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1. Starfsleyfi fyrirtækja, heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu neðan-

taldra starfsleyfa: 

Eftirtöldum er 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 mengunarvarnareftirlit 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) Bifreiðaverkstæði Guðjóns Bolungarvík, nýtt starfsleyfi gamalt verkstæði 

b) Nora Seafood, innflutningur og pökkun á matvöru, nýtt 

c) Gunnar Ólafsson, Þaraskeggi, Bolungarvík, lítil matvælavinnsla, nýtt 

d) Ba337 ehf, Tálknafjörður, fiskbúð, nýtt 

e) Penna ehf/Hótel Flókalundur  endurnýjun starfsleyfis 
f) Hraðfrystihúsið Gunnvör, Hnífsdal, endurnýjun starfsleyfis 

g) Félagsbúið Vigur, endurnýjun starfsleyfis 

h) Sjótækni ehf, Tálknafirði, starfsleyfi fyrir meðferð og húðun málma 

i) Sjótækni ehf, Tálknafirði, starfsleyfi fyrir upptöku sæstrengja 

j) Ósk um að við endurnýjun verði Gverndarlaug skráð sem náttúrulaug 



k) Hamónu ehf, Þingeyri,  endurnýjun 

l) Sundlaug Reykhólum, Grettislaug, endurnýjun starfsleyfis 

 

2. Úr eftirliti, kynnt 

a) Sigvatnssýni tekin við urðunarstaðinn Hól í Bolungarvík, tvö sýni tekin úr 

brunnum, þriðji brunnur þurr.  

b) Dómur héraðsdóms, urðun á fiskúrgangi 

c) Héraðsdýralæknir. Skoðun á aðstöðu og reglur um hundahótel og 

dýrahald 

d) Vestur, breyting á eldhúsi kynnt. 

e) Áminning og lokafrestur til úrbóta, starfsmannahúsnæði, Tálknafirði  

f) Minnisblað vegna gruns um matarsýkingu  

g) Kvartað yfir ammoníaksleka, Tálknafirði  

h) Ábending um plastrusl  á girðingum 

i) Úrgangur á lóð vegna niðurrifs fjárhúsa að Hellu, frestur til úrbóta 

j) Bifreiðar í Ísafjarðarbæ, listi yfir álímda bíla 

k) Drangsnes, E.coli í neysluvatni 11. júní 

l) Tjaldstæði Flókalundi, E.coli í neysluvatni 

m) Suðurverk, vinnubúðir í Seyðisfirði, E.coli í neysluvatni  

n) Ævintýradalurinn, E.coli í neysluvatni 24. júlí 

o) Ferðaþjónustan Reykjanesi, E.colí í neysluvatni 24. júlí 

p) Læknishúsið Hesteyri, E.coli í neysluvatni 24. júlí 

q) Gamlahús Ögri II, E.coli í neysluvatni 24. júlí 

r) Ögur kaffihús, E.coli í neysluvatni 24. júlí 

s) Tjaldstæði UST Hesteyri, E.coli í neysluvatni 

t) Kaffi Norðurfjörður, E.coli í neysluvatni 29. júlí 

u) Bergistangi, E.coli í neysluvatni 29. júlí 

v) Bergistangi, gisting, gamli frystir, E.coli í neysluvatni 

w) Ferðaþjónustan Örlygshöfn, Hnjóti, E.coli í neysluvatni 

x) Þjónustuhús Dynjanda, E.coli í neysluvatni 

y) Vinnubúðir Suðurverks við Mjólká Arnarfirði. Vatnssuða fyrirskipuð, 

E.coli í neysluvatni 

Brugðist er við tilfellum af E.coli í neysluvatni skv. vinnureglum: Örverumengað 

neysluvatn - viðbrögð stjórnvalda og upplýsingar til almennings.  Send er 

tilkynning til vatnsveitna með tilmælum um vatnssuðu og tilkynningu til notenda 

sem hengja á upp við vatnstökustaði. Jafnframt eru upplýsingar um E.coli settar 

á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins www.hevf.is  Brugðist hefur verið við tilmælum 

og úrbætur gerðar til að endurheimta vatnsgæði.  

 

3. Tóbakssöluleyfi 
a) Upplýsingar um staði sem hafa leyfi til að selja tóbak í Ísafjarðabæ 
b) Undanþága til afgreiðslu tóbaks, Hamraborg 
c) Verzlunarfjelag Árneshrepps- Tóbakssöluleyfi 
d) Sam ehf, endurnýjun tóbakssöluleyfis 



 
4. Brennuleyfi 

a) Tímabundið starfsleyfi vegna brennu, Bíldudals Grænar baunir 

b) Tímabundið starfsleyfi vegna Brennu við Ögurball 19. júlí 

 

5. Skipulagsmál umsagnir kynnt 
a) Grenndarkynning vegna vatnshreinsistöðvar á hafnarsvæðinu á 

Bíldudal. 
b) Aðalskipulagsbreyting. Íbúðarbyggð við Lönguhlíð, Bíldudal. 
c) Aðalskipulagsbreyting við Melanes – Rauðasandi, ferðaþjónusta 
d) Deiliskipulag inn af Langeyri, Súðavíkurhreppi 
e) Deiliskipulagslýsing fyrir Bolafjall 
f) Urðunarstaður, Hóll Bolungarvík 
g) Skipulagslýsing fyrir endurnýjun á aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 

2019 - 2031  
 

6. Matvælastofnun kynnt 
a) Ísframleiðsla í Efstadal II heimiluð að nýju 
b) Sýnatökur í Efstadal II, fréttatilkynning, yfirlit 
c) Hrina alvarlegra sýkinga hjá börnum af völdum E.coli baktería 
d) Auknar kröfur um úrbætur í Efstadal II, fréttatilkynning 
e) Árétting vegna fréttaflutnings af smiti og smitleiðum E.coli sýkinga í 

Efstadal 2  
f) Örvandi lyf í kaffi og kakódrykkjum 
g) Ísland og EFSA semja um rannsóknir á sýklalyfjaónæmi 
h) Grunur um salmonellu í grísahakki 
i) Bónus, tröllahafrar, aðskotahlutur, líklega plast 
j) Skimun fyrir sjúkdómsvaldandi bakteríum í kjöti á markaði 2018 
k) B6 vítamín í ráðlögðum neysluskammti yfir öryggismörkum  
l) Kröfur um ógildingu leyfis til sjókvíaeldis í Dýrafirði, hafnað 
m) Matvælastofnun varar við neyslu kjöts og spiks af grindhval 
n) Starfsskýrsla Mast 2018 
o) Ábending um EFSA frétt um listeríu í maís 
p) Innköllun Organic Lactose Free Rice Cakes vegna ómerkt óþols og 

ofnæmisvalda (mjólk) 
q) Innköllun Natura B staukar, of mikið af B6 vítamíni 
r) Leiðbeiningar. Ferðaþjónustustaðir með dýrahald og veitingastarfsemi 
s) Tilkynning um uppskeruheimildir til Nesskelja og Íslenskrar bláskeljar 

sem gilda frá 16. ágúst 
t) Tilkynning, lifandi kræklingur/bláskel á ekki að vera á markaði.(29. júlí) 
u) Tilmæli til HES. Eftirlit með lifandi samlokum á markaði 
v) Lifandi samlokur; Kröfur og úttekt ESA 
w) Geislun á neysluvatni: Upplýsingar 14.8 2019 
x) Verjumst STEC í hamborgurum. Fréttatilkynning 
y) Úðasmit með háþrýstiþvotti -Fréttatilkynning 
z) Innköllun á diskasetti vegna Melanisflæðis 
æ) Nýir sjúkdómar í kjúklingabúi 
ø) Útgáfa rekstrarleyfis til fiskeldis í Patreks- og Tálknafirði 
å) Innflutningur á kjöti, átak um aukið eftirlit, sýnatökur 



aa) Mjólkurprótein í vegan smyrju, ómerktur ofnæmis og óþolsvaldur 
bb) Matvæli afgreidd í ílát viðskiptavina, leiðbeiningar 
cc) Aldrei skal binda um sporð á lifandi hval 
dd) Grunur um salmonellu í kjúklingi 
ee) Tillaga að rekstarleyfi til fiskeldis að Nauteyri í Strandabyggð 
ff) Tillaga að rekstarleyfi Samherja, fiskeldi að Stað í Grindavík 

 
7. Umhverfisstofnun kynnt 

a) Tilkynning til gesta um að neysluvatn sé ekki drykkjarhæft, Hesteyri 
b) Leiðbeiningar um tilkynningar vegna mengunaróhappa 
c) Fundargerð vorfundar HES og UST 2019 
d) Eftirlit UST, áform um áminningu og krafa um úrbætur Hábrún ehf. 

(7. júní) 
e) Fyrirvaralaust eftirlit 7.06 2019 hjá Hábrún ehf. 
f) Reglubundið eftirlit 7.06, hjá Sjávareldi ehf. 
g) Reglubundið eftirlit UST 21. maí 2019 hjá Íslenska 

kalkþörungafélaginu 
h) Reglubundið eftirit 7.maí 2019 í bikstöð Vegagerðarinnar á Ísafirði 
i) Tillaga um ný vatnshlot í strandsjó skv. lögum 36/2011 um stjórn 

vatnamála 
j) Skipunarbréf í vatnasvæðanefnd fyrir svæði I 
k) Starfsleyfistillaga fyrir Hól í Bolungarvík til kynningar 
l) Kynning á efnavörueftirliti 18. sept 
m) Umgengni á Sandodda við Patreksfjörð 
n) Samræmd stafsleyfisskilyrði fyrir ítarlega hreinsun skólps 
o) Vörpun úrgangs í hafið, kvörtun barst í gegnum UST 
p) Reglubundið eftirlit, 24. júní á urðunarstað sorpsamlags 

Strandasýslu 
q) Reglubundið eftirlit 19.6 2019 hjá Arctic Smolt 
r) Fyrirvaralaust eftirlit 13.8 hjá Arctic Sea Farm, á Patreks- og 

Tálknafirði  
s) Umsögn um skipulags og matslýsingu, Urðunarstaður Hóll 

Bolungarvík 
t) Útgáfa starfsleyfis fyrir urðunarstað í landi Hóls, Bolungarvík  
 

8. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga 
a) Gistiþjónusta Sunnu, umsögn um rekstrarleyfi 
b) Miðjanes, gisting umsögn um rekstrarleyfi 
c) Strandagaldur, kaffihús með matsölu, umsögn til sýslumanns 
d) Bjarnveig ehf., Borgarbraut 17, Hólmavík, umsögn um rekstrarleyfi 

fyrir gistingu 
e) Hótel Bjarkalundur ehf, umsögn um rekstrarleyfi fyrir hótel með 

veitingasölu 
f) Bæjarbúið ehf, Rauðasandi. Umsögn til sýslumanns 
g) Ebesia ehf, umsögn um kaffihús með matsölu  
h) Ferðaþjónustan Hnjóti Örlygshöfn, umsögn til sýslumanns 
i) Þeydal ehf, Holtagötu 4, Súðavík Gististaður í flokki II 
j) Litlabýli ehf, Ránargötu 2, Flateyri  Gististaður í flokki II 
k) Urðartindur ehf, Norðurfirði Gististaður í flokki II 

 



9. Tækifærisleyfi umsagnir til sýslumanns 
a) Bíldudals Grænar, bæjarhátíð 29. júní, tækifærisleyfi 
b) Umsögn um tækifærisleyfi, Hringleikur, Sirkuslistafélag 
c) Skemmtanahald vegna Dýrafjarðardaga 2019, umsögn um 

tækifærisleyfi 
d) Ögurball 2019, umsögn um tækifærisleyfi 
e) Félagsheimili Hólmavíkur, hamingjudagar 2019, umsögn um 

tækifærisleyfi 
f) Skjaldborgarhátíð 2019, Sköpunarhúsið 72, umsögn um 

tækifærisleyfi 
g) Félagsheimili Flateyri, dansleikur, umsögn um tækifærisleyfi 
h) Skjaldborg, heimildamyndahátíð, dansleikur í FP, umsögn til 

sýslumanns 
i) Sjómannadagurinn, Patreksfirði, umsögn um tækifærisleyfi 
j) Umsögn um tækifærisleyfi fyrir Blús milli fjalls og fjöru, 

Félagsheimilinu Patreksfirði. 
  
10. Önnur mál 

a) Greinargerð Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða vegna leyfisveitinga 
b) Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur 
c) Skipaskoðun í Þingeyrarhöfn í M/S Vesland 
d) Aðgangur Bolungarvíkurkaupstaðar að rafrænum reikningum fyrir 

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða 
e) Minnispunktar vegna fundar í Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

um skráningarreglugerð.  
 
Fundadagsetningar 2019:   
 
4. fundur                 12. september     Fundur í Strandasýslu  
5. fundur                 31. október       Fjárhagsáætlun 
6. fundur                   5. desember     Viðbrögð 

 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 18:20 



 


