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Dagskrá  

 

1. Heilbrigðisfulltrúi kynnti ársreikning heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2013. 
Heildarreksturskostnaður og stofnkostnaður var kr.25.795.046.  Eftirlitsgjöld voru 

kr 17.071.632. Heilbrigðisnefndin fjallaði um ársreikninginn og var hann 

samþykktur. Engar athugasemdir gerðar við ársreikninginn. 

2. Garðstaðir  

 kynnt talning þann 31.1 2014. fjöldi bíla reyndist vera 455. 

 Erindi Pacta lögmanna vegna Garðstaða og minnisblað heilbrigðisfulltrúa. 

Ásamt athugasemdum við minnispunkta heilbrigðiseftirlits Vestfjarða.   

 Þorbirni Steingrímssyni er boðið að koma með andmæli við erindi Pacta 

lögmanna fyrir næsta fund.  Með vísan í skýrslur  heilbrigðiseftirlits er ekki 

talin vera bráð mengunarhætta af starfseminni.  Samstarf verður haft við 

Súðavíkurhrepp um lausnir á málinu. Leitað verður til skipulags yfirvalda í 

Súðavíkurhreppi um breytingu á skipulagi, á meðan skipulagi er ekki breytt 

verður ekki veitt starfsleyfi á staðnum.  

3. Matvælastofnun tilboð um innleiðingu á breytingum á eftirlitskerfi 

 Tilboð matvælastofnunar um aðgang að Ísleyfi 

 Svar frá heilbrigðiseftirliti Vestfjarða 

 Breytingar frá upphaflegu tilboði. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða kemur til með 

að fylgjast með  

4. Samþykkt um þrifnað utnahúss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Vestfjarða var 

samþykkt þann 30. apríl 2004 í heilbrigðisnefnd.  Þá tókst ekki að ljúka 

málinu, nú virðist hinsvegar vera áhugi fyrir samþykktinni er hún því tekin 

aftur til afgreiðslu í heilbrigðisnefnd og óskað eftir því að sveitarfélögin á 

starfssvæðinu samþykki hana.  



5. UAR-Ráðuneyti bréf til kynningar  

 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. 

 Umsókn Íslenska kalkþörungafélagsin um undanþágu  vegna svifagna í sjó. 

Ráðuneytið telur að ekki sé þörf á  undanþágu frá ákv. í starfsleyfi.  

6. Lyfjastofnun  

 Nicovel 2 mg nikótíntyggigúmmí í sjálvali í Verslunum  Bónus. Slík vara má 

ekki vera í sjálfvali.  

 

7. Umhverfisstofnun bréf til kynningar  

 Urðunarstaður Vesturbyggðar Starfsleyfi runnið út en samt úrgangur á 

staðnum. 

 Urðunarstaður í Bolungarvík áform um áminningu þar sem neyðaráætlun 

hefur ekki borist og litað timbur er blandað ómeðhöndluðu timbri 

 Þrýstiprófanir á lögnum í nýrri olíubirgðastöð Olíudreifningar á Ísafirði 

 Skil á vöktunaráætlun og viðbragðsáætlun Arnarlax máli lokið.  

 

8. Matvælastofnun  bréf til kynningar 

 Túlkun matvælastofnunar um starfsleyfisskyldu mötuneyta í fyrirtækjum 

 Svör heilbrigðiseftirlits vegna ESA Country profile 

 HES sölustöðvun á nokkrum vörutegundum í Netto Reykjanesbæ.  

 Tilkynning um markaðssetningu á fæðubótarefninu Hafkalk Gull 

 Drög að leiðbeiningum um verklag við innköllun á matvælum 

 Upplýsingar um stærstu innflytjendur fæðubótaefna 

9. Úr eftirliti  

 Sveitarfélög 

 Listi yfir fyrirtæki sem fengu eftirlit 2013, var sendur sveitarfélögum 19. 

desember 2013. 

 Umsókn um undanþágu skv. 11. gr reglugerðar nr 814/2010 með síðari 

breytingum fyrir Grettislaug- Heilbrigðisnefnd samþykkir framkomna 

beiðni um undanþágu frá laugargæslu-  

 Skipulagsmál 

 Umsögn heilbrigðiseftirlits varðandi fyrirkomulag fráveitu Hótels 

Flókalundar vegna fyrirhugaðrar stækkunar 

 Umsögn um deiliskipulag fyrir Dynjanda Arnarfirði 

 Umsögn við aðalskipulagsbreytingar Vesturbyggð, Nýtt iðnaðarsvæði á 

Bíldudal og athafnasvæði á Patreksfirði 

 Eftirlit 

 Súðavíkurhreppur hefur beðið um að heilbrigðiseftirlit fylgi eftir að hús í 

dreifbýli séu  með nothæfar rotþrær.  

 Neysluvatnssýni heildarefnagreiningasýni hafa verið tekin á Ísafirði, 

Bolungarvík og Hólmavík.  í sýni frá Ísafirði mældust PAH efni en langt 



undir mörkum, óskað var eftir endurmælingu á því sýni, ásamt því að álits 

var leitað hjá sérfræðingi. 

 Hávaðamælingar á Bíldudal Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða mældi hávaða 

yfir mörkum í íbúðagötu þann 22.11. 2013.  Við því var brugðist af hálfu 

Íslenska Kalkþörungafélagsins með því að byggja yfir blásara, og skipta 

um legur í sniglum, einnig stendur til að setja upp hljóðdrumba. 

niðurstöður mælinga kalkþörungaverksmiðunnar kynntar. 

Heilbrigðiseftirlit mun áfram fylgjast með hávaða á Bíldudal.   

10. Starfsleyfi fyrirtækja 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og 

lögum um matvæli nr 93/1995. 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.  

 

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

061235-2999-    Arnórsstaðir Vesturbyggð Vatnsveitur, einka 

190547-2569-    Hóll Ísafjarðarbær Vatnsveitur, einka 

060281-5649-    Vífilsmýrar Ísafjarðarbær Vatnsveitur, einka 

 

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og 

reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

420269-
5879-    Sundlaugin Krossnesi Árneshreppur Sundstaðir, litlir 

 

 

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. 

Hér koma tvö starfsleyfi til auglýsingar  

 Landsnet vegna varaaflsstöðvar í Bolungarvík 

 Ísafjarðarbær vegna móttökustöðvar í Engidal Bætt við starfsleyfi 

móttaka á bílum til endurvinnslu og geymsla á 20 bílum.  

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

580804-2410- Landsnet hf Bolungarvík Spennistöð varaaflstöð 

540596-2639-  Ísafjarðarbær Funi Ísafjörður Móttaka úrgangs 

451012-1180-    True Westfjords ehf Bolungarvík Önnur ótalin fiskvinnsla 

640112-0770-    Trésmiðja ísafjarðar Ísafjarðarbær 
Trésmíðaverkstæði með 
lökkun 

 

11. Tækifærisleyfi   

heilbrigðiseftirlit hefur veitt umsagnir vegna eftirfarandi tækifærisleyfa 



 Íþróttahús Súðavíkur vegna þorrablóts 22. febrúar 

 Félagsheimili Suðureyri vegna þorrablóts 15. febrúar 

 Krúsin veitingahús nemendafélag menntaskólans á Ísafirði 14. febrúar 

 Umsögn um endurnýjun veitingaleyfis fyrir Hamraborg Ísafirði, sótt er um 

sólahrings opnunartíma.  

 Fisherman ehf jólahlaðborð 14. desember 

 Edinborgarhúsið sveitasælan ehf lengri opnunartími 26. desember og 1. 

janúar. 

 Félagsheimili Oddfellowa  Þorrablót þann 1. febrúar 

 Félagsheimili Patreksfjarðar Þorrablót þann 25. janúar. 

 Félagsheimilið Baldur Drangsnesi þorrablót þann 2. febrúar 

 Félagsheimilið Hólmavík Þorrablót þann 25. janúar 

 Félagsheimilið Þingeyri Þorrablót þann 25. janúar 

 Íþróttahúsið Flateyri vegna Þorrablóts 8. febrúar 

 Félagsheimilið Hnífsdal Þorrablót Sléttuhreppinga 15. febrúar. 

 Félagsheimilið Hnífsdal þorrablót Kvennfélagsins Hvatar 1. febrúar 

 Lagt er til breytt verklag við afgreiðslu tækifærisleyfa.  Alla jafnan sækja 

forráðamenn um tækifærisleyfi til sýslumannsembættanna, sem leita umsagna 

frá heilbrigðiseftirliti.  Af hálfu Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða er þá haft 

samband við viðkomandi um að sækja þurfi um starfleyfi til 

heilbrigðisnefndar.  Afrit af tímabundnu leyfi heilbrigðisnefndar er þá sent til 

sýslumanns sem ígildi jákvæðrar umsagnar.  Ef Þorrablót eða svipaðar 

skemmtanir eru haldnar í veitinga- og samkomuhúsum  sem eru með 

starfsleyfi og skemmtanirnar eru haldnar á ábyrgð starfsleyfishafa þarf ekki 

sérstök leyfi heilbrigðisnefnda. Innheimt verður starfsleyfisgjald fyrir 

tímabundið starfsleyfi þegar samkomur eða veitingar eru haldnar á stöðum 

sem ekki eru með starfsleyfi eða, skemmtun er ekki á ábyrgð starfsleyfishafa.  

12. Tóbak – söluleyfi og undanþágur 

 Eftirfarandi er veitt undanþága til sölu á tóbaki.  

Lilja Júlíusdóttir   – N1 3. febrúar gildir í sex mánuði  

13. Tímabundin starfsleyfi vegna brenna. 

Kennitala Heiti Nafn forráðamanns Sveitarfélag dags 
Heiti 

atvinnugreinar Rúmmál 

120567-5789  Áramótabrena Hnífsdal 
Sigríður ‘O 
Kristjánsdóttir  Ísafjörður  31.des áramótabrenna   

540596-2639 Áramótabrena Flateyri  
Björn Reynir 
Gunnarsson  Ísafjörður  31.des áramótabrenna   

261066-8319 Áramótabrena Tálknafirði  Indriði Indriðason  Tálknafirði  31.des áramótabrenna   

510694-2369 Áramótabrenna Bíldudal  Ásthildur Sturludóttir Vesturbyggð 31.des áramótabrenna   

510694-2369 Áramótabrenna Patreksfirði  Ásthildur Sturludóttir Vesturbyggð 31.des áramótabrenna   

161159-5849 Áramótabrenna Bolungarvík  Elías Jónatansson Bolungarvík 31.des áramótabrenna   

71090-2079 Áramótabrenna Drangsnesi  
Ingólfur Árni 
Harladsson  Kaldrananeshrepppur 31.des áramótabrenna   

540596-2639 Áramótabrenna Suðureyri 
Valur Sæþór 
Valgeirsson  Ísafjörður  31.des áramótabrenna   

180585-2149 Áramótabrenna Hólmavík Pétur Matthíasson  Hólmavík  31.des áramótabrenna   

540596-2639 Áramótabrenna Þingeyri 
Þórir Örn 
Guðmundsson  Ísafjörður  31.des áramótabrenna   

540596-2639 
Áramótabrenna Hauganesi  
Ísafriði  

Stefán Hagalín 
Ragúelsson  Ísafjörður  31.des áramótabrenna   



040867-3929 
Áramótabrenna 
Garðstaðagrundum  

Þorbjörn 
Steingrímsson  Súðavík 31.des áramótabrenna   

070466-3179 Áramótabrenna Súðavík  Garðar Sigurgeirsson  Súðavík 31.des áramótabrenna   

200265-3479  Áramótabrenna Reykhólum Egill Sigurgeirsson  Reykhólahreppur 31.des áramótabrenna   

 

 Minnispunktar vegna brennuleyfa kynnt  

 

14. Önnur mál 

 Heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir fundi með umhverfisnefnd 

Ísafjarðarbæjar. 

 Fundargerð hollustuháttahóps  þann 11. janúar 2014 kynnt 

 Fundargerð hollustuháttahóps þann 11. febrúar 2014 kynnt 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 13:30 

 Fundadagsetningar  2014, tillaga:  

 1. fundur   14. febrúar Ársreikningur  

 2. fundur   10.april   Matvælaeftirlit – Innra eftirlit 

 3. fundur  23. maí  Fundur í Strandabyggð um sumarverkefni  

 4. fundur 29. ágúst  Fundur í Vesturbyggð um sumarverkefni  

 5. fundur 10. október Fjárhagsáætlun. 

 6. fundur 12. desember   Viðbrögð við fjárhagsáætlun 

 

 


