
293. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurnesja, haldinn í fundarsal Lighthouse inn,  Suðurnesjabæ, 
fimmtudaginn 12. maí 2022, kl. 17:00. 

Mætt: Haraldur Helgason, formaður, fulltrúi Suðurnesjabæjar, Inga Rut Hlöðversdóttir, fulltrúi Sveitarfélagsins 
Voga, Ingvi Hákonarson, fulltrúi Reykjanesbæjar og Birgitta Káradóttir, fulltrúi Grindavíkur, auk starfsmanna 
Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja: Magnús H. Guðjónsson, framkvæmdastjóri, J. Trausti Jónsson, Helgi Haraldsson, 
Eydís Martinsdóttir og Ásmundur E. Þorkelsson. Bergþóra Sigurjónsdóttir, fulltrúi atvinnurekenda kom ekki á 
fundinn. Hanna Björg Konráðsdóttir, fulltrúi Reykjanesbæjar ætlaði að taka þátt í fundinum í gegnum 
fjarfundabúnað, en tæknimál komu í veg fyrir það. 

Dagskrá: 
1. Starfsleyfi 
2. Óleyfishúsnæði 
3. Lóðaeftirlit – kynning 
4. Önnur mál 

Formaður bauð Eydísi Martinsdóttur, nýjan starfsmann HES, velkominn til starfa, setti fundinn og gengið var til 
dagskrár. 

1. Starfsleyfi. 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti. Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 
- Integral slf., kt. 480216-0670, Hafnargötu 91, 230 Reykjanesbæ til að reka tannlæknastofu. 
- Hjallastefnan ehf., kt. 540599-2039 sækir um að fá að halda hænur í kofa á leiksvæði Leikskólans Akurs, 

Tjarnarbraut 1, 260 Reykjanesbæ.  Leyfi er veitt til 2 ár og heilbrigðiseftirlitinu falið að vinna skilyrði fyrir 
hænsnahaldi á leikskólanum. 

- VK list ehf., kt. 4702180530, Stamphólsvegi 4, 240 Grindavík.  Umsókn hafnað. 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum nr. 93/1995 um matvæli. Gildistími starfsleyfa er 12 ár.  
- Anne Lise handgert konfekt, kt. 111176-2139, Miðnestorg 3, 245 Suðurnesjabæ, til framleiðslu á súkkulaðivörum. 
- HS Veitur hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykanesbæ til að reka vatnsból í Vogavík í Sveitarfélaginu 

Vogum.  Gildistími starfsleyfis er 1 ár. 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum nr. 93/1995 um matvæli og reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti. 
Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 
- Urta Islandica ehf., kt. 650113-0120, Básvegi 10, 230 Reykjanesbæ til að reka kaffihús með matsölu. 
- El Faro ehf., kt. 570122-0370, Norðurljósavegi 2, 251 Suðurnesjabæ til að reka veitingahús. 
- Byggingarpunkturinn ehf., kt. 450422-1340,  Hafnargata 6, 230 Reykjanesbæ til að reka söluturn með óvarin 

matvæli. 
- Lux ehf., kt. 500621-1170, Hafnargötu 30, 230 Reykjanesbæ til að reka skemmtistað.  Gildistími starfsleyfis er 1 ár. 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, 
sbr. verklagsreglur við auglýsingu nr. 582/2000 frá umhverfisráðuneytinu.  
- VP vélaverkstæði ehf., kt. 611299-4199 til reksturs vélaverkstæðis að Iðndal 6, 190 Vogar. 
- Suðurbón., kt. 670721-0660, Bakkastíg 10, 260 Reykjanesbæ til að reka bón- og bílaþvottastöð. 
- atNorth ehf., kt.  57115-0690, Sjónarhól 6, 260 Reykjanesbæ til að varaflstöð fyrir gagnaver.  
- HS Veitur hf., kt.431208-0590, ofan Bjarmalands, 245 Suðurnesjabæ til að reka spennistöð.  
- HS Veitur hf., kt.431208-0590, Iðngarðar 16, 250 Suðurnesjabæ til að reka spennistöð.  
- Happy Campers ehf., kt. 680809-0620, Stapabraut 2, 260 Reykjanesbæ til reksturs bílaleigu með bifreiðaverkstæði 

og bifreiðaþvott. 
- N1 ehf., kt. 411003-3370, Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi til reksturs á bifreiðaverkstæði og smurstöð á Grænásbraut 

552, 235 Reykjanesbæ. 
- Bilaleigu Reykjavíkur ehf., kt 550508-0600, Arnarvellir 4b , 235 Keflavíkurflugvöllur til reksturs bílaleigu með 

bifreiðaþvotti og bifreiðaverkstæði. 

Fyrirtæki í auglýsingaferli. 
- Selhöfði ehf., kt. 520702-2530, Jónsvör 7, 190 Vogar til rekstur fiskvinnslu. 
- Steypustöðin-Námur., kt. 531093-2409, Álfhella 1, 221 Hafnafjörður til að reka malarnám og jarðvegstipp í 

Vatnskarðsnámu. 
- Alvarr ehf., kt. 550885-0429, Skipholt 68, 105 Reykjavík til jarðborana samkvæmt starfsleyfisskilyrðum við 

Berghólabraut í Helguvík, Reykjanesbæ. 
- Íslenskir aðalverktakar hf., kt. 660169-2379, Höfðabakka 9d, 110 Reykjavík til reksturs námuvinnslu í Stapafelli og 

við Rauðamel Reykjanesbæ í samræmi við uppgefin hnit og yfirlitsmynd með umsókn. 
Nefndin felur heilbrigðiseftirlitinu að gefa út starfsleyfi til ofangreindra fyrirtækja berist ekki athugasemdir á 
auglýsingatíma. 



2. Óleyfishúsnæði 
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hefur haft afskipti af leiguhúsnæði við Víkurbraut 6, Reykjanesbæ, sem er í umsjá 
Velferðarráðs bæjarins.  Þar sem húsnæðið uppfyllir ekki 1. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti er 
óheimilt að nota það til íbúðar.  Nefndin fer fram á að leigu húsnæðisins verði hætt þar til tilskilin leyfi liggi fyrir. 

3. Lóðaeftirlit 
Kynnt voru mál sem eru í undirbúningi. 

4. Önnur mál 
Ekkert var rætt undir þessum lið. 

Formaður sleit fundi og þakkaði nefndarmönnum og starfsfólki fyrir samstarfið á undanförnum árum. 

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 18:00. 


