
Fundargerð 
 

224. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn miðvikudaginn 

11. maí 2022 í Verksmiðjunni á Glerártorgi Akureyri kl. 13.30. 
 

Dagskrá: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar borin upp og samþykkt. 

 

2. Ársreikningur 2021 

 

Alfreð Schiöth kynnti ársreikning; rekstur reyndist í góðu jafnvægi og  

ársreikningur var samþykktur og undirritaður. 

 

3. Ráðstefna heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa á Akureyri, yfirlit 

 

Alfreð Schiöth kynnti helstu viðfangsefni á ráðstefnu heilbrigðis- og 

umhverfisfulltrúa sem var haldin á Akureyri dagana 28. og 29. apríl s.l. 

Mæting var góð og viðburðurinn tókst í alla staði vel. Fjöldi erinda voru 

kynnt og starfað í faghópum ásamt kynningu á niðurstöðum. Þá var farið í 

fróðlegar og ánægjulegar heimsóknir til Kjarnafæðis Norðlenska hf og 

Eims (þróun, nýsköpun, græn orka og bætt auðlindanýting). 

 

4. Starfsmannamál 

 

Alfreð Schiöth framkvæmdastjóri skýrði frá því að hann lætur af störfum 

þann 1. september n.k. skv. svokallaðri 95 ára reglu (samanlagður líf- og 

starfsaldur). Ákveðið var að leita til fagaðila um framkvæmd auglýsingar 

um starf framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra og 

vegna viðtala við umsækjendur ásamt mati á umsækjendum og kynna fyrir 

heilbrigðisnefnd til ákvörðunar. 

 

 

Umsagnir: 

 

1. Umsögn vegna breytingar á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar. 

 

2. Umsögn vegna breytingar á skipulags og matslýsingu vegna nýs 

efnistökusvæðis við Garð í Mývatnssveit. 

 

3. Umsögn vegna breytinga á aðalskipulagi Langanesbyggðar. 

 

4. Umsögn vegna nýs deiliskipulags fyrir fiskeldið Haukamýri á Húsavík 

fyrirhuguð stækkun. 

 

Jóhannes Haukur Hauksson kynnti umsagnir undir lið 1 til 4. 

 

Umsóknir um starfsleyfi: 

 

1. Einarsstaðir Farmhouse gisting flokkur II-G íbúðir kt: 231069-5269. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

2. Viðbót við starfsleyfi Cape hotel viðbótarrými kt: 451011-0703. 

Samþykkt til 12 ára. 



 

3. Selhótel viðauki við starfsleyfi, bjórgerð, sala á staðnum kt: 520491-1399. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

4. Loðpels ehf sjoppurekstur Raufarhöfn kt:700497-3059 ( með fyrirvara um 

lokaskoðun). Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 

5. N1 Húsavík viðauki við starfsleyfi útisvæði . Samþykkt til 12 ára. 

 

6. Hlöðufell matsölustaður/bar kt:650222-0750 (með fyrirvara um 

lokaskoðun). Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 

7. The Little fish company fiskur og franskar, Mývatni kt:200768-5669. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

8. Inga Heinesen kt. 060289-3879, Kaupangi, fegrunarmeðferðir, 

augnahárlengingar, „Lashlift Browlift“ vara- og andlitsfyllingar. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

9. K6 Veitingar/Bautinn kt. 620310-0850, 600 Akureyri, Bautinn 

veitingahús, matarveitingar og tengd starfsemi. Samþykkt til 12 ára. 

 

10. HappyCove travel kt. 181064-2349, Bjarg, 685 Bakkafjörður, rekstur 

gistihúss á efri hæð (3 herbergi) ásamt rekstri menningar- og kaffhúss í 

kjallara og á fyrstu hæð hússins (sýning á munum tengdum sögu 

sjávarútvegs á svæðinu, einfaldar veitingar). Samþykkt til 12 ára með 

fyrirvara um lokaúttekt. 

 

11. Kjörbúðin Dalvík kt. 571298-3769 Hafnartorgi 620 Dalvík, endurnýjun. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

12. Krambúðin Byggðavegi kt. 571298-3769 Byggðavegi 98 600 Akureyri, 

matvöruverslun, bökun á brauðmeti til sölu í brauðbar, endurnýjun. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

13. Krambúðin Borgarbraut kt. 571298-3769 Byggðavegi 98 600 Akureyri, 

matvöruverslun, bökun á brauðmeti til sölu í brauðbar, endurnýjun. 

Samþykkt til 12 ára. 

 

14. Nettó Hrísalundi kt. 571298-3769 Hrísalundi 5 600 Akureyri, 

matvöruverslun, eldun á kjúklingi og sala á þeim í hitaskáp, bökun á 

brauðmeti til sölu í brauðbar, endurnýjun. Samþykkt til 12 ára. 

 

15. Tasty ehf kt. 571121-1070 Ráðhústorgi 1 600 Akureyri, veitingasala, 

hamborgarar, naggar, vængir og því um líkt. Samþykkt til 12 ára með 

fyrirvara um lokaúttekt. 

 

16. Bruggsmiðjan Kaldi kt. 541205-1520 Öldugötu 22 621 Dalvík, ölgerð og 

átöppun á kolsýrðu vatni, endurnýjun. Samþykkt til 12 ára. 

 



17. Hjálpræðisherinn á Íslandi, kt. 620169-1539 Hrísalundi 1A 600 Akureyri, 

eldhúsrekstur vegna viðburða og sem mataraðstoð ásamt rekstri á 

samkomusal. Samþykkt til 12 ára. 

 

18. Sara Pod Hostel ehf (Torg Guesthouse) kt. 510315-2780 Brekkugötu 1B 

600 Akureyri, gististaður í flokki II (8 herbergi). Samþykkt til 12 ára með 

fyrirvara um lokaúttekt. 

 

19. JB veitingar ehf kt. 680122-1130, Jaðar 600 Akureyri, veitingarekstur og 

veisluþjónusta í Gólfklúbb Akureyrar. Samþykkt til 12 ára. 

 

20. Sigvaldi Karlsson kt. 280560-5109 Tryggvabraut 24, 600 Akureyri, 

gistiþjónusta (endurnýjun v/eigendaskipta). Samþykkt til 12 ára með 

fyrirvara um lokaúttekt. 

 

21. Hampiðjan Ísland ehf kt. 480269-4549, 600 Akureyri, netaverkstæði og 

sala á útgerðar- og rekstrarvörum. Samþykkt til 12 ára. 

 

22. Frakt flutningar ehf kt. 671106-1050 Seljugerði 1 108 Reykjavík, umsókn 

um gistileyfi í flokki II vegna íbúðar í Tryggvabraut 24, 600 Akureyri. 

Samþykkt til 12 ára.  

 

23. Rhel details kt. 110474-4239 Höfðabraut 1 675 Raufarhöfn, bón og 

bílaþvottastöð. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 

24. Eignir og umsýsla kt. 510313-0460 Smáratúni 3-5 606 Akureyri, 

gistiþjónusta í tveimur sumarhúsum og 4 herbergja gistiheimili, 

eigendaskipti. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 

25. Stangaveiðifélag Reykjavíkur kt. 620269-3799, Laxá í Mývatnssveit, gisti- 

og veitingaþjónusta í veiðihúsi. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 

lokaúttekt. 

 

26. Brynja ehf kt. 440196-2769, Aðalstræti 3 600 Akureyri, endurnýjun vegna 

breytinga og eigendaskipta. Samþykkt til 12 ára. 

 

27. Kristinn Arnarson/RK ehf kt. 441199-3419 Hrafnagilsstræti 24 600 

Akureyri, gistiþjónusta í flokki II (efri hæð). Samþykkt til 12 ára með 

fyrirvara um lokaúttekt. 

 

28. Bonus kt. 450199-3389 Norðurtorg Akureyri, 603 Akureyri, 

matvöruverslun án vinnslu. Samþykkt til 12 ára. 

 

29. Brekkuveitingar ehf kt. 640322-0980, Hrísey, veitingasala og gisting (4 

tveggja manna herbergi). Samþykkt til 12 ára. 

 

30. Hótel Hálönd ehf kt. 610122-2050, Heimalandi, Hálönd 600 Akureyri, 

hótel- og gistirekstur. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 

31. Jónsabúð kt. 561202-3380 Túngötu 1 610 Grenivík, matvöruverslun, 

endurnýjun. Samþykkt til 12 ára. 

 



32. Hóllinn Take Away kt. 280278-5059 620 Dalvík, endurnýjun (nýr vagn). 

Samþykkt til 12 ára. 

 

33. Iceland Guesthouses kt. 410721-1630, Hafnarstræti 108, 600 Akureyri, 

gistiheimili (12 herbergi). Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 

lokaúttekt. 

 

34. G-Unit ehf kt. 520914-0560, Geislagötu 10, 600 Akureyri, útleiga á íbúð. 

Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 

 

 

Önnur mál: 

 

-Farið yfir stöðu nokkurra eldri mála varðandi lausadót og númerslausa bíla, 

vortiltektir sveitarfélaga og geymsluúrræði á svæðinu 

 

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 15.30 

 

  

_____________________________   ____________________________ 

Jón Ingi Cæsarsson    Alfreð Schiöth 

 

______________________________          _____________________________ 

Jóhann Gunnar Kristjánsson             Þórey Agnarsdóttir 

 

_______________________________          ____________________________ 

Kristín Halldórsdóttir    Oddgeir Sigurjónsson 

      

_______________________________          ____________________________ 

 

 

        

 

 

      


