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Fundargerð 120. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis, 
föstudaginn 7. desember 2018 kl: 15:00, haldinn á skrifstofu eftirlitsins. 
Mætt voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir 
Sigurvinsson, Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur Kristjánsson og Kristján 
Jóakimsson. Eva Dögg Jóhannesdóttir og Jón Hörður Elíasson, var í 
stöðgugu símasambandi 
 

Dagskrá: 
 

1. Athugasemdir við fjárhagsáætlun 2019 

2. Umræður um gjaldskrá 

3. Umsagnir Sveitarfélög 

4. Skipulagsmál umsagnir 

5. Mál úr eftirlitinu 
6. Matvælastofnun  

7. Umhverfisstofnun 

8. Ráðuneyti 

9. Starfsleyfi fyrirtækja  

10. Tímabundin starfsleyfi vegna niðurrifs 

11. Tóbaksöluleyfi 

12. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga 

13. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns 

14. Önnur mál 

15. Fundadagsetningar, tillaga. 

 
1. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. 

Sveitarfélögin hafa fjallað um áætlunina. Engar athugasemdir hafa borist 
frá sveitarfélögum.  

Fjárhagsáætlun skoðast því samþykkt. 
 
2. Gjaldskrá.  

Heilbrigðisfulltrúi kynnti auglýsingu um breytingu á gjaldskrá  nr.388 frá 

25. apríl 2017.  Tímagjald verður kr.14.214. Sýnagjald verður kr 22.600  

aðrir liðir breytast í samræmi við það.  

 Heilbrigðisnefnd samþykkir framlagða breytingu á gjaldskrá. 

 

3. Sveitarfélög  
a) Umsókn frá Sorpsamlagi Strandabyggðar um að nýta timbur í 

jarðvegsmanir. Samþykkt tímabundið starfsleyfi 
b) Vatnsnotkun fyrirspurn um gögn um vatnsnotkun á Vestfjörðum - mjög 

litar upplýsingar til varðandi vatnsnotkun í rúmmálseiningu.  



c) Gjaldskrár fyrir vatnsveitu Drangsnesi, fyrir fráveitu í Kaldrananeshreppi 
og fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Kaldrananeshreppi. 

  Heilbrigðisnefnd samþykkir framlagðar gjaldskrár. 
d)  Innheimta eftirlitsgjalda 2018 athugasemdir frá sveitarfélögum 
e) Límt á bíla 20. nóvember 2018 Ísafjarðarbær 
f) Fundargerð símafundar framkvæmdastjóra vegna lagabreytinga  
g)  Heimsókn kynning á skráningarkerfi.  
 
4. Skipulagsmál umsagnir kynnt 
a) Heildarendurskoðun á Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018-2030 
b) Allt að 800 tonna ársframleiðsla á lax- og regnbogasilungsseiðum í 

seiðaeldisstöð Háafells ehf á Nauteyri í Strandabyggð Ákvörðun um 
matsskyldu 

c) Ofanflóðavarnir á Patreksfirði, Urðargata, Hólar og Mýrar Álit um mat á 
umhverfisáhrifum. 

d) Vindorkugarður í Garpsdal Tillaga að matsáætlun 
 
 

5. Matvælastofnun kynnt 
a) Varað við neyslu á romanine salati frá Bandaríkjunum  
b) Nóróveira í ostrum olli matareitrun á Skelfiskmarkaðnum 
c) Sala matvæla án umbúða 
d) EFSA leggur til lækkun viðmiðunargildis díoxína í matvælum 
e) Neytendur fá upplýsingar um frammistöðu matvælafyrirtækja 
f) Viðmiðunarreglur Færanleg matvælastarfsemi 
g) Leiðbeiningar Matvæli afgreidd í ílát viðskiptavina 
h) 10 ára afmæli Matvælastofnunar  

 
6. Umhverfisstofnun kynnt 
a) Arctic Sea Farm ehf umsögn Umhverfisstofnunar um umsókn um 

undanþágu 
b) Fjarðarlax hf. umsögn Umhverfisstofnunar um umsókn um undanþágu 
c) Reglubundið eftirlit UST 05.10 2018 hjá Háafelli 
d) Reglubundið eftirlit Ust 04.10. 2018 hjá Eldisvörr ehf 
e) Lok eftirfylgni UST Dýrfiskur (nú Arctic Sea Farm) Önundarfirði 
f) Fundargerð 16.08 2018 Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit 

Sveitarfélaga 
g) Tillögur að starfsemi sem henta í skráningu í stað starfsleyfis sbr. lög 

7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir mengandi starfsemi 
 

7. Ráðuneyti kynnt 
a) Samráðsgátt Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir 7/1998 

Breytingar í samráðsgátt  
b) Samráðsgátt Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir 7/1998 
c) Breytingar í samráðsgátt. Breyting 7/1998 Plastfrumvarp 
d) Umsóknir Fjarðalax ehf um undanþágu frá starfsleyfi 
e) Umsóknir Arctic Sea Farm ehf um undanþágu frá starfsleyfi 
f) Breyting 7/1998 áform um lagasetningu 
g) Fundur um nýja reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 

mengunarvarnareftirlit 



  
8. 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. Reglugerð um losun frá atvinnurekstri og 
mengunar-varnareftirlit nr. 550/2018. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að 
lokaúttekt heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist 
kröfum í byggingarreglugerð. Gildistími starfsleyfa er 12 ár.  
 
a) Krúsin Veitingahús endurnýjun starfsleyfis 
b) Bakarinn endurnýjun starfsleyfis 

 
Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og 
reglugerð um um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit nr. 
550/2018 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. 
 
Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og 
reglugerð um um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit nr. 
550/2018 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. 
 

a) Suðurverk hf fyrir vinnubúðir og mötuneyti, viðgerðaraðstaða 
fráveitumannvirki, steypustöð, olíuafgreiðsla. Dýrafjörður 

b) Suðurverk hf umsóknir um starfsleyfi fyrir Arnarfjörð 
c) Magndís ehf umsókn um starfsleyfi 
d) SB Bílaverkstæði Endurnýjun starfsleyfis 

 

 
9. Tímabundin starfsleyfi vegna brenna og landmótunar 
a) Áramótabrenna Tálknafirði 
b) Áramótabrenna Drangsnesi, Bjögunarsveitin Björg 
c) Umsókn Súðavíkurhrepps um áramóta og þrettánda-brennu 
d) Umsókn um áramótabrennu Hólmavík 2018 
e) Upplýsingar um brennur í Ísafjarðarbæ 2018 
f) Umsókn um brennur í Vesturbyggð 2018 
g) Áramótabrenna Reykhólum 2018 
h) Áramótabrenna og þrettándabrenna Bolungarvík 
 
Tímabundið starfsleyfi vegna landmótunar Sorpsamlag Standasýslu 
 
10. Tóbakssöluleyfi 
a) Endurnýjun á tóbakssöluleyfi fyrir Smáulind ehf 
b) Unanþága til afgreiðslu tóbaks fyrir 11 starfsmenn Nettó Ísafirði til að 

afgreiða tóbak 



 
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa. 

 
11. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga 
Systrakot ehf umsögn til sýslumanns  
Mamma Nína ehf umsögn til sýslumanns  
Umsögn um Braggann (Café Riis) til sýslumanns  
 
12. Tækifærisleyfi umsagnir  

Sveitasælan ehf um jól og áramót 
 

13 önnur mál 
Rætt um samræmda gagnagrunna Ísleyf og Ákakerfið. 

 
Fundadagsetningar 2019:   
Næsti fundur verður í febrúar þar sem dagskrá næsta árs verður lögð fram.  

 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:05 


