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Fundargerð
223. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands 

haldinn  föstudaginn 2. desember 2022 kl. 13:00 að Austurvegi 65a, Selfossi

Mætt: Guðrún S. Magnúsdóttir, Páll Tómasson, Fjóla St. Kristinsdóttir, Kjartan 
Ólafsson, Örn Friðriksson, Oddur Árnason og Sigrún Guðmundsdóttir sem skrifaði 
fundargerð. 

Guðrún S. Magnúsdóttir formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Gengið 
var til dagskrár.

1. Starfsleyfi, afturköllun starfsleyfa, umsagnir, rekstraryfirlit

a) Starfsleyfi

Í vinnslu:
Málsnúmer Heiti Fyrirtæki Póstnr Móttekið
2211107HS Starfsleyfi eigendaskipti Langahlíð - Vinjar ehf. 851 30.11.2022
2211109HS Starfsleyfi breyting á húsnæði Ranya Kebab - Ranya Kebab 

ehf.
900 30.11.2022

2211101HS Starfsleyfi -skráningarskyld Arcanum Fjallaleiðsögumenn 
ehf. - Ytri Sólheimum, Mýrdal

871 29.11.2022

2211095HS Starfsleyfi – nýtt leyfi Vallarstál ehf. 860 28.11.2022
2211088HS Starfsleyfi, breyting - 

Reykjabúið Lambhaga
Reykjabúið ehf. 851 24.11.2022

2211083HS Starfsleyfi - matvælavagn Helgi Eggertsson 810 23.11.2022
2211074HS Starfsleyfi endurnýjun Aðalsteinn Guðmundsson - 

Hestakráin
804 22.11.2022

2211079HS Starfsleyfi tímabundin starfsemi Ístak hf. - starfsmannabúðir 
Hellisheiði

816 22.11.2022

2211080HS Starfsleyfi endurnýjun Guðrún Sigurðardóttir - 
Tjaldsvæðið Kleifar

881 22.11.2022

2211069HS Starfsleyfi endurnýjun - áður 
sótt um á rangri kennitölu

Stakkur 1 ehf. gistileyfi 804 18.11.2022

2211055HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Þorlákshöfn

Rarik ohf. Aðveit. Þorlákshöfn 815 17.11.2022

2211056HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Hveragerði

Rarik ohf. Aðveit. Hveragerði 
(Völlum)

816 17.11.2022

2211057HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Selfossi

Rarik ohf. Aðveit. Selfoss 800 17.11.2022

2211058HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Flúðir

Rarik ohf. Aðveit. Flúðum 845 17.11.2022

2211064HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Reykholt

Rarik ohf. Aðveit. Reykholti 806 17.11.2022

2211065HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Hella

Rarik ohf. Aðveit. Hellu 850 17.11.2022

2211066HS Starfsleyfi, endurnýjun - Rarik 
aðveitustöð Hvolsvöllur

Rarik ohf. Aðveit. Hvolsvelli 860 17.11.2022
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2211037HS Starfsleyfi endurnýjun Vatnsból Kópsvatni, 
Hrunamannahreppi

845 10.11.2022

2211041HS Starfsleyfi endurnýjun Vatnsból Úthlíð, Skaftártungu - 
Hlíðarból ehf

881 10.11.2022

2211030HS Starfsleyfi ný starfsemi Hulduhólar Sumarhús ehf. 804 09.11.2022

Ofangreind starfsleyfi eru samþykkt með fyrirvara um jákvæða úttekt heilbrigðisfulltrúa og 
jákvæða afgreiðslu viðkomandi skipulags- og byggingafulltrúa

Í auglýsingu:
Eftirtalin starfsleyfisskilyrði eru í auglýsingu á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.  
Starfsleyfi í auglýsingu verða gefin út að auglýsingafresti loknum að því gefnu að ekki berist 
athugasemdir við útgáfuna. Að öðrum kosti verður ákvörðun tekin á næsta fundi 
nefndarinnar. 

Starfsleyfisauglýsingar vegna útgáfu starfsleyfa fyrir mengandi starfsemi sbr. 
reglugerð nr. 550/2019 til kynningar 

 Björgunarfélagið Eyvindur, kt. 460100 2509, Smiðjustíg 8, 845 Flúðir, vegna 
flugeldasýningar við bakka Litlu laxár hjá tjaldstæðinu á Flúðum 7. janúar 2023, sjá slóð hér.
 Frestur til að gera athugasemdir er til 19. desember 2022

 Björgunarsveitin Lífgjöf, kt. 510590 2879, Hraungerði, 881 Kirkjubæjarklaustur, vegna 
flugeldasýningar að Herjólfsstöðum í Skaftárhreppi 31. desember 2022, sjá slóð hér.
 Frestur til að gera athugasemdir er til 15. desember 2022

 Rangárþing ytra, kt. 5206023050, Suðurlandsvegi 1-3, 850 Hella, vegna flugeldasýningar á 
Rangárbökkum við Hellu 31. desember 2022, sjá slóð hér.
 Frestur til að gera athugasemdir er til 12. desember 2022

 Bláskógabyggð, kt. 510602 4120, Aratungu, 806 Selfoss, vegna landmótunar Spóastöðum, 
806 Selfoss, sjá slóð hér
 Frestur til að gera athugasemdir er til 9. desember 2022

 Grímsnes- og Grafningshreppur, kt. 590698 2109, Stjórnsýsluhúsinu Borg, 805 Selfoss, 
vegna landmótunar með óvirkum jarðvegsúrgangi á efnistökusvæði E17 í aðalskipulagi 
Grímsnes- og Grafningshrepps 2022-2032, sjá slóð hér.
 Frestur til að gera athugasemdir er til 8. desember 2022

b) Tóbakssöluleyfi
Málsnúmer Heiti Fyrirtæki / stofnun Póstnr Móttekið
2211067HS Tóbakssöluleyfi - endurnýjun Þrastalundur - Celio veitingar ehf. 805 17.11.2022

Afgreiðsla  staðfest 

c) Brennuleyfi 
Málsnúmer Heiti Póstnr Móttekið
2211082HS Brennuleyfi - Flugeldasýning Stjórnarsandi um áramót 2022 880 23.11.2022
2211084HS Brennuleyfi - Flugeldasýning - Slysavarnafélagið Landsbjörg 815 23.11.2022
2211068HS Brennuleyfi og flugeldas Vestmannaeyjabær - 900 18.11.2022

https://hsl.is/wp-content/uploads/2022/11/starfsleyfisskilyrdi_bjorgunarf_eyvindur_flugeldasyning_fludum_7jan2023_i_auglysingu_nov2022.pdf
https://hsl.is/wp-content/uploads/2022/11/starfsleyfisskilyrdi_bjorgunarsv_lifgjof_flugeldasyning_herjolfsstodum1_aramot2022_i_auglysingu_nov2022.pdf
https://hsl.is/wp-content/uploads/2022/11/timab_starfsleyfisskilyrdi_flugeldasyning_ry_rangarbokkum_aramot_i_auglysingu_nov2022.pdf
https://hsl.is/wp-content/uploads/2022/11/Landmotun-med-ovirkum-urgangi-2022.pdf
https://hsl.is/wp-content/uploads/2022/11/starfsleyfisskilyrdi_landmotun_seydisholum_gogg_i_auglysingu_nov2022.pdf
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2211050HS Brennuleyfi, Björgunarsveitin Lífgjöf - Brenna Herjólfsstöðum 1 áramót 
2022

880 17.11.2022

2211051HS Brennuleyfi, björgunarfélagið Eyvindur - Flugeldasýning á Flúðum 7 
janúar 2023

845 17.11.2022

2211052HS Brennuleyfi, Hveragerðisbær - Flugeldasýning og brenna minni en 
100m3 áramót 2022

810 17.11.2022

2211053HS Brennuleyfi, Rangárþing eystra - Brenna undir 100m3 Hvolsvöllur 
áramót 2022

860 17.11.2022

2211063HS Brennuleyfi - Björgunarsveitin Ingunn 840 17.11.2022
2211039HS Brennuleyfi, Rangárþing ytra - Flugeldasýning og brenna 

Rangárbökkum, áramót 2022
850 10.11.2022

2211040HS Brennuleyfi, Rangárþing ytra - Brenna Vestari Miðkotsskák, áramót 2022 851 10.11.2022

d) Afturköllun starfsleyfa:
2. Málsnúmer Heiti Fyrirtæki / stofnun Póstnr Móttekið
2211071HS Afturköllun starfsleyfa - 

starfsemi hættir
Gljásteinn ehf. - v. fjallaskála í 
Fremstaveri, Árbúðum og Gíslaskála

806 21.11.2022

2211059HS Afturköllun starfsleyfis 
starfsemi hættir

Spói Heimagisting - Gunnhildur E 
Kristjánsdóttir

860 17.11.2022

2211025HS Afturköllun starfsleyfis - 
starfsemi hætt

Kaffihús Hamragörðum - Southcoast 
Adventures ehf.

861 7.11.2022

Til kynningar/staðfestingar

e) Umsagnir til sýslumanna 

Vegna veitinga- og gistileyfa
Málsnúmer Heiti Fyrirtæki Póstnr Móttekið
2211073HS Rekstrarleyfi, umsögn. Fiskibarinn Sæland ehf. 900 21.11.2022
2211047HS Rekstrarleyfi leiðrétting á 

kennitölu - var sótt um á rangri
Stakkur 1 ehf. – gisting Einar Jónsson 804 15.11.2022

2211002HS Rekstrarleyfi ný starfsemi Lilja Hrund Harðardóttir, Gisting 
Selhólum

861 10.11.2022

2211032HS Rekstrarleyfi – ný starfsemi Stefán Guðmundsson – gisting Ásaskóla 804 10.11.2022
2211022HS Rekstrarleyfi – ný starfsemi Helga Dúnu Jónsdóttir - Grænigarður 881 04.11.2022

Lagt fram til kynningar/staðfestingar

Umsagnir til sýslumanna vegna tækifærisleyfa
Málsnúmer Heiti Fyrirtæki Póstnr Móttekið
2211048HS Tækifærisleyfi - 

Hestamannafélagið Geysir
Rangárþing eystra v/ Félagsheimili 
Hvoll, Hvolsvelli

860 15.11.2022

f) Umsagnir vegna skipulags- og umhverfismála 
Skipulagsmál

Málsnúmer Heiti Fyrirtæki Póstnr Móttekið
2211110HS Efnisvinnsla við Vík - Umsögn um 

deiliskipulagstillögu
Skipulags- og byggingafulltrúi 
Mýrdalshrepps

870 30.11.2022
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2211105HS Skíðbakki - Umsögn um 
deiliskipulagstillögu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Rangárþings eystra

860 29.11.2022

2211104HS Rimakot, tengivirki - Umsögn um 
deiliskipulagstillögu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Rangárþings eystra

860 29.11.2022

2211103HS Skeggjastaðir land 10 - Umsögn um 
deiliskipulagstillögu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Rangárþings eystra

860 29.11.2022

2211102HS Skeggjastaðir land 18 - Umsögn um 
deiliskipulagstillögu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Rangárþings eystra

860 29.11.2022

2211078HS Bæjarás veiðihús, Laxárdalur við Stóru-
Laxá - Umsögn um aðalskipulagbreytingu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
uppsveita Árnessýslu

840 22.11.2022

2211077HS Umsögn um lýsingu og 
deiliskipulagsbreytingu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
uppsveita Árnessýslu

840 22.11.2022

2211076HS Efri-Ey - Umsögn um 
deiliskipulagstillögu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Skaftárhrepps

880 22.11.2022

2211075HS Snæbýli - Umsögn um 
deiliskipulagstillögu

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Skaftárhrepps

880 22.11.2022

Lagt fram til kynningar/staðfestingar.
Mat á umhverfisáhrifum

Málsnúmer Heiti Fyrirtæki Póstnr Móttekið
2211111HS Efnistaka í Höfðafjöru, Kötlutanga, sunnan 

Hjörleifshöfða - Umsögn um framkvæmd
Skipulagsstofnun 105 30.11.2022

2211081HS Mölunarverksmiðja í Þorlákshöfn - Umsögn um 
matsskyldu

Skipulagsstofnun 105 22.11.2022

Lagt fram til kynningar/staðfestingar.

g) Rekstraryfirlit
Staða kynnt.

2. Úr eftirliti
a. Vöktun fráveitu Hveragerðisbæjar

Við sýnatöku 13. júlí sl. mældist saurkólímengun rétt yfir viðmiðunarmörkum, þ.e. 460 
saurkólíbakteríur og 110 enterococcar í 100 ml. síun en mörkin eru við 100 í báðum 
mæligildum. Aftur 16. nóvember voru tekin sýni í kjölfar þess að stöðin fór á yfirfall og þá 
kom í ljós saurkólímengun yfir mörkum þ.e. 98.000 saurkólíbakteríur og 1.200 enterócoccar. 
Þriðja sýnið var tekið 28. nóvember sl. og reyndust niðurstöður 17.000 saurkólíbakteríur og 
820 enterococcar. Á þeim tímapunkti var ekkert yfirfall og áin „eðlileg“ að vöxtum.
Framkvæmdaáætlun Hveragerðisbæjar varðandi hreinsistöðina gerir ráð fyrir að settur verið 
upp geislunarbúnaður 2023. En miðað við hversu oft stöðin fer á yfirfall og vegna ástands 
viðtaka vegna saurkólímengunar er ólíklegt að geislun nægi til að enduheimta vatnsgæði 
viðtaka. Um er að ræða vinsælan veiðistað sportveiðimanna, m.a. sjóbirting á vorin. Varmá 
er á náttúruminjaskrá. Varmá hefur mikið vísindalegt gildi. 
Heilbrigðisnefnd Suðurlands fer fram á að fá senda úrbótaáætlun með vísun í ofangreint fyrir 
20. janúar 2023.

b) Háskóli Íslands vegna íþróttafræðaseturs Laugarvatni
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Bréf til kynningar. Framkvæmdastjóra falið að fylgja málinu eftir.

c) Vestmannaeyjabær vegna landmótunar í Búastaðagryfju.
Í bréfi til Vestmannaeyjabæjar dags. 11. nóvember sl. voru ítrekaðar athugasemdir vegna 
frávika þar sem tilkynnt var um meðferð máls og kynnt áform um áminningu vegna frávika 
frá starfsleyfi. Frestur var veittur til 25. nóvember sl. Ekki hafa borist viðbrögð frá 
Vestmannaeyjabæ vegna málsins. 
Heilbrigðisnefnd Suðurlands veitir hér með Vestmannaeyjabæ áminningu vegna ofangreinds 
með vísun í 60. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br.  Verði ekki 
brugðist við fyrir 20. janúar 2023 er bent á heimild til þvingunarúrræða sbr. 61. grein 
ofangreindra laga. Bréf verður sent.

3. Aðsend erindi
a. Bláskógabyggð vegna íþróttamiðstöðvar Reykholti 

Óskað eftir undanþágu frá tveggja manna kröfu um öryggisvakt á sundlaugasvæði sbr. 2. gr. 
reglugerðar nr. 773/2012 um breytingu á reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og 
baðstöðum. En þar segir m.a.:
„Þrátt fyrir ákvæði 3. ml. 2. mgr. er á ákveðnum tímum í laugum allt að 25 m á lengd, heimilt 
að laugarvörður sinni störfum sem tiltekin eru í 3. ml. þessarar mgr. samhliða laugarvörslu, 
þó laugarvörðurinn sé einn á vakt við laugina. Þetta er þó einungis heimilt ef vakt og 
afgreiðsla eru í sama rými og yfirsýn úr rýminu er með þeim hætti að auðvelt er að fylgjast 
með gestum í laug um leið og afgreiðsla fer fram. Á meðan gestir eru í laug má laugarvörður 
ekki sinna öðrum störfum en þeim að selja aðgang ofan í laug eða tilfallandi störfum við 
laugarbakka þar sem yfirsýn yfir laugarsvæði er gott. Laugarvörður skal ávallt hafa á sér 
síma þannig að hægt sé að kalla til aðstoð með mjög stuttum fyrirvara. Heimildarákvæði 
þetta gildir einungis fyrir laugar þar sem gestafjöldi í laug er að meðaltali undir 10 gestum 
á ársgrundvelli á þeim tíma dags sem um ræðir og skulu gestir upplýstir um fyrirkomulag 
laugargæslu með því að tilgreina sérstaklega um fjölda laugarvarða á vakt hverju sinni við 
afgreiðslu. Ef fleiri en 20 gestir eru í laug í einu eða samsetning gesta kallar á aukna gæslu, 
skal kalla til auka laugarvörð. Rekstraraðili laugar þar sem þessi heimild er nýtt skal senda 
hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd upplýsingar um fyrirkomulag laugar og tíma þann sem 
heimild þessi er nýtt. Við útgáfu eða endurskoðun á starfsleyfi skal skrá ef heimild er nýtt.“
Rekstraraðili hefur upplýst um með hvaða hætti heimildin er nýtt, jafnframt hefur verið 
útbúin tilkynning sem sett verður á áberandi stað á afgreiðsluborðinu ef grípa þarf til þessarar 
ráðstöfunar.

b. Sveitarfélagið Árborg – Samþykkt um fráveitu til umsagnar.
Til kynningar.

c. Umhverfisstofnun – Innleiðing reglugerðar um skráningarskyldan 
atvinnurekstur

Það er ljóst að ekki hefur verið lokið að fullu við gerð og frágang á nauðsynlegum hugbúnaði 
og skýrum leiðbeiningum vegna reglugerðar nr. 830/2022 um skráningarskylda starfsemi 
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sem tók gildi 15. nóvember sl., t.d. kemst Heilbrigðiseftirlitið sem á að samþykkja skráningu, 
ekki inn í kerfið.  
Til þess að komast hjá óþarfa óþægindum m.a. fjölda aðila sem hyggjast halda 
flugeldasýningar um land allt, óskar Heilbrigðisnefnd Suðurlands,  eftir því að umhverfis-, 
orku og loftslagsráðherra geri tímabundnar breytingar á reglugerðinni á meðan verið er að 
sníða framangreinda vankanta af.  Auðvelt væri að heimila heilbrigðisnefndum að fullgilda 
skráningu, með því verklagi að skráningin yrði send samtímis til Umhverfisstofnunar og þess 
sem óskar eftir að fá leyfi og eða skráningu fyrir t.d. flugeldasýningu eða niðurrifi 
mannvirkja.  
Heilbrigðisnefnd Suðurlands veitir heilbrigðisfulltrúa heimild til þess að fullgilda skráningar 
sbr. reglugerð 830/2022 um skráningaskylda starfsemi.   

d. Umhverfisstofnun – Loftslagsbókhald, ósk um upplýsingar vegna 
fráveitu

Beiðni kom frá UST um niðurstöður þar sem vöktun hefur verið. Vöktun hefur verið í gangi 
hjá Sveitarfélaginu Árborg um árabil og einnig mælingar frá öðrum stöðum á Suðurlandi og 
verður upplýsingum deilt með Umhverfisstofnun. 

e. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið – umsögn um breytingu á lögum 
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og 
lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (heimildir til 
bráðabirgðaráðstafana o.fl.). 

Sjá slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0419.pdf 
Til kynningar. 

f. Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis - til umsagnar frumvarp til laga 
um kirkjugarða, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku),

Sjá slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0027.pdf 
Til kynningar.

4. Önnur mál
a. Drög að verklagsreglum vegna bílflaka á lóðum

Heilbrigðisnefnd Suðurlands samþykkir að taka upp nýjar verklagsreglur vegna hreinsunar 
m.a. á einkalóðum og lendum. Verklagsreglurnar verða kynntar á heimasíðu embættisins.

b. Drög að eftirlitsáætlun fyrir 2023
Til kynningar

c. Afleysing framkvæmdastjóra – Ágúst Óskar Sigurðsson
 

https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0419.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0027.pdf
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:05

______________________ ______________________
Guðrún S. Magnúsdóttir Páll Tómasson

______________________ ______________________
Fjóla St. Kristinsdóttir Kjartan Ólafsson

______________________ ______________________
Örn Friðriksson Oddur Árnason

______________________
Sigrún Guðmundsdóttir
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