
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra 

Fundur   
  

Fundur haldinn í Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra fimmtudaginn 20.12.2017 á Sauðárkróki  kl: 

14.00.  Mættir eru undirritaðir auk Sigurjóns Þórðarsonar framkvæmdastjóra og Sigríðar 

Hjaltadóttur.   

___________________________________________________________________________ 

Dagsskrá: 

1. Samstarfssamningur um Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra. 

2. Umsagnir um gjaldskrár sbr. 59. gr. laga 7/1998. 

 

a) Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Blönduósbæ. 

b) Gjaldskrá fyrir katta– og hundahald í Blönduósbæ.   

c) Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Blönduósbæ. 

d) Gjaldskrá fyrir hundahald í Fjallabyggð. 

e) Gjaldskrá fyrir kattahald í Fjallabyggð. 

f) Gjaldskrá fyrir sophirðu í Fjallabyggð. 

g) Gjaldskrá fyrir stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald í Fjallabyggð. 

 

 

  

3. Bréf til kynningar: 

i. Umhverfisstofnun: 

a. Eftirlit með bleikjueldisstöð í Viðvík. 

 

ii. Matvælastofnun: 

a. Vegna úttektar ESA á innra eftirliti. 

b.  Fundargerð Matvælahóps MAST og HES. 

 

 

iii. Önnur mál 

a. Úrskurður úrskurðar umhverfis og auðlindamála um álagningu 

gjalda vegna heilbrigðis- og mengunareftirlits. 

b. Innheimta eftirlitsgjalda HNv. 

c. Neysluvatn á Borðeyri og Reykjum. 

 

4. Erindi frá Olís vegna bensínstöðva félagsins í Skagafirði. 

 

5. Erindi frá N1 vegna bensínstöðvar að Víðimel og Víðigerði. 

 

 

 

 

  



6. Starfsleyfi:    

a. Mál nr. 1293 

Skotfélagið markviss, Blönduósi vegna skotvallar á Blönduósi.  

Guðmann Jónasson.  

 

b. Mál nr. 1294  

Garðhús ehf, Grand – Inn Bar &Bed. 

Krá og gisting að Aðalgötu 19, Sauðárkróki. Sigríður Magnúsdóttir  

c. Mál nr. 1295 

Gestagangur ehf. Varmahlíð, vegna Hótel og veitingarekstur Hótel 

Varmahlíð. Unnur Gottsveinsdóttir. 

d. Mál  nr. 1296 

Atlantic Leather, Borgarmýri 5, sútun og verslunarrekstur að 

Borgarmýri 5, Sauðárkróki, Gunnsteinn Björnsson  

 

7. Greiðsla til fulltrúa í Heilbrigðisnefnd Nv.  

 

8. Önnur mál 

 

Afgreiðslur: 

 

1) Samþykkt að senda samstarfssamninginn til umfjöllunar hjá aðildarsveitarfélögum HNv. 

 

2)  
a. Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Blönduósbæ. 

b. Gjaldskrá fyrir katta– og hundahald í Blönduósbæ 

c. Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Blönduósbæ 

d. Gjaldskrá fyrir hundahald í Fjallabyggð 

e. Gjaldskrá fyrir kattahald í Fjallabyggð 

f. Gjaldskrá fyrir stofngjald fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald í Fjallabyggð 

Veitt er jákvæð umsögn um ofangreindar gjaldskrár og áréttað að gjöld mega aldrei vera 

hærri en sem nemur rökstuddum kostnaði við veitta þjónustu eða framkvæmd eftirlits með 

einstökum þáttum sbr. 5 málsgr. 59. laga nr. 7/1998.  

3) Mál lögð fram til kynningar. 

 

4) Ósk Olís hafnað um framlengingu  á starfrækslu bensínstöðvar félagsins á Sauðárkróki sem 

er ekki í samræmi við reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi nr. 

884/2017. Stöðin hefur um árabil verið starfrækt með undanþágu frá reglugerðum sem gilda 

um bensínstöðvar. 

 

Ósk Olís sömuleiðis hafnað um að innheimta á dagsektum vegna bensínstöðvar félagsins í 

Varmahlíð verði frestað, en upphæð dagsekta er kr. 5.000 á, dag þar til búið er koma að upp 

búnaði í samræmi við reglugerð 884/2017. 

  

5) N1,  Máli frestað til næsta fundar.  

 

6)  

a)  Mál nr. 1293 

Skotfélagið markviss, Blönduósi vegna skotvallar á Blönduósi.  



Guðmann Jónasson.  

Máli frestað 

 

b) Mál nr. 1294  

Garðhús ehf, Grand – Inn Bar &Bed. 

Krá og gisting að Aðalgötu 19, Sauðárkróki. Sigríður 

Magnúsdóttir  

Formaður vék af fundi við afgreiðslu þessa máls. 

 

Samþykkt til 20.12.2029. 

 

c) Mál nr. 1295 

Gestagangur ehf. Varmahlíð, vegna Hótel og veitingarekstur Hótel 

Varmahlíð. Unnur Gottsveinsdóttir. 

 

Samþykkt til 20.12.2029. 

 

 

d) Mál  nr. 1296 

Atlantic Leather, Borgarmýri 5, sútun og verslunarrekstur að 

Borgarmýri 5, Sauðárkróki, Gunnsteinn Björnsson. 

 

Samþykkt til 20.12.2029. 

 

 

 

7) Samþykkt að nefndarlaun fyrir fund í Heilbrigðisnefnd Nv. verði kr. 

17.619 og 27.530 fyrir forman. 

 

8) Samþykkt að framkvæmdastjóri HNv óski eftir fundi með fulltrúum 

sláturhúsa til þess að fara yfir fyrirkomulag eftirlits og innheimtu 

eftirlitsgjalda.  

 

 

 

Guðný Helga Kristjánsdóttir 

Sigríður Magnúsdóttir formaður 

Brynja I. Hafsteinsdóttir, í síma  

Ína Ársælsdóttir, varaformaður, í síma 

Anna Margrét Sigurðardóttir, í síma 

Haraldur Þór Jóhansson 

 


