
 

 
 

 
179. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands.   

 
Fundurinn var haldinn á Teams miðvikudaginn 7. desember 2022 kl. 16:00-18.00.  

 
Mættir Kristinn Hallur Sveinsson, Steinunn I. Magnúsdóttir, Skúli Hreinn Guðbjörnsson, 
Trausti Gylfason og Inga María Sigurðardóttir.  
 
Þorsteinn Narfason framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins situr fundinn og ritar fundargerð.   
 
Auður, Sigrún og Birkir Snæ  boðuðu forföll.  
  
Dagskrá 

 
1. Umsagnir  

 
Umsagnir til sýslumanns rekstrarleyfi 

 
1.1. Umsókn Árna Vals Sólónssonar fh. Hótelgarðsins um rekstrarleyfi til reksturs gististaðar 

með áfengisveitingum á Hótel Bifröst. 120 gestir í gistingu og 200 í veitingarsal.  Jákvæð 
umsögn send þann 2. nóvember 2022. 

1.2. Umsókn Braga Sigmars Sveinssonar fh. Læks ehf. um rekstrarleyfi til reksturs gististaðar 
í flokki II, íbúð nr. 110 í fjölbýlishúsinu Sjónarhóli á Bifröst. Hámarksfjöldi gesta er 5 
gestir. Jákvæð umsögn send 11. nóvember 2022. 

1.3. Umsókn Birnu Kristínu Baldursdóttur f. h. Mökks ehf.  um rekstrarleyfi gististaðar í 
flokki II, frístundahús án veitinga í þremur frístundahúsum í landi Eskiholts II í 
Borgarbyggð. Hámarksfjöldi gesta er 14 manns. Jákvæð send 18. nóvember 2022 
vegna Skipaborgar 3 og Skipaborgar 4 en Stóraborg 1 samræmist ekki skipulagi og fær 
því neikvæða umsögn.  

1.4. Umsókn Ingvars Ara Arasonar f. h. Ingvar Arason ehf. um rekstrarleyfi gististaðar í flokki 
II, frístundahús að Ystumóum 2 í Hálsahreppi, Borgarbyggð. Jákvæð umsögn með 
fyrirvara um að reksturinn samræmist skipulagi.  
 
Lagt fram.  

 
Umsagnir til sýslumanns tækifærisleyfi 
 

1.5. Tækifærisleyfi vegna „Gleðifundar“ sem halda á í Félagsheimilinu Logalandi, 
Reykholtsdal í Borgarbyggð 12. nóvember 2022. Jákvæð umsögn heilbrigðiseftirlits var 
send 2. nóvember. 



1.6. Tækifærisleyfi vegna Sviðaveislu og hagyrðingakvölds 19. nóvember 2022 í 
Félagsheimilinu Brautartungu. Jákvæð umsögn heilbrigðiseftirlits var send 15. 
nóvember. 

1.7. Tækifærisleyfi vegna árshátíðar Nemendafélags LBHÍ haldinn 19. nóvember 2022 í 
Þinghamri Varmalandi. Jákvæð umsögn send 15. nóvember 2022. 

 
Lagt fram.  

 
 

2. Umsagnir til sveitarfélaga og Skipulagsstofnunar um skipulagsmál 
 

Borgarbyggð 
2.1. Breytt deiliskipulag fyrir athafnasvæðið Vallarás við Borgarnes. Umsögn send þann 28. 

október 2022 
2.2. Nýtt deiliskipulag fyrir Húsafell 1 og Bæjargil í Borgarbyggð. Umsögn send þann 31. 

október 2022. 
2.3. Breyting á aðalskipulagi fyrir breytingu á landnotkun í Niðurskógi í landi Húsafells í 

Borgarbyggð. Umsögn send þann 1. nóvember 2022 
2.4. Breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna Norðtungu. Umsögn send 

þann 1. nóvember 2022. 
2.5. Breyting á deiliskipulagi fyrir Litlu-Tunguskógi í Húsafelli- frístundabyggð/íbúðabyggð. 

Heilbrigðiseftirlitið gerði athugasemdir á fyrri stigum og hefur verið brugðist við þeim. 
Umsögn send þann 11. nóvember 2022.  

 
Lagt fram.  

 
 

3. Starfsleyfi sem Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur gefið út í umboði 
heilbrigðisnefndarinnar 

 
3.1. Akraneskaupstaður sækir um nýtt starfsleyfi fyrir leikskólann Garðasel, leyfið var 

gefið út 27. október 2022 og gildir í 12 ár. 
3.2. Dalabyggð sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir félagsheimilið Tjarnarlund, 

Staðarhóli Saurbæ. Leyfið var gefið út þann 24. október 2022 og gildir í 12 ár.  
3.3. Ólöf Birna Jónsdóttir sækir um nýtt starfsleyfi fyrir Fótaaðgerðarstofuna Ósk 

Grundarbraut 101, Ólafsvík. Leyfið var gefið út þann 21. október 2022 og gildir í 12 
ár.  

3.4. Hestaland ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir minna gistiheimili, reiðskóla og hestleigu 
á Staðarhúsum í Borgarbyggð. Leyfið var gefið út þann 28. október 2022 og gildir í 
12 ár.  

3.5. HH veitingar ehf. sækja um nýtt leyfi fyrir mötuneyti LBHÍ, Ásgarði Hvanneyri. Leyfið 
var gefið út þann 1. nóvember og er ótímabundið.  

3.6. Fangelsið á Kvíabryggju sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir fangelsið að 
Kvíabryggju ásamt vatnsveitu til einkanota. Leyfið var gefið út þann 1. nóvember  
2022 og gildir í 12 ár.  



3.7. Áfengis og tóbaksverslun ríkisins sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir 
áfengisverslun að Vesturbraut 15, Búðardal. Leyfið var gefið út 9. nóvember 2022 og 
gildir í 12 ár.  

3.8. Lækur ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir minna gistiheimili að Sjónarhóli íbúð 110, 
Bifröst.  Leyfið var gefið út 9. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.9. Metabolic Borgarnesi ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir líkamsræktarstöð að 
Brákarbraut 18, Borgarnesi.  Leyfið var gefið út 14. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.10. HH veitingar ehf. sækja um nýtt  starfsleyfi fyrir kaffihúsi í Skemmunni Hvanneyri. 
Leyfið var gefið út 14. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.11. Stoð og styrkur slf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir sjúkraþjálfun Brákarbraut 18, 
Borgarnesi. Leyfið var gefið út 14. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.12. Mökkur ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir minna gistiheimili að Skipaborg 3 og 4, 
Eskiholti 2, Borgarbyggð. Leyfið var gefið út 18. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.13. Borgarbyggð sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir félagsheimilið Brún Bæjarsveit. 
Leyfið var gefið út 23. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.14. Immortal slf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir húðflúrstofu að Klettavík 15. Leyfið var 
gefið út 28. nóvember 2022 og gildir í 12 ár.  

3.15. Silfurtún, dvalarheimili sækir um rekstur dvalar og hjúkrunarheimilis með fullbúnu 
mötuneyti að Gunnarsbraut 8, Búðardal. Leyfið var gefið út 1. desember 2022 og 
gildir í 12 ár.  

 
Lagt fram.  

 
4. Starfsemi sem hefur fengið staðfesta skráningu skv. reglugerð nr. 830/2022 um 

skráningarskyldan atvinnurekstur skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir.  

4.1 Valafell ehf. staðfesting á skráningu vegna vinnslu fisks og annarra sjávarafurða 
þann 29. nóvember 2022 vegna umsóknar nr. 317696. 

4.2 Lón fasteignir ehf. staðfesting á skráningu fyrir niðurrifi mannvirkja vegna 
umsóknar nr. 318009. 

4.3 Björgunarfélag Akraness. Staðfesting á skráningu fyrir flugeldasýningu vegna 
umsóknar nr. 319826 

4.4 Björgunarfélag Lífsbjörg. Staðfesting á skráningu fyrir flugeldasýningu vegna 
umsóknar nr. 319828.  

Heilbrigðisnefnd hefur fyrir sitt leiti staðfest ofangreindar skráningar en þar sem 
vefsvæði á island.is um skráningar er óvirkt hefur nefndin ekki getað staðfest 
ofangreindar skráningar þar.   
 

5. Nýjar samþykkir sveitarfélaga sbr. lög nr. 7/1998 
5.1 Samþykkt um hænsnahald í Akraneskaupstað 

Lögð fram ný samþykkt um hænsnahald í Akraneskaupstað.  
Samþykkt  
 



 

5.2 Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Hvalfjarðarsveit 
Lögð fram ný samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Hvalfjarðarsveit.  
Samþykkt  
 

6. Önnur mál.  
7.1 Framkvæmdastjóri kynnti stöðu rekstar heilbrigðiseftirlitsins. 
7.2 Framkvæmdstjóri kynnti nokkur mál sem tengjast eftirliti. 
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