
282. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurnesja, haldinn að Skógarbraut 945, Reykjanesbæ fimmtudaginn 4. 
júní 2020, kl. 16.00. 

Mætt: Haraldur Helgason, formaður, fulltrúi Suðurnesjabæjar, Ingvi Hákonarson, fulltrúi Reykjanesbæjar, Inga 
Rut Hlöðversdóttir, fulltrúi Sveitarfélagsins Voga, Hanna Björg Konráðsdóttir, fulltrúi Reykjanesbæjar og 
Bergþóra Sigurjónsdóttir, fulltrúi atvinnurekenda, auk starfsmanna Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja: Magnús H. 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri, Ásmundur E. Þorkelsson, Sonja Hrund Steinarsdóttir, Stefán B. Ólafsson og J. 
Trausti Jónsson. Birgitta Káradóttir, fulltrúi Grindavíkur boðaði forföll. 

Dagskrá: 
1. Árskýrsla HES fyrir árið 2019 kynnt 
2. Ársreikningur 2019 
3. Starfsleyfi 
4. Önnur mál 

Formaður setti fundinn og gengið var til dagskrár. 

1. Árskýrsla HES fyrir árið 2019 kynnt. 
Skýrslan var lögð fyrir nefndina og kynnt.  Nefndin mælist til þess að skýrslunni verði komið á framfæri við 
sveitarstjórnarmenn á svæðinu. 

2. Ársreikningur 2019 
Framkvæmdastjóri kynnti ársreikning nýliðins árs.  Ársreikningurinn var samþykktur og staðfestur af nefndarmönnum. 

3. Starfsleyfi 
Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. 106/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um 
heilbrigði og velferð dýra séu virt, auk áorðinna breytinga og reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti. Gildistími 
starfsleyfa er 12 ár. 
- Sporthjól ehf., kt. 410908-0260, Heiðarholti 11, 230 Reykjanesbæ til að annast innflutning og dreifingu á 

fæðubótarefnum. 
- JEY20 ehf., kt. 460220-2110, Hafnargötu 28, 230 Reykjanesbæ til að reka veitingahús. 
- Alex airport hotel ehf., kt. 560994-2659, Aðalgötu 60, 230 Reykjanesbæ til að reka hótel með veitingaþjónustu. 
- Hótel Keilir, kt. 701288-1229, Hafnargata 37, 230 Reykjanesbæ til að reka hótel með veitingaþjónustu. 
- Núpan ehf., kt. 681215-0180, Aðalgötu 10, 230 Reykjanesbæ til að reka stærra gistiheimili. 
- Iceland rent ehf., kt. 540200-2110, Hvassahrauni 26, 191 Vogum til að reka gistiþjónustu í frístundahúsi 
- Tjald ehf., kt. 650211-1380, Austurvegi 26, 240 Grindavík til að reka tjaldsvæði og söluturn án óvarinna 

matvæla. 
- Rent ehf., kt. 560514-0930, Akurgerði 10, 190 Vogum til að reka minna gistiheimili – íbúðagistingu. 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. 106/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um 
heilbrigði og velferð dýra séu virt, auk áorðinna breytinga 
- HS Veitur hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ til að reka vatnból til vatnsöflunar fyrir 

þéttbýlið í Vogum og fiskeldið í Vogavík.  Starfsleyfi veitt til 1 árs. 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, 
sbr. verklagsreglur við auglýsingu nr. 582/2000 frá umhverfisráðuneytinu. Gildistími starfsleyfis er 12 ár, nema 
annað sé tekið fram. 
- Nýsprautun ehf., kt. 651099-2349, Njarðarbraut 13, 260 Reykjanesbæ til reksturs smurþjónustu, dekkjaþjónustu og 

bifreiðaverkstæði. 
- Bílbót ehf., kt. 601107-1040, Bolafótur 3, 260 Reykjanesbær til að reka bifreiðasprautun. 
- Marine Collagen ehf., kt. 660813-0170, Bakkalág 17, 240 Grindavik til reksturs matvæla- og bætiefnaframleiðslu. 
- S.Iceland ehf., kt. 660271-0159, Skálareykjavegi 12, 250 Suðurnesjabæ til reksturs fiskvinnslu. 
- Vélsmiðja Sandgerðis ehf., kt. 470600-4380, Vitatorg 5, 245 Suðurnesjabæ til reksturs vélsmiðju. 
- Beitir ehf., kt. 440113-0790, Jónsvör 3, 190 Vogar, til reksturs stálsmiðju. 
- Purelab ehf., kt. 680518-0170, Iðngarður 4a, 250 Suðurnesjabæ til að reka hreinlætisvöruframleiðslu. 
- Verne Global hf., kt. 520308-0160, Valhallarbraut 868, 262 Reykjanesbæ til reksturs gagnavers og varaflsstöðvar 

við fasteignir 2311169, 2308904. 
- HS Orka hf., kt. 680475-0169, Lónsbraut 1, 260 Reykjanesbær (Reykjanesi) til að reka 100 MW jarðvarmavirkjun 

ásamt tengdum rekstri.  
- Hjólbarðaverkstæði Suðurnesja ehf., kt. 680219-1090, Fitjabraut 12, 260 Reykjanesbær til að reka 

hjólbarðaverkstæði.  
- B.V. verkstæði., kt. 611298-2439, Iðavellir 8, 230 Reykjanesbær til reksturs bifreiðaverkstæðis.  



- Vélar og Dekk ehf., kt, 470708-0930, Njarðarbraut 9, 260 Reykjanesbæ til reksturs á bifreiða- og 
hjólbarðaverkstæði.  

Annað: 
- HS Orka hf., kt. 680475-0169, Orkubraut 3, 241 Grindavík(Svartsengi) endurskoðun starfsleyfisskilyrða, 

framleiðslugeta á heitu vatni aukin úr 150MWt uppí 200MWt til að anna álagspunktum.  Tilvísanir í reglugerðir í 
starfsleyfisskilyrðum eru uppfærðar. 

Í auglýsingu:  
- VR Verktakar ehf., kt. 441119-0700, Básvegur 5, 230 Reykjanesbær til reksturs fiskvinnslu (slægingaþjónustu). 

4. Önnur mál. 
Lagt var fram til kynningar bréf Elísabetar Jensdóttur, Uppsalavegi 8, Sandgerði. 

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 17:30. 


