
Fundargerð 
 
220. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn miðvikudaginn 
16. júní 2021 á Hótel KEA/Múlabergi Akureyri kl. 13.30. 
 
Dagskrá: 

 
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp, samþykkt og undirrituð 

 
2. Vortiltektir í þéttbýli og til sveita, kröfugerðir 
 

 Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi skýrði átaki í Eyjafjarðarsveit, 
 Svalbarðsstrandarhreppi og í Dalvíkurbyggð sem felst í því að heimsækja 
 valda aðila og hvetja til bættrar umgengni. Oft er um að ræða söfnun á 
 ýmisskonar tækjum, bílhræjum og lausadóti. Í einu tilviki liggur fyrir 
 dómsúrskurður um leyfi til að hreinsa lóð með valdboði. Allmargir aðilar 
 hafa verið hvattir til að farga ónýtum eða lélegum hlutum og raða því sem er 
 nýtilegt upp á snyrtilegan hátt í skjóli. Dæmi eru um óviðunandi förgun á 
 ýmsum úrgangi og verður þeim málum fylgt eftir í samstarfi við 
 umhverfisnefndir, sveitarstjórnir og heilbrigðisnefnd.  

 
Umsagnir: 

 
1. Umsögn vegna endurnýjunar á  rekstrarleyfi; Gígja E. Sigurbjörnsdóttir 

Álftagerði 3 Mývatnssveit kt. 110640-4129. 
 

2. Umsögn um tillögu að matsáætlun eldisstöðvar á Röndinni Kópasker 
 

3. Umsögn vegna rekstraleyfis Svartaborg Rangá 641 Húsavík kt.640519-1850. 
 

4. Umsögn vegna skipulagslýsingar fyrir Björk í Skútustaðahreppi. 
 

5. Umsögn vegna breytingar á deiliskipulagi fiskeldisstöðvar Rifóss á Röndinni 
Kópaskeri. 
 

6. Umsögn vegna Beiðni Vatnajökulsþjóðgarðs um undanþágu frá 
15.gr.reglugerðar 941/2001 um hollustuhætti vegna gestasalerna við Dettifoss. 
 

7. Umsögn vegna beiðni Icelandair Hotels í Mývatnssveit  um undanþágu frá 
reglugerð nr.941/2002 þar sem kveðið er á um að óheimilt er að hleypa 
hundum inn á gististaði. 
 

8. Umsögn vegna beiðni Icelandair Hotels Akureyri um undanþágu frá reglugerð 
nr.941/2002 þar sem kveðið er á um að óheimilt er að hleypa hundum inn á 
gististaði. 
 

9. Umsögn til Skipulagsstofnunar vegna færslu Eyjafjarðarbrautar austur fyrir 
þéttbýli Hrafnagilshverfis. 
 
 
Jóhannes Haukur Hauksson heilbrigðisfulltrúi kynnti umsagnir undir lið 1 til 
7, Þórey Agnarsdóttir heilbrigðisfulltrúi  kynnti umsögn undir lið 8 og Alfreð 
Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti umsögn undir lið 9. 



 
 
 
 

Umsóknir um starfsleyfi: 
 
1. Sha ehf Hveravellir 4 641 Húsavík kt. 550616-1220 Heiðarbær veitingar 

og tjaldsvæði  (umsókn starfsleyfi fyrir sundlaugar er í ferli). Samþykkt til 
12 ára. 

 
2. Áfengis og Tóbaksverslun ríkissins kt. 410169-4369 Hraunvegur 8 

Mývatn. Samþykkt til 12 ára. 
 
3. Trilla ehf kt. 550607-0260 Skjálfandi apartments Stórigarður 13 640 

Húsavík. Samþykkt til 12 ára. 
 
4. Þúfukollur ehf kt. 690319-0200 Múlavegi 9a 660 Mývatn Heimagisting. 

Samþykkt til 12 ára. 
 
5. Viðauki við starfsleyfi Icelandair Hótel Mývatn og Akureyri kt. 621297-

6949. Samþykkt til 12 ára. 
 
6. Fjölsmiðjan á Akureyri kt. 630807-1580 Furuvöllum 13 600 Akureyri, 

endurnýjun (eldhús, mötuneyti, nytjamarkaður, rafverkstæði, bílaþvottur). 
Samþykkt til 12 ára. 

 
7. Franziska Solte kt. 210183-2059, Jórunnarstöðum, 605 Akureyri, 

hundahótel, tamningar og reiðskóli. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara 
um lokaúttekt. 

 
8. Í tröllahöndum ehf, kt. 520421-0760, Félagsheimilið Rimar Svaraðardal, 

621 Dalvík (samkomuhald, fundir, minniháttar matseld, rekstur tjaldsvæðis 
og morgunverður fyrir gesti á tjaldsvæði). Samþykkt til 12 ára.  

 
9. North East Travel kt. 670804-3640, Hafnartangi 685 Bakkajörður, 

gistiheimili og veitingastaður. Samþykkt til 12 ára. 
 
10. Böggvisbrauð kt. 440418-0310 Böggvisstöðum 621 Dalvík, endurnýjun 

starfsleyfis vegna breytinga, þ.e. köku- og sætabrauðsgerð ásamt 
brauðgerð á Böggvisstöðum ásamt starfsstöð í Bergi, menningarhús 
(kökur, undirbúningur). Samþykkt til 12 ára. 

 
11. Austurhlíð ehf kt. 470714-2470, Austurhlíð, 605 Akureyri. Niðurrifa bíla 

og sala á varahlutum, flokkun og hreinsun á góðmálmum til útflutnings. 
Samþykkt til 12 ára. 

 
12. Ektafiskur ehf kt. 621200-2750 Hauganesi, 621 Dalvík. Rekstur á 

handverksmarkaði ásamt sölu fullpakkaðra matvæla í aðstöðu Ektafisks og 
veitingahússins Baccalá. Samþykkt til 12 ára. 

 
13. Flöskuháls ehf kt. 640415-0880, Hálsi, 604 Akureyri, útleiga á orlofshúsi. 

Samþykkt til 12 ára. 
 
14. Sillukot ehf kt. 500519-0290, Gunnarsstöðum, 681 Þórshöfn, sápu- og 

kertagerð. Samþykkt til 12 ára. 



 
15. Skútustaðir ehf kt. 650612-0780 660 Mývatn, rekstur gistiheimilis. 

Afgreiðslu frestað. 
 

 
Önnur mál: 
 
Þórey Agnarsdóttir heilbrigðisfulltrúi og Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi skýrðu 
stöðu mála hjá tveimur fyrirtækjum þar sem líkur eru á að beita þurfi 
þvíngunaraðgerðum. 
 

 Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 15.00 
 
 
 

  
_____________________________   ____________________________ 
Jón Ingi Cæsarsson    Alfreð Schiöth 
 
______________________________          _____________________________ 
Anna Rósa Magnúsdóttir              Þórey Agnarsdóttir 
 
_______________________________          ____________________________ 
Benedikt Kristjánsson    Jóhannes Haukur Hauksson 
      
_______________________________          ____________________________ 
Kristín Halldórsdóttir   
 
 
 

        
 
 


