
 

 

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 
Aðalstræti 21-23, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, fax 456-7088 

 

 

Fundargerð 93. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 31. maí     

2013 haldinn á nýja Fosshótelinu Patreksfirði   kl. 12:45.  Mættir voru: Anton 

Helgason,   Hlynur Reynisson,    Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún Geirsdóttir, , Jón 

Hörður Elíasson   og  Kolfinna Guðmundsdóttir.  

 
Dagskrá: 

1. Ný gjaldskrá  

2. Ráðuneyti 

3. Umhverfisstofnun 

4. Matvælastofnun 

5. Skipulagsmál 

6. Sveitarfélög 

7. Úr eftirliti  

8. Starfsleyfi fyrirtækja  

9. Tækifærisleyfi  

10. Önnur mál 

Dagskrá  

1. Ný gjaldskrá hefur verið birt og er hún númer 435.- 2013. Listi yfir þau 

fyrirtæki sem fengið hafa fengið heimsóknir samkvæmt eftirlitsáætlun verður 

sendur út í júní. Á listanum í júní verða fyrirtæki sem heimsótt hafa verið fram að 

útgáfu listans ásamt fyrirtækjum sem fá eftirlit annað og fjórðhvert ár og hafa 

fengið heimsókn í samræmi við það.  Lokalisti kemur síðan í desember. 

2. UAR-Ráðuneyti bréf til kynningar  

 UAR Erindi Sorpsamlags Strandasýslu um undanþágu til að taka á móti 

sorpi frá sumarhúsabyggð á Snæfjallaströnd Ísafjarðarbæ. 

 UAR Undanþága með skilyrðum til handa Olíudreifingu til rekstur 

birgðastöaðvar á Ísafirði þar til ný stöð hefur verið tekin í notkun en 

eigi lengur en til 1. nóvember 2013.  

 UAR  Endurskoðun á reglugerð nr.798/1999 um fráveitur og skólp. 

Tilgangur með endurskoðuninni er að einfalda ákæði hennar og gera 

hana skýrari.  

 UAR tilkynning um að Efnalög nr 61/2013 hafi öðlast gildi.  Verulegar 

breytingar verða á hlutverki heilbrigðiseftirlit með nýjum lögum.  

3. Umhverfisstofnun bréf til kynningar  

 Drög að reglugerð um náttúrulaugar.  Umsögn Heilbrigðiseftirlits 

 Tillaga til ráðuneytis um breytingu á 4. mgr. 37. gr. reglugerðar nr. 

941/ 2002 til að samræma ákvæði um rými nemenda í leikskólum við 

nýja byggingarreglugerð.  

 Bréf til ráðuneytis um aðalskoðun leikvallatækja og leiksvæða skv. 

reglugerð nr 942/2002. Skoðun faggilts aðila á skv. 12 gr. skal fara 



 

 

fram árlega.  Einungis einn aðili á landinu sér um þessar skoðanir. 10% 

leik og grunnskólalóða hafa hlotið aðalskoðun 2012.  

 Staðfesting að úrbótum móttekin og máli lokið Þóroddur, Patreksfirði.  

  

4. Matvælastofnun bréf til kynningar 

 Framleiðsla fæðurbótaefna úr fylgju 

 Innköllun og sölustöðvun á bragðbættum drykkjum –Powerade grape og 

Powerade fruit punch – framleitt af The Coca-cola Company 

 Fundargerð matvælahóps þann 4. apríl.  

 Fundargerð matvælahóps þann 2. maí.  

 Ábending um innihaldsefni ólöglegra fæðubótaefna  

 ESA skýrsla úttekt á eftirliti með neysluvatni á íslandi  

 Upplýsingar um vanmerkingar á ýmsum vörum –Góð heilsa ehf sala í 

Heilsubúðinni Njálsgötu.  

 Upplýsingar um vanmerkingar á fæðubótaefni – vöruheiti XYX 

 Fréttabréf Matvælastofnunar ATH umfjöllun um Ingunnarstaði 

 Salmonella í Kjúklingahópi Reykjagarðs Innköllun  

 Innköllun á frosnum jarðaberjum vegna lifrarbólgusmits 

 Innköllun á humri vegna vanmerkinga á ofnæmis- og óþolsvalda 

5. Skipulagsmál 

 Umsögn um deiliskipulag lóð undir fóðurstöð Dufansdal 

 Umsögn um breytingu á deiliskipulagi vegna urðunarstaðar 

Patreksfirði.  

 Umsögn um deiliskipulag fyrir tvær sumarhúsalóðir að Holtsfit 

Barðaströnd 

 Umsögn um hjúkrunarheimilið Eyri Torfnesi 

 Umsögn um breytingu á aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps – Breytt 

landnotkun í Norður-Botni.  

 Skipulagsstofnun ósk um umsögn vegna Ísafjarðarlínu 1, breyting á 

legu og lagning jarðstrengs. Ísafjarðarbær 

6. Úr eftirliti  

 Skoðunarskýrsla Saltverk 22. apríl  

 Verkefni sem unnin verður að í sumar 

 Fráveitur almennnt og fráveitur fiskvinnsluhúsa  

 Eftirlit með leiksvæðum barna 

 Sundlauga verkefni  

 

7. Starfsleyfi fyrirtækja 

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. Leyfin eru vett með fyrirvara um að 

lokaúttekt heilbrigðiseftirits hafi farið fram. Gildistími starfsleyfa er 12 ár.  

 

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

2710597369 Hólmakaffi Strandabyggð 
Krár, kaffihús án matsölu ( lítil starfsemi >50 
gestir 

2901622119 Kaffi Dunhagi Tálknafjarðarhreppur Krár, kaffihús með matsölu 

2906654509 Gísli Á Gíslason - Rauðsdalur Vesturbyggð gisting 

4306110110 Bryggjubúðin slf Reykhólahreppur 
Krár, kaffihús án matsölu ( lítil starfsemi >50 
gestir 

4401130870 Albína89 Vesturbyggð Matvöruverslun með vinnslu, lítil 

4805131500 Steini Sterki ehf - Þorpið Vesturbyggð Matsölustaðir, litlir (17-50 gestir) 

5005130630 Tjarnarbraut ehf Vesturbyggð Matsölustaðir, litlir (17-50 gestir) 

5211992459 Sæferðir - Flakkarinn Vesturbyggð Söluturnar með óvarin matvæla, litlir 

5402062010 N1 hf - Ísafirði Ísafjörður Söluturnar með óvarin matvæla, litlir 

5708060410 Vatnsveita Hólmavíkur Strandabyggð Vatnsveitur <1.000 íbúa 

6004120860 
Báta og hlunnindasýning á 
Reykhólum Reykhólahreppur 

Krár, kaffihús án matsölu ( lítil starfsemi >50 
gestir 

6111050960 Fisherman Hótel Ísafjarðarbær Hótel með veitingasölu, lítið (17-50 gestir) 

6710887789 Grunnskólinn á Hólmavík Strandabyggð Grunnskólar með móttökueldhúsi 

 

Eftirtöldum er veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti. 

Gildistími starfsleyfa er 12 ár 

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 
   0803502369001 Gistiheimilið Bjarkarholt Vesturbyggð Bændagisting, orlofshúsasvæði og önnur ótalin gisting án veitingasölu 

1302414339001 Eiríkur Eiríksson Ísafjarðarbær Bændagisting, orlofshúsasvæði og önnur ótalin gisting án veitingasölu 

27027348391 Mánagull Bolungarvík Snyrtistofur 
    5104972449 Stekkaból Vesturbyggð Bændagisting, orlofshúsasvæði og önnur ótalin gisting með veitingasölu 

5109982359 Iceland Sea Angling hf Súðavíkurhreppur Hótel og gistiheimili án veitingasölu, miðlungs (17-50 gestir) 

5109982359002 
Iceland Sea Angling hf - 
Tálknafirði Tálknafjarðarhreppur Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og heimiliseldhús) 

5301693759 Ferðafélag Íslands Árneshreppur Farfuglaheimili og fjallaskálar, sumarnotkun 
 540596263924 Félagsheimili Flateyrar Ísafjarðarbær Samkomusalir án eldhúss eða eingöngu uppþvottur 
 6607060970001 Bjarnveig ehf - Brekkusel Strandabyggð Bændagisting, orlofshúsasvæði og önnur ótalin gisting án veitingasölu 

6705750399002 Hótel Horn Ísafjörður Hótel og gistiheimili án veitingasölu, miðlungs (17-50 gestir) 

 

 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. reglugerð nr. skv. rgl. 785/1999 um 

atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sbr. verklagsreglur við 

auglýsingu nr. 582/2000 frá umhverfisráðuneytinu. Gildistími starfsleyfa er 12 

ár. 
Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

651007-0620-    Kerecis Ísafjörður Snyrtivöruframleiðsla 

680212-1390 Hólmvíkingur ehf Strandabyggð Vinnsla á ferskum fiski, lítil 

440205-4460-    Arna ehf Bolungarvík 
Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja, 
lítið 

630169-2249 Hraðfrystihúsið Gunnvör - Bæjarhlíð Ísafjarðarbær Land- og kvíaeldi 

 

8. Tækifærisleyfi   

 heilbrigðiseftirlit hefur veitt umsagnir vegna eftirfarandi tækifærisleyfa 



 

 

Nemendafélag MÍ Krúsin 3.5.2013 

Atli Ottesen Flateyrar Vagninn 18.5.2013 

Starfsmannafélag Ísafjarðarbæjar Félagsheimilið Hnífsdal 20.4.2013 

Dakis ehf Húsið 19.5.2013 

Standard og gæði ehf Samkomuhúsið Baldur 15.6.2013 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga Bryggjukot Suðureyri 1.6.2013 

 

9. Tóbak – söluleyfi og undanþágur 

 Eftirfarandi er veitt leyfi til smásölu á tóbaki 

Bakkakbúðin Flateyri 26.4.2013 

Tjarnarbraut ehf Bíldudal 13.5.2013 

 

10. Önnur mál 

 Fundir í SHÍ  21 mars ,  6. maí og 13. maí. 

 Samráðsfundur um matvælaeftirlit 23. apríl. Anton sat fundinn. 

 Vorfundur UST, Mast og HES 7.og 8 maí.  

 Skýrsla starfshóps um endurskoðun laga nr 7/1998  

 Greinargerð fulltrúa SHÍ í starfshópi um endurskoðun laga nr 7/1998.  

 Skýrsla um eftirlit með tóbakssölu hjá heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar 

og Kópavogssvæðis.  

 Kvörtun vegna fuglshræja sem hengd eru upp sem fuglahræður 

 

 Fundadagsetningar  2013, tillaga:  

 3. fundur  31. maí   Fundur í Vesturbyggð um sumarverkefni  

 4. fundur 30. ágúst  Fundur í Strandabyggð um sumarverkefni 

Hugsanlega að sameina  

 5. fundur 11. október Fjárhagsáætlun. 

 6. fundur 13. desember   Viðbrögð við fjárhagsáætlun 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 13:55 


