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Fundargerð 111. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 10. 

febrúar 2017, haldinn á skrifstofu eftirlitsins í Bolungarvík   kl. 15:00.  Mættir 

voru:  Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún 

Geirsdóttir, Hólmfríður Vala Svavarsdóttir.  
 

Dagskrá: 

1. Viðbrögð við fjárhagsáætlun 2017 

2. Ársreikningur fyrir Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 2016 

3. Gjaldskrá fyrir 2017 

4. Sveitarfélög 

5. Mál úr eftirlitinu 

6. Umhverfis og skipulagsmál.  

7. Umhverfisstofnun 

8. Matvælastofnun 

9. Ráðuneyti 

10. Starfsleyfi fyrirtækja  

11. Tímabundin starfsleyfi vegna brennu 

12. Tóbaksöluleyfi 

13. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga 

14. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns 

15. Önnur mál 

16. Fundadagsetningar, tillaga. 

Dagskrá 

 

1.  Viðbrögð sveitarfélaga við fjárhagsáætlun 2017 

 Kaldrananeshreppur, samþykkt á fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits fyrir 2017 

2. Ársreikningur fyrir Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða vegna ársins 2016 lagður 

fram. Heildar rekstrarkostnaður og stofnkostnaður var kr. 35.855.701.  

Eftirlitsgjöld voru kr 21.488.125. Heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir þeim 

liðum sem voru umfram áætlun.  Heilbrigðisnefndin fjallaði um ársreikninginn 

og var hann samþykktur. Ef óskað er skýringa við einstaka liði þá vinsamlegast 

hafið samband. Ársreikningurinn verður sendur til sveitarfélaganna.  

3. Gjaldskrá fyrir árið 2017. lagt fram tillaga sem sveitarfélög þurfa að 

samþykkja.  

4. Sveitarfélög  

 Gjaldskrá Reykhólahrepps vegna hunda og kattahalds. Heilbrigðisnefnd 

samþykkir framlagða gjaldskrá.  

 Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs Reykhólum 2017. Heilbrigðisnefnd 

samþykkir framlagða gjaldskrá.  

 Ísafjarðarbær sækir um starfsleyfi fyrir fráveitur með gögnum um losun,  

starfsleyfi verða unnin í samræmi við það.  Fráveitur sveitarfélaga eru 

starfsleyfiskyldar, unnið verður að fráveitumálum á þessu ári.  

5. Skýrsla um neysluvatn 2013-2016.  Teknar hafa verið saman niðurstöður 

neysluvatnssýna fyrir árin 2013 -2016 og niðurstöður greindar. Vatnsgæði, þar 

sem ekki hefur verið reglubundið eftirlit, eru marktækt lakari eins og sjá má á 

sýnatökum hjá ferðaþjónustuaðilum.  Niðurstöður sýnatöku áranna 2013 - 2016 



hjá vatnsveitum þéttbýlisstaða sýna að 93% þeirra stóðust kröfur.  Hjá 

kúabændum  eru 80% sýna í lagi og  hjá ferðaþjónustuaðilum í dreifbýli  þ.e. 

gisting og tjaldstæði stóðust einungis 71% sýna kröfur m.t.t. E.coli.   

 Skrá þarf tengiliði Heilbrigðiseftirlits við vatnsveitur betur.  Upp hafa komið 

tilvik þar sem heilbrigðiseftirlit hefur ekki náð sambandi við tengiliði vatnsveitu 

vegna þess að þeir voru ekki aðgengilegir.    

 Meðfylgjandi er úrbótalisti sem eigendur vatnsveitna þurfa að fylgja eftir. 

Tenglar eru í skýrslu á fræðsluefni um vatnsból og innra eftirlit.  

 

 Úrbótalisti 

 *Tengiliði vantar við vatnsveitur, þ.e. netfang og gsm símanúmer. 

 *Innra eftirlit ekki til staðar, frestur til að koma því á er 3 mánuðir 

 *Upplýsingar um vatnsmagn veitunnar í rúmmálseiningu vantar 

 * Skrá þarf peruskipti og áætlaðan líftíma skv. framleiðanda 

 * Skrá þarf viðhald og eftirlit með búnaði.  

 * Skrá þarf eftirlit á vatnsverndarsvæði  

6. Ráðuneyti 

 Ósk um tilnefningu í starfshóp um litlar vatnsveitur 

 Anton skipaður af SHÍ  í starfshóp um litlar vatnsveitur 

 Efirlitsstofnun EFTA hefur sent íslenska ríkinu bréf þar sem spurt er út í 

upplýsingagjöf til neytenda í framhaldi af því að E. Coli greindist á Flateyri 

2016. Greinargerð heilbrigðisfulltrúa og svar við fyrirspurninni kynnt. 

 Ný reglugerð nr. 1040/2016,  um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum 

eiginleikum úrgangs. UAR 

 Drög að reglugerð um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota 

drykkjarvöruumbúðir UAR 

 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið undirbýr nú gerð annarrar skýrslu um stöðu 

innleiðingar Árósasamningsins hér á landi. Skýrslan verður unnin í samráði við 

umhverfisverndarsamtök og tekur ráðuneytið einnig við öllum ábendingum frá 

almenningi um efni hennar. Árósasamninginn fjallar um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri 

málsmeðferð í umhverfismálum. 

 

7. Umhverfis og skipulagsmál. 

 Matslýsing fyrir aðal og deiliskipulag vegna  Hvalárvirkjunar. Kynnt 

 Ákvörðun um matskyldu Seiðastöðvar Arctic Smolt Norðurbotni Tálknafirði. 

Kynnt 

 Ósk um umsögn við nýtt deiliskipulag Skeljavík frístundabyggð. 

 

8. Mál úr eftirliti  

 E.coli í neysluvatni Bolvíkinga, krafa um vatnssuðu. Slokknað hafði á 

geislunartæki og boð ekki borist frá tæki.  

 E.coli í neysluvatni Súðavík, vatnssuða. Stakt sýni, ekkert fannst við 

endurtekningu.  

 Heildarefnagreiningarsýni skal taka árlega þar sem vatnsveita þjónar fleirum 

en 500 íbúum, tekin hafa verið 15 sýni á Vestfjörðum, eftir er að taka sýni frá 

4 vatnsveitum.  Er á  áætlun á þessu ári.  

 Heildarefnagreining, Ísafjörður stenst kröfur reglugerðar. 

 Heildarefnagreining, Bolungarvík stenst kröfur reglugerðar. 



 Brennur 

 Að gefnu tilefni er vakin athygli á að um áramótabrennur gilda ákveðnar 

reglur varðandi það efni sem fer á brennu, varðandi olíunotkun, varðandi 

brunatíma og varðandi hreinsun svæðis eftir brennu. Vakin er athygli á því að 

brennur eru ekki leið til að farga úrgangi heldur er þeim ætlað að vera til 

ánægju og yndisauka fyrir bæjarbúa.  

 Brot á tímabundnu starfsleyfi fyrir áramótabrennu í Bolungarvík 2017, grunur 

um að veiðarfæraúrgangi hafi verið fargað á brennu. Kynnt.  

 Kvörtun frá íbúa vegna brennslu úrgangstimburs Patreksfirði, úrgangstimbur 

sé sett í gám til förgunar.  Kynnt, höfum ekki farið á staðinn.  

 Ríkissaksóknari. Erindi heilbrigðiseftirlits móttekið er varðar kæru á 

niðurfellingu á kæru heilbrigðiseftirlits vegna Mýrarboltabrennu. 

9. Umhverfisstofnun, bréf til kynningar 

 Eftirlitsskýrsla fiskeldi Arnarlax hf 

 Umhverfisstofnun óskar eftir lista yfir þá rekstraraðila sem hafa starfsleyfi frá 

heilbrigðisnefnd á svæðinu til að meðhöndla úrgang 

10. Matvælastofnun,  bréf til kynningar 

 Innköllun og sölustöðvun á frosnum jarðarberjum frá COOP vegna nóróveiru 

 Aukefni, reglur og eftirlit. Leiðbeiningar 

 Þarf heimilisfang að koma fram á merkingum matvæla, 

 Hver hefur eftirlit með eftirlitinu  

 Innköllun á Dijon Sinnepi  

 Innköllun á hvítöli royal unibrew  

 Listería í laxasalati frá Matur og mörk 

 Listería í sveppum frá Innes ehf 

 Synjun á nýtingu á mjöli til fóðurgerðar staðfest 

 Synjun Matvælastofnunar felld úr gildi varðandi innflutning á fæðubótaefni 

sem inniheldur hátt magn af koffíni. 

 Sölustöðvun koffínbættra drykkjarvara Nutamino  

 Styrkir vegna stofnkostnaðar við vatnsveitur á lögbýlum Rafrænar 

umsóknir skal fylla út á Bændatorginu á vef Matvælastofnunar eigi síðar en 1. 

mars 2017 

 ESA birtir landsskýrslu og úrbótayfirlit fyrir Ísland 

 

11. 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 veitt með fyrirvara um að lokaúttekt 

heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í 

byggingarreglugerð. Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 

 



 

 
kennitala Nafn Sveitarfélag Heiti Atvinnugreinar 

0204592479 Guðrún Hanna Óskarsdóttir- neðri Breiðadal Ísafjarðarbær Krár, kaffihús án matsölu ( lítil starfsemi >50 gestir 

5405962639 Leikskólinn Tangi Ísafjarðarbær Leikskólar með móttökueldhúsi 

4110151060 Svörtuloft ehf-Ráðagerði Vesturbyggð Hótel og gistiheimili án veitingasölu, miðlungs (17-50 gestir) 

2801614469 Jón Skúlason-Gemlufall Ísafjarðarbær Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

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

reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að 

lokaúttekt heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í 

byggingarreglugerð Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 

kennitala Nafn Sveitarfélag Heiti Atvinnugreinar 

050684-3429 Haukur Sigurðsson-Silfurgata 11 Ísafjarðarbær Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

1204522909 Gilsbakki 4-Bíldudalur Vesturbyggð Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

0112372669 Soffía Stefánsdóttir- Fjarðargata 68 Ísafjarðarbær Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

1706612069 Birgit Abrecht-Stekkjargata 29 Ísafjarðarbær Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

6501660540 PKS ehf Súðavík Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

2003583259 Kaldrananes II Kaldrananeshreppur Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 
 
 

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

reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér 

mengun  nr. 785/1999. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt 

heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í 

byggingarreglugerð Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 

 
5405962639 Ísafjarðarbær-Fráveita Ísafjörður Ísafjarðarbær Fráveitur sveitarfélaga 

5405962639 Ísafjarðarbær- Fráveita Suðureyri Ísafjarðarbær Fráveitur sveitarfélaga 

5405962639 Ísafjarðarbær Fráveita Flateyri Ísafjarðarbær Fráveitur sveitarfélaga 

5405962639 Ísafjarðarbær Fráveita Þingeyri Ísafjarðarbær fráveitur sveitarfélaga 

6302043640 Guðmundur Kort ehf. Ísafjarðarbær Bifreiða- og vélaverkstæði, lítið 

 

12. Tímabundin starfsleyfi vegna brennu 

 Áramóta brennuleyfi Tálknafirði 2016 

 Áramótabrenna Hólmavík 2016 

 Áramótabrenna Patreksfirði 2016 

 Áramótabrennuleyfi 2016 Bolungarvík 

 Áramótabrennuleyfi Bíldudalur 2016 

 Áramótabrennuleyfi Drangsnes 2016 

 Áramótabrennuleyfi Ísafjarðarbæ 5 leyfi  

 Áramótabrennuleyfi Reykhólum 2016 

 Áramótabrennuleyfi Súðavík 2016 

 Tímabundin brennuleyfi umsögn til sýslumanns 2017 



 Tímabundið st. leyfi fyrir brennu Garðstöðum 7. janúar 2017 

 

13. Tóbakssöluleyfi  

 Undanþága til að afgreiða tóbak BA110 

14. Rekstrarleyfi, umsagnir til Sýslumanns  

umsögn um Svörtuloft ehf til  

umsögn um Kirkjuból til sýslumanns 

Umsögn um neðri Breiðadal ATH 

15. Tækifærisleyfi   

 Heilbrigðiseftirlit hefur veitt umsagnir vegna eftirfarandi tækifærisleyfa.  

 Tækifærisleyfi vegna þorrablóts Þingeyri 2017 

 Tækifærisleyfi þorrablót Hólmavík félagsheimili 

 Umsögn um tækifærisleyfi Góublót Félagsheimili Suðureyri 

 Umsögn um tækifærisleyfi Oddfellow 2017 

 umsögn um tækifærisleyfi Stútungur 2017 

 umsögn um þorrablót Íþróttahúsinu Reykhólum 2017 

 umsögn þorrablót samkomuhúsinu Baldri 2017.  

16. Önnur mál kynnt  

 Ný skrifstofa hugmyndir kynntar.  

 Kynning á Landsáætlun – Sóttvarnir hafna og skipa, Ísafirði 21. mars 

 Fundargerðir samtaka heilbrigðiseftirlitsvæða SHÍ. Fundur stjórnar 11.10 

2016, Fundur um Gjaldskármál 3. september.  

 Mælingar á radoni í vatni. Geislavarnir ríkisins 

 Fundadagsetningar 2017:  Drög 

 1.fundur   10. febrúar Ársreikningur  

2. fundur   4. maí   Matvælaeftirlit – Innra eftirlit 

3. fundur  8. júní  Fundur í Vesturbyggð um sumarverkefni  

4. fundur 1. september  Fundur í Strandabyggð um sumarverkefni  

5. fundur 27. október Fjárhagsáætlun. 

6. fundur 8. desember  Viðbrögð við fjárhagsáætlun  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:45 
 


