
 

 

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

 

 

Fundargerð 92. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 12. apríl    

2013 haldinn á skrifstofu eftirlitsins í Bolungarvík   kl. 12:00.  Mættir voru: Anton 

Helgason,   Hlynur Reynisson,  Hildur Halldórsdóttir,  Jón Reynir Sigurvinsson, 

Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur Kristjánsson  og  Kolfinna Guðmundsdóttir í 

stöðugu símasambandi.  

 
Dagskrá: 

1. Starfsskýrsla fyrir árið 2012 
2. Gjaldskrá 2013 
3. Ráðuneyti 

4. Umhverfisstofnun 

5. Matvælastofnun 

6. Skipulagsmál 

7. Sveitarfélög 

8. Úr eftirliti  

9. Starfsleyfi fyrirtækja  

10. Tækifærisleyfi  

11. Önnur mál 

Dagskrá  

1. Starfsskýrsla fyrir árið 2012 Heilbrigðisfulltrúi kynnti starfsskýrslu 
heilbrigðiseftirlits fyrir árið 2012.  Í henni eru upplýsingar um eftirlit, 
fjölda eftirlitsferða og niðurstöður sýnatöku á matvælum og neysluvatni. 
Tilgreind eru hin ýmsu verkefni sem farið var í á árinu 2012 og gerð grein 
fyrir kostnaðarhlutdeild sveitarfélaganna við eftirlitið. Vonast er til að 
þessi kynning varpi ljósi á starfsemi heilbrigðiseftirlitsins á árinu 2012. 

2. Gjaldskrá 2013 afgreiðsla sveitarfélaga. 

 Kaldananeshreppur ársreikningur og fundargerð samþykkt 
athugasemdalaust. 

 Bolungarvík bæjarráð samþykkir 5% hækkun á gjaldskrá 
heilbrigðiseftirlits.  

 Reykhólahreppur Ársreikningur 2012 og auglýsing vegna hækkunar á 
gjaldskrá heilbrigðiseftirlitsins um 5% á árinu 2013. 

 Strandabyggð fundargerð lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir 
tillögu um 5% hækkun á gjaldskrá.  

 Ísafjarðarbær lagt fram til kynningar 

 Súðavíkurhreppur lagt fram til kynningar 
3. Ráðuneyti kynnt 

 Ósk Olíudreifingar um áfamhaldandi undanþágu fyrir olíubirgðastöð 

félagsins á Ísafirði. Umsögn heilbrigðiseftirlits kynnt.  

4. Umhverfisstofnun bref til kynningar 

 Eftirltisverkefni HES og UST 2013 um sund- og baðstaði 

 Staðfesting á að úrbótum sé lokið vegna olíubirgðastöðvar Olíudreifingar 

á Ísafirði, hindrun á aðgangi að stöðinni. 



 

 

 Úrbætur vegna eins fráviks staðfestar og áætlun um úrbætur vegna 

þriggja frávika samþykkt vegna urðunarstaðar Vesturbyggðar Patreksfirði.  

 Ákvörðun Umhverfisstofnunar vegna útgáfu starfsleyfis fyrir Dýrfisk ehf í 

Dýrafirði. 

 Skil á útstreymisbókhaldi áform um áminningu Gunnvör hf 

 Áform um áminningu og krafa um úrbætur Arnarlax 

 Útsreymisbókhald urðunarstaða með heildarafkastagetu umfram 25.000 

tonn eða taka á móti 10 tonnum á úrgangi á dag.  

 Stöðuskýrsla um skólpmál. 

5. Matvælastofnun kynnt 

 Matvælaeftirlit HV á árinu 2012 samantekt.  Skil heilbrigðiseftirlits á 

samantekt matvælaeftirlits 2012 

 Innköllun sölustöðvun Kickup real white  

 Innköllun á ýmsum vanmerktum matvælum merktum Lifandi markaður 

 Innköllun á nautakjötsrétt merkt Eldhúsinu vegna ofnæmis og óþolsvalda 

 Innköllun á fylltri kalkúnabringu vegna vanmerkingar- Hvíti kalkúnninn Jói 

Fel fyllt bringa. framleiðandi Ísfug.  

 Innköllun kjúklinga vegna gruns um salmonellusmit – Reykjagarður.  

 Innköllun á Findus Lasagne vegna hrossakjöts sem ekki kemur fram í 

innihaldslýsingu. 

 Innköllun First Price lasange vegna hrossakjöts  

 Garri ehf álbakkar á grill, álform og veislubakkar og gullituð pappaspjöld – 

vanmerkt efni og hlutir í snertingu við matvæli 

 Innköllun á nautakjötsrétt merkt Eldhúsinu vegna vanmerkinga á ofnæmis 

og óþolsvöldum.  Boeuf Bouguignon 

 Tilkynning um aðgerðir vegna vanmerktra próteinbita Nói Siríus Activ 

prótein bitar 

 Fundargerð Matvælahóps Mast og Hes 13. febrúar 

6. Skipulagsmál 

 Deiliskipulag og matslýsing Fossárvirkjun Engidal Ísafjarðarbæ 

7. Sveitarfélög 

 Nýjar samþykktir fyrir hunda og Kattahald í Ísafjarðarbæ Samþykkt. 

8. Úr eftirliti  

 Ábending frá vinnueftirliti um vinnu barna og unglinga. 13. ára 

starfsmaður Tálknakjörs sagður einn við vinnu og afgreiði jafnframt tóbak 

til viðskiptavina.  

 Leiðbeiningar með sundlaugarkönnun 2013 

 Niðurstöður úr sýnatöku á rjómabollum 2013- upplýsingar um S. aureus. 

9. 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. Gildistími starfsleyfa er 12 ár.  

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

650612-1320-    Norður & Co ehf Reykhólahreppur Saltvinnsla  

670208-0790-    Saltverk ehf Súðavíkurherppur Saltvinnsla  

631096-2479-    Víkurbúðin Súðavík Súðavíkurhreppur Matvöruverslun án vinnslu, lítil 

640303-2390- Þrír Guttar ehf Ísafjörður Söluturnar með óvarin matvæla, litlir 

630169-2919-    
Íslandshótel hf - Fosshótel 
Vestfirðir Vesturbyggð Hótel með veitingasölu, stórt (> 100 gestir) 

430393-2279-1   Bakarinn ehf Ísafjörður Krár, kaffihús án matsölu ( lítil starfsemi >50 gestir 

 

Tímabundið starfsleyfi fyrir aldrei fór ég suður kt: 480306-2600- skýrsla um 

framkvæmd  

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

Gildistími starfsleyfa er 12 ár 

 

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

290176-5819-    Ólafur Sölvi Eiríksson Ísafjörður 
Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

570501-2160-    Hárkompaní ehf Ísafjörður Hárgreiðslu- og snyrtistofur 

610213-1620-    Svarti Kastalinn Vesturbyggð 
Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

    

 

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 

710172-0489-    Vélsmiðja Ísafjarðar hf Ísafjörður Vélsmíða- og vélaviðgerðaverkstæði 

510386-1249-    Vélsmiðjan Þristur hf Ísafjörður Vélsmíða- og vélaviðgerðaverkstæði 

 

10. Tækifærisleyfi  
 Grunnvíkingafélagið umsögn um tækifærisleyfi fyrir Félagsheimilið í Hnífsdal 9. febrúar  

 Ólöf Sigríður Pálsdóttir umsögn um tækifærisleyfi fyrir Birkimel, Barðaströnd  16. febrúar 

 Fisherman ehf, Aðalgata 13 Suðureyri umsögn um tækifærisleyfi v. Góublóts 23. febrúar. 

 árshátið Hvest umsögn um tækifærisleyfi þann 9.mars 

 Strandabyggð Góugleði félagheimilinu Hólmavík umsögn um tækifærisleyfi þann 9. mars.  

 Sveitasælan ehf umsögn um tækifærisleyfi  þann 29. mars í Edinborgarhúsinu 

 Flateyrarvagninn umsögn um tækifærisleyfi þann 30. mars 

11. Önnur mál 

Hlynur sótti námskeið þann 10. mars um merkingar matvæla nýjar 

evrópureglur um notkun fullyrðinga.  

Anton sótti námskeið á vegum EU í úttektum á HACCP kerfum 

matvælafyrirtækja 26.-28 febrúar 



 

 

Hlynur sótti námskeið á vegum EU í úttektum á HACCP kerfum 

matvælafyrirtækja 12-15 mars 

Anton sótti námskeið í áhættuflokkun matvælafyrirtækja hjá Matvælastofnun 

25. febrúar 

 

 Fundadagsetningar  2013, tillaga:  

 2. fundur   13.april   Matvælaeftirlit – Innra eftirlit 

 3. fundur  31. maí   Fundur í Vesturbyggð um sumarverkefni  

 4. fundur 30. ágúst  Fundur í Strandabyggð um sumarverkefni  

 5. fundur 11. október Fjárhagsáætlun. 

 6. fundur 13. desember   Viðbrögð við fjárhagsáætlun 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 12:48 


