
 

 
 

 
174. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands 

 
Fjarfundur í Teams var haldinn þriðjudaginn 8. febrúar 2022 kl: 11:00  

 
Mættir:  Karitas Jónsdóttir, Brynja Þorbjörnsdóttir, Jakob Björgvin Jakobsson, Silja Eyrún 
Steingrímsdóttir, Ragnhildur Sigurðardóttir og Auður Kjartansdóttir. Þorsteinn Narfason 
framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins sat einnig fundinn og ritaði fundargerð.   
  
Dagskrá 
 

1. Málefni Steypustöðvarinnar í Borgarnesi- stöðvun starfsemi starfsmannabústaða 
Málið var áður á dagskrá á fundum þann 13. desember 2021, 27. desember 2021 og 17. 
janúar 2022. Málið fjallar um fyrirhugaða stöðvun starfsemi starfsmannabústaða að 
Engjaási 1 og Þórólfsgötu 10a þar sem starfsleyfi liggur ekki fyrir og ýmis frávik eru í 
rekstrinum. 
 
Engin andmæli, athugasemdir, skýringar eða gögn bárust heilbrigðisnefnd við ákvörðun 
nefndarinnar dags. 17. janúar 2022. Fyrri ákvörðun nefndarinnar stendur því óbreytt. 
Heilbrigðisnefnd tilkynnir því hér með um að loka skuli starfsmannabústöðum að 
Þórólfsgötu 10a og Engjaási 1, Borgarnesi og er  Steypustöðinni ehf. hér með veittur 
frestur til 1. mars 2022 til að rýma starfsmannabústaðina og hætta allri starfsemi þar. 
Heilbrigðisnefnd er rétt og skylt að vekja athygli á að skv. 61. gr. laga nr. 7/1998, er 
heilbrigðisnefnd heimilt að láta vinna verk á kostnað aðila sem ekki sinnir fyrirmælum 
innan gefins frests. Þá er heilbrigðisnefnd heimilt að leggja dagsektir á aðila þar til úr er 
bætt.   
 
Heilbrigðisnefnd mun upplýsa Umhverfisstofnun um þetta frávik skv. lögum nr. 7/1998, 
um hollustuhætti og mengunarvarnir sbr.  55. gr. laganna þar sem til álita getur komið 
að beita stjórnvaldssektum, skv. 67. gr. laganna, en skv. 1. tölul. 1. mgr. 67. gr. getur 
Umhverfisstofnun lagt stjórnvaldssektir á einstakling eða lögaðila sem hefur 
atvinnurekstur án þess að hafa til þess starfsleyfi.    
 

2. Umsagnir 
Umsagnir til sveitarfélaga og Skipulagsstofnunar um skipulagsmál 
 
Borgarbyggð 
2.1  Aðalskipulagsbreyting vegna breytinga á íbúðasvæði Borgarnesi. Lögð fram 

umsögn heilbrigðiseftirlitsins dags. 30. desember 2021. 
2.2  Deiliskipulagsbreyting í Bjargslandi II (Egilsholt 4) í Borgarnesi. Lögð fram umsögn 

heilbrigðiseftirlitsins dags. 12. janúar 2022. 
  



Snæfellsbær 
2.3 Deiliskipulagsbreyting vegna breytts íbúðarsvæði  (ÍB04) á Hellilssandi. Lögð fram 

umsögn heilbrigðiseftirlitsins dags. 11. janúar 2022.  
Hvalfjarðarsveit 
2.4 Tillaga að deiliskipulagi í Réttarhaga í landi Leirár. Lögð fram umsögn 

heilbrigðiseftirlitsins dags. 4. janúar 2022. 
Stykkishólmsbær 
2.5 Tillaga að deiliskipulagi fyrir útivistarsvæði í Súgandisey. Umsögn send dags. 14. 

janúar 2022. Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlitsins dagsett 14. janúar 2022. 
Kjósarhreppur 
2.6 Deiliskipulagstillaga fyrir Nesveg 1,3 og 5 í landi Flekkudals. Lögð fram umsögn 

heilbrigðiseftirlitsins dags. 29. desember 2021. 
 
Umsagnir til Skipulagsstofnunar 
2.7 Fyrirspurn um umhverfismat vegna Laxárdalsvegar í Dalabyggð og Húnaþingi 

Vestra. Lögð fram umsögn heilbrigðiseftirlitsins dags. 24. janúar 2022 til 
Vegagerðarinnar.  

 
3. Starfsleyfi sem Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur gefið út í umboði 

heilbrigðisnefndarinnar 
3.1 Norðurál Grundartangi ehf. Endurnýjað leyfi fyrir mötuneyti Norðuráls á 

Grundartanga. Gildistími er 12 ár.  
3.2 KM Þjónustan ehf Vesturbraut 20 í Búðardal. Nýtt leyfi fyrir bifreiða- og 

vélaverkstæði, ásamt leyfi fyrir vörugeymslum tengdum vöruflutningum. Leyfið var 
auglýst á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins í 4 vikur. Engar athugasemdir bárust. 
Gildistími er 12 ár.  

3.3 Steypustöðin ehf., Engjaási 2, Borgarnesi. Handhafabreyting. Fyrri rekstraraðili var 
Loftorka Borgarnesi ehf. Leyfið gildir til 22. nóvember 2023. 

3.4 Pollur Bílaþvottur ehf. Esjubraut 49 á Akranesi. Leyfi fyrir handvirka bón- og 
bílaþvottastöð var auglýst í 4 vikur á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins. Engar 
athugasemdir bárust. Gildir til 12 ára.  

3.5 Borgarbyggð. Félagsheimilið Þinghamar. Endurnýjað leyfi fyrir samkomustað. 
Leyfið gildir til 12 ára.  

3.6 Veiðifélag Norðurár, Veiðihúsið á Rjúpnahæð Norðurárdal. Leyfi fyrir gististað 17-
50 manns. Leyfið gildir i 12 ár.  

3.7 Borgarbyggð.  Leyfi fyrir félagsmiðstöð og samkomustað í Samkomuhúsinu Óðal, 
Gunnlaugsgötu 8a, Borgarnesi. Leyfið gildir í 12 ár.  

3.8 Clippers ehf, Skagabraut 43, Akranesi. Leyfi fyrir söluturn með óvarin matvæli og 
matsölustað fyrir 16 gesti. Leyfið gildir í 12 ár.  

3.9 Smiðjan Fönix ehf, Smiðjuvegur 6 Rifi, Snæfellsbæ. Leyfi fyrir vélaverkstæði auglýst 
í 4 vikur á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins. Engar athugaemdir bárust. Leyfið gildir í 
12 ár.  

3.10 Skagaverk ehf. Faxabraut 11, Akranesi. Leyfi fyrir viðgerðaraðstöðu eigin véla 
auglýst á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins í 4 vikur. Engar athugasemdir bárust. Leyfið 
gildir í 12 ár.  



3.11 Skóflan hf, Faxabraut 9, Akranesi. Leyfi fyrir viðgerðaraðstöðu eigin véla auglýst á 
vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins í  4 vikur. Engar athugasemdir bárust. Leyfið gildir í 
12 ár. 

3.12 Skagabón ehf, Faxabraut 3, Akranesi. Leyfi fyrir handvirka bón- og bílaþvottastöð 
auglýst í  4 vikur á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins. Engar athugasemdir bárust. Leyfið 
gildir i  12 ár.  

3.13 Sif Agnarsdóttir, Snyrti- og fótaaðgerðarstofa, Smiðjuvöllum 17 Akranesi. Leyfið 
gildir í 12 ár.  

3.14 Ragnar og Ásgeir ehf, Snoppuvegi 1, Ólafsvík. Leyfi fyrir vörugeymslu og 
flutningamiðstöð. Gildir í 12 ár.  

3.15 OR Vatns og fráveitur sf. Handhafabreyting vegna fráveitu á Akranesi. Fyrri 
rekstraraðili var Orkuveita Reykjavíkur. Samhliða handhafabreytingu er gildandi 
starfsleyfi framlengt um sex mánuði þar til endurnýjað starfsleyfi hefur verið gefið 
út, en eigi lengur en til  8. ágúst  2022. Nefndinni hefur borist fullnægjandi umsókn 
um endurnýjun starfsleyfis og er starfsleyfi fyrir hreinsistöðvarnar  í vinnslu. Um 
heimild til framlengingar starfsleyfis er vísað í 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, m.s.br 

3.16 OR Vatns og fráveitur sf. Handhafabreyting vegna fráveitu á Borgarnesi. Fyrri 
rekstraraðili var Orkuveita Reykjavíkur. Samhliða handhafabreytingu er gildandi 
starfsleyfi framlengt um sex mánuði þar til endurnýjað starfsleyfi hefur verið gefið 
út, en eigi lengur en til  8. ágúst  2022. Nefndinni hefur borist fullnægjandi umsókn 
um endurnýjun starfsleyfis og er starfsleyfi fyrir hreinsistöðvarnar  í vinnslu. Um 
heimild til framlengingar starfsleyfis er vísað í 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, m.s.br 

 
Tímabundin leyfi. 

3.17  Stykkishólmsbær. Tímabundin leyfi fyrir áramóta- og þrettándabrennu við 
tjaldsvæðið í Stykkishólmi. Leyfin voru auglýst í 4 vikur á vefsvæði 
heilbrigðiseftirlitsins. Engar athugasemdir bárust.  

3.18 Björgunarfélag Akraness. Tímabundið leyfi fyrir þrettándabrennu 6. janúar 2022. 
Leyfið var auglýst í 4 vikur á vefsvæði heilbrigðiseftirlitsins. Engar athugasemdir 
bárust.  

 

Tóbakssöluleyfi.  
3.19 Samkaup hf. Nýtt tóbakssöluleyfi fyrir Krambúðina Akranesi, Garðagrund 1. Gildir 

til 10.01.2022 til 10.01.2026. 
3.20 Clippers ehf, Skagabraut 43, Akranesi. Nýtt tóbakssöluleyfi. Gildir 18. janúar 2022 

til 18. janúar 2026. 
3.21 Flamingo company ehf, Stillholti 23, Akranesi. Nýtt tóbakssöluleyfi  Gildir  1. febrúar 

2022 til 1. febrúar 2026. 
 

4. Umhverfisstofnun hefur auglýst tillögu að starfsleyfi Veiðifélags Ytri-Rangár, Húsafelli. 
Lagður fram tölvupóstur Umhverfisstofnunar þar sem upplýst er um ofangreinda 
tillögu. Sjá jafnframt meðfylgjandi hlekk:  
https://ust.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2022/01/28/Tillaga-ad-starfsleyfi-
Veidifelgas-Ytri-Rangar-ad-Husafelli/ 

 Framkvæmdastjóra er falið að svara erindinu.   



  
5. Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Borgarbyggð. 

Lögð fram tillaga heilbrigðiseftirlitsins að nýrri heilbrigðissamþykkt um meðhöndlun 
úrgangs í Borgarbyggð. Samþykktin hefur verið unnin í samstarfi við Borgarbyggð. 
Heilbrigðisnefnd gerir ekki athugasemdir við samþykktina.   

 
6. Önnur mál.  

a. Kynnt að Heilbrigðiseftirlitið leggur til grein í bókina Ísland - Atvinnuættir og 
menning og verður þar með eina opnu í umfjöllun um opinberar stofnanir og 
fyrirtæki. 

 
 
Fundi slitið 11:50  
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