekstur hjúkrunarheimilis, aðilaskipti. Samþykkt til 12 ára. 

23. Heilsuvernd hjúkrunarheimili-Lögmannshlíð kt. 690415-1350 Vestursíða 9 
603 Akureyri, rekstur hjúkrunarheimilis, aðilaskipti. Samþykkt til 12 ára. 

24. Matvælavinnslan Sléttu, kt. 040462-2609, Eyjafjarðarsveit, 605 Akureyri, 
sultugerð og bakstur, endurnýjun. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 
lokaúttekt. 

25. Hjalteyri Eyri Restaurant kt. 591017-1280, Hjalteyri 601 Akureyri, 
veitingarekstur. Samþykkt til 12 ára. 

26. 4north ehf kt. 480421-0510 Kotárgerði 28, 600 Akureyri, innflutningur og 
heildsala áfengis. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

27. Hérna ehf kt. 660321-0120 Stóragarði 11, 640 Húsavík, rekstur kaffihúss 
(brauð, kökur, bökur, kaffi, gosdrykkir, létt vín og bjór). Samþykkt til 12 ára. 

28. Samherji Ísland ehf kt. 440400-4340, fiskvinnsla Dalvík, endurnýjun (breytt 
heimilisfang). Samþykkt til 12 ára. 

29. Pharmarctica ehf kt. 481102-2270, Grenivík, endurnýjun á starfsleyfi vegna 
aukinnar starfsemi (hyljun á lýsi með samþykkisnúmeri sem Matvælastofnun 
gefur út). Samþykkt til 12 ára. 

30. Þekkingarnet Þingeyinga kt:670803-3330, þjónustumiðstöð. Samþykkt til 12 
ára. 

31. Tímabundið starfsleyfi til að fjarlægja asbest í húseignum við Lyngholt 1-6 og 
7-8 í Mývatnssveit. Samþykkt. 

32. Nestorfan ehf Veiðiheimilið Vökuholt við Laxamýri kt:490703-3570, 
aðilaskipti. Samþykkt til 12 ára. 

33. Ketilkaffi kt. 680421-1450 Kaupvangsstræti 8, 600 Akureyri, kaffihús og 
veisluþjónusta. Samþykkt til 12 ára. 

34. Þrjú M fasteignir ehf kt. 410715-0660 Tryggvabraut 24, 600 Akureyri, rekstur 
orlofsíbúða. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

35. Vinnulyftur ehf kt. 591216-1550 Tryggvabraut 24, 600 Akureyri, rekstur 
tveggja orlofsíbúða. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 
 
Önnur mál: 
 
-Almenningssalerni við Dettifoss. Jóhannes Haukur Hauksson heilbrigðisfulltrúi 
kynnti stöðu mála varðandi framkvæmdir og verklag. Ákveðið var að leiðbeina 
Vatnajökulsþjóðgarði um ákveðnar úrbætur  og leiðir varðandi þjónustu við viðskipta-
vini. 
 

 Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 15.15 
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