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1. Aðalfundarstörf  

 

a. Setning – formaður stjórnar  

Guðrún S. Magnúsdóttir, formaður, setur fundinn og býður fulltrúa velkomna.   

 

b. Kjör fundarstjóra og fundarritara  

Formaður tilnefnir  Eyrúnu Fríðu Árnadóttur og Sigurjón Andrésson sem fundarstjóra og 

Rósu Sif Jónsdóttur sem fundarritara. Er það samþykkt samhljóða.   

 

Í lok máls síns felur formaður fundarstjóra stjórn fundarins. 

 

Sigurjón Andrésson tekur við stjórn fundarins. 

 

c. Kosning í kjörbréfa- og kjörnefnd  

Lögð er fram svohljóðandi tillaga stjórnar HSL að kjörbréfa- og kjörnefnd: 

Kjörbréfanefnd   Sveitarfélag  

Aldís Hafsteinsdóttir   Hrunamannahreppur 

Margrét Harpa Guðsteinsdóttir Rangárþing ytra 

Sveinn Ægir Birgisson   Sveitarfélagið Árborg 

 

Er tillagan samþykkt samhljóða og tekur kjörbréfa- og kjörnefnd þegar til starfa 

d. Skýrsla stjórnar  

Guðrún S. Magnúsdóttir, formaður, flytur skýrslu stjórnar. Kynnir hún stjórn sína og ræðir  um 

að störf HSL frá síðasta aðalfundi en haldnir hafa verið 3 stjórnarfundir frá því stjórnin tók til 

starfa sl. vor. HSL er byggðasamlag 14 sveitarfélaga á Suðurlandi í samræmi við ákvæði í 

sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 og taka þau fjárhagslega ábyrgð á rekstri þess. HSL starfar 

eftir lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. 

Bein framlög eiga að standa straum af umsögnum auk annara umsýslu er varða sveitarfélögin. 

Einnig eiga framlögin að standa undir kostnaði við hreinsun á lóðum og lendum. Ræðir hún 

um framlög sveitarfélaga á landsvísu, almennt eru framlög sveitarfélaga um 30%. Gert er ráð 

fyrir í fjárhagsáætlun HSL að framlög sveitarfélaganna verði 27% af heildarútgjöldum.   

Starfsvæði HSL er víðfeðmt og nær frá Vífilfelli í vestri og að Skeiðarársandi í austri, þá nær 

starfsvæðið til Vestmannaeyja og yfir allt suðurhálendið. Starfstöðvar eru tvær, á Selfossi og í 

Vestmannaeyjum. Heilbrigðisnefndin fundaði í Kerlingarfjöllum í haust, þar má sjá gott dæmi 

um þá miklu uppbyggingu sem á sér stað á starfssvæðinu. Um 80% ferðamanna sem koma til 

landsins fara um Suðurland. Miðað við spá Ferðamannastofu munu um 2,3 milljónir 

ferðamenna heimsækja Ísland á næsta ári. Því er ljóst að mikil innviðauppbygging þarf að eiga 

sér stað á svæðinu á komandi árum eigi að takast að taka á móti ferðamönnum og er aðkoma 

HSL mikilvæg í allri þeirri uppbyggingunni.  



 

Umhverfismál eru sveitarfélögum mikilvæg. Heimsmarkmiðin, loftslagsáætlanir og gæði, 

hringrásarkerfi, kolefnisbinding o.fl. eru þættir sem sveitarstjórnir eru að innleiða í sínar 

stefnur. Til að ná markmiðunum er mikilvægt að vera með öflugt heilbrigðiseftirlit, þar er bæði 

þekking og reynsla á málaflokkunum. 

Starfsmenn HSL eru 8, allir með mikla starfsreynslu og er það mikilvægt. Stjórnin samþykkti 

nýlega að vinna að stefnumörkun fyrir embættið vegna endurmenntunar starfsfólks. Það er 

ljóst að verkefnin verða sífellt umfangsmeiri og fer ört fjölgandi, það kallar á aukinn mannafla 

eigi að nást að sinna lögbundnu eftirliti og afgreiða umsagnir, verði dráttur þar á getur það 

valdið miklu tjóni bæði fyrir sveitarfélögin og þá sem eru að óska eftir þjónustunni. Hún vonar 

að sveitarstjórnarmenn hafi það í huga þegar að fjárhagsáætlunun verður tekin til afgreiðslu. 

Þakkar hún Sigrúnu framkvæmdastjóra og starfsmönnum HSL fyrir gott og ánægjulegt 

samtarf.  

 

e. Skýrsla framkvæmdastjóra 

Sigrún Guðmundsdóttir, framkvæmdarstjóri, flytur ársskýrslu HSL. 

Það er hlutverk heilbrigðiseftirlita að gæta hagsmuna neytenda og  stuðla að vernd náttúru 

með umhverfis- og mengunarvarnaeftirliti. Sveitarfélög bera fjárhagslega ábyrgð á rekstri, en 

hins vegar eru faglegar ákvarðanir heilbrigðisnefndarinnar ekki háðar staðfestingu 

sveitarfélaganna. Heilbrigðiseftirlitin falla undir þrjú ráðuneyti,  umhverfis- orku og 

loftslagsráðuneyti, matvælaráðuneytið og að einhverjum hluta undir innviðaráðuneytið, þar 

sem það er ráðuneyti sveitarfélaganna. Stofnuð voru árið 2000 Samtök heilbrigðiseftirlita á 

Íslandi og nýlega var haldinn aðalfundur samtakanna. Það er gott samstarf á milli svæða, 

einnig er gott samstarf við Sambandi íslenskra sveitarfélaga og þangað getur eftirlitið leitað 

eftir sérfræðiaðstoð. 

Kynnir hún nýja stjórn og starfsmenn. Hún er mjög ánægð með starfsfólkið sitt, án þeirra væri 

ekkert að gerast.  

Landinu er skipt upp í 9 eftirlitssvæði það er óhætt að segja að Suðurlandssvæðið sé víðfeðmt 

og nær langt inn á hálendið. Aðildarsveitarfélögin eru 14. Það er mikið samstarf við 8 embætti 

skipulags- og byggingarfulltrúa einnig brunavarnir, vinnueftirlit og lögreglu. Á svæðinu starfa 

2 sýslumenn. Einnig er HSL í  samstarfi við SASS. 

Fer hún yfir tölulegar upplýsingar um leyfi og umsagnir og skráðar gistinætur ferðamanna. 

Hafa ber í huga að koma ferðamanna á svæðinu er gríðarleg. 

Helstu verkefni eru reglubundið eftirlit og leyfisveitingar á grundvelli laga um hollustuhætti 

og mengunarvarnir og matvælalög, sýnataka á neysluvatni, eftirlit með sölu tóbaks, umsagnir 

til sýslumanna um rekstrarleyfi, ásamt mörgu öðru. 



Það eru um 350 starfsleyfi gefin úr á ári og um 300 umsagnir um rekstraleyfi til sýslumanna, 

skipulagsumsagnir hafa verið að aukast.  

Fer hún yfir tölulegar upplýsingar um eftirlitsheimsóknir og heildafjölda fyrirtækja á 

starfssvæðinu. Fjöldi eftirlitsskyldra fyrirtækja var um 1550 í árslok 2021 og heildarfjöldi 

sýnatöku var um 450. Mikil aukning er í ferðaþjónustu þó útleiga á sumarhúsum hafi dregist 

saman í Covid19 faraldrinum þá fjölgaði matvælafyrirtækjum. 

Ræðir hún um loftgæðamálin og þann árangur sem náðst hefur af hreinsun á 

brennisteinsvetni frá Hellisheiðarvirkjun. 

Hreinsun á lóðum og lendum. Fer hún yfir hvað áunnist hefur í því verkefni í máli og myndum, 

en verkefnið hefur gengið mjög vel. Það er mikilvægt að halda verkefninu áfram og en 

samvinna við sveitarfélög er lykilatriði til að árangur náist.    

Fráveitmál. Það er ekkert þéttbýli á Suðurlandi sem uppfyllir kröfur um hreinsun, skv. skýrslu 

Umhverfisstofnunar um stöðu fráveitumála 2020. Fer hún yfir stöðu mála á svæðinu, unnið 

er þó að úrbótum í sveitarfélögunum. Hún bendir á að hægt sé að skoða samantekt í 

ársskýrslunni um fráveitur. 

Verndarsvæði Þingvallavatns. Það var gerð breyting á reglugerð um verndarsvæði 

Þingvallavatns árið 2021 og slakað á kröfum fyrir einstaka hús. Meginreglan er tveggja þrepa 

hreinsun, þó með fyrirvara um staðsetningu ef hús eru nær vatninu en 50 m. þá þarf lokaða 

þró. Leiðbeiningar eru á heimasíðu HSL. 

Nýlega  voru birtar leiðbeiningar um minni fráveitur og eru þær aðgengilegar á heimasíðunni. 

Ný leikvallareglugerð hefur tekið gildi, ný reglugerð um skráningu atvinnurekstrar í stað 

starfsleyfis er að taka í gildi en enn er beðið eftir fráveitureglugerð. 

Kynnir hún heimasíðu HSL. Þar er þjónustugátt en þangað er öllum umsögnum beint, einnig 

er hægt að nálgast þar ýmsar upplýsingar.  

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands er í fremstu röð meðal jafningja í innleiðingu á rafrænni 

stjórnsýslu. Ávinningurinn er að umsækjandi skráir sjálfur inn upplýsingar og skilar inn 

fylgigögnum sem skilar sér inn í kerfi hjá heilbrigðiseftirlitinu og við það stofnast málið sjálft, 

þetta er vinnusparnaður fyrir embættið og umsækjandi getur fylgst með framvindu mála í 

þjónustugátt. 

Fundarstjóri gefur orðið laust til máls tekur auk Sigrúnar, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir. 

 

f. Niðurstaða kjörnefndar um lögmæti fundarins  

Aldís Hafsteinsdóttir, formaður kjörnefndar, kveður sér hljóðs og kynnir niðurstöðu um 

lögmæti fundarins.  Kemur fram að kjörnir fulltrúar eru 62. Alls eru 45 aðalfulltrúar mættir og 

4 varafulltrúar, 13 eru fjarverandi. Fundurinn úrskurðast því lögmætur. 



g. Ársskýrsla 2021  
Sigrún Guðmundsdóttir gerði ársskýrslu 2021 skil í skýrslu stjórnar hér fyrr.    

h. Ársreikningur 2021 

Sigrún Guðmundsdóttir fer yfir ársreikning ársins 2021. Rekstrartekjur ársins eru rúmlega 145 

m.kr. Rekstrargjöld ársins eru tæplega 183 m.kr þar kom fram að rekstrartap ársins  er 37,8 

m.kr.  

 

Fundarstjóri gefur orðið laust, enginn tekur til máls.  

Ársreikningur er borin undir atkvæði og samþykktur samhljóða. 

 

i. Tillaga að fjárhagsáætlun 2023  

Sigrún Guðmundsdóttir kynnir fjárhagsáætlun 2023. 

Helstu tölur eru að rekstrartekjur verði rúmlega 173,3 m.kr. og rekstrargjöld tæplega 173,2 

m.kr. 

Lagt er til að gjaldskrá hækki um 9% sem er í samræmi við kosnaðarhækkanir um þessar 

mundir. Á yfirstandandi fjárhagsári lækkuðu framlög sveitarfélaga um 10% miðað við árið á 

undan og er nú lagt til að framlög sveitarfélaga hækki um 18%. Verða framlög þá um 27% af 

heildarkostnaði embættisins, sem er heldur lægra hlutfall en árið 2021. 

Fundarstjóri gefur orðið laust auk Sigrúnar taka til máls Álfheiður Eymarsdóttir og Friðrik 

Sigurbjörnsson. 

Friðrik Sigurbjörnsson leggur fram breytingartillögu um að framlög sveitarfélaga hækki um 

2.5% með vísun í þjóðhagsspá. 

Álfheiður Eymarsdóttir leggur fram breytingartillögu um að framlög sveitarfélaga hækki um 

9,4%. 

 

Fundarstjóri gefur orðið laust auk Sigrúnar taka til máls Álfheiður Eymarsdóttir, Friðrik 

Sigurbjörnsson, Helgi Kjartansson Guðrún S. Magnúsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Fjóla St. 

Kristinsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Ásta Stefánsdóttir og Einar Kristján Jónsson. 

 

Einar Kristján Jónsson leggur fram frávísunartillögu vegna tillagna Friðriks Sigurbjörnssonar og 

Álfheiðar Eymarsdóttur. 

Fávísunartillagan er borin undir atkvæði og samþykkt, tveir eru á móti. 

Fjárhagsáætlun 2023 er borin undir atkvæði og samþykkt, tveir eru á móti.  

Lagt er til að stjórnin taki til skoðunar tölfræði og samanburð gjaldskrár og framlaga milli 

svæða og leggi fyrir á næsta ársþingi og verði fjallað um það að ári.  

Er tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.   



j. Tillaga að gjaldskrá 2023 

Lögð fram tillaga að gjaldskrá Heilbrigðiseftirlit Suðurlands þar sem gert er ráð fyrir 9% 

heildarhækkun.  

 

Tillagan er borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 

 

k. Önnur mál  

Fundarstjóri gefur orðið laust Guðrún Hafsteinsdóttir tekur til máls og þakkar fyrir frábæra 

samveru og góðan fund og þakkar hún Hornfirðingum fyrir góðar móttökur og starfsmönnum 

SASS fyrir að vera í góðum samskiptum. Hún hvetur sveitarstjórnarmenn að hafa samband við 

þingmenn, þeir eru að vinna fyrir þá.  

2. Almennar umræður  

Fundarstjóri gefur orðið laust, enginn tekur til máls. 

3. Fundarslit 

Guðrún S. Magnúsdóttir, formaður, þakkar fyrir góðan fund og þakkar starfsfólki og stjórn fyrir 

samstarfið.  

Fundarstjóri slítur fundi kl. 11:55. 

Rósa Sif Jónsdóttir, fundarritari.  

 


