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Dagskrá 

1. Listar yfir eftirlit til 1. júní. Listar yfir eftirlit sem hægt er að innheimta fyrir, 

benda verður á að framkvæmdastjóri var í veikindaleyfi í janúar og staðgengill 

framkvæmdastjóra tók sumarfrí í mars og apríl.  

 Gjaldskrá 2015 var birt 11. mars er nr. 280/2015 

 Umsögn Vesturbyggðar um gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits 28. apríl 2015 

 Umsögn Kaldarnaneshrepps um gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits 13. apríl 2015   

 Gjaldskrá staðfest Súðavíkurhreppur 7. maí  

  Nýlega féll úrskurður hjá úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála sem 

starfa á grunndvelli laga 7/1998. þar sem álagning sorphirðu og eyðingargjalda 

á Akranesi var dæmd ólögleg þar sem ekki hafi verið leitað umsagnar 

heilbrigðisnefndar fyrir gjaldskránni.  Við alla gjaldtöku sem sett er á skv. 25. 

grein laga 7/1998 þarf að leita umsagnar heilbrigðisnefndar.  

2. Samþykkt um umgengni og þrifnað útanhúss á starfsvæði 

heilbrigðisnefndar Vestfjarða  

Öll sveitarfélög nema Súðavíkurhreppur hefur samþykkt samþykktina, samþykkt 

að senda samþykktina til ráðurneytis til birtingar fyrir hin sveitarfélögin. 

3. Umhverfisstofnun bréf til kynningar  

 

 Áminning krafa um úrbætur Íslenska kalkþörunga félagið vegna ryks í útblæstri. 

 Tillaga um breytingu um reglugerð nr577/2013 um snyrtivörur. .  

 Lokun urðunarstaðarins í Vatneyrarhlíð. 

 

4. Matvælastofnun,  bréf til kynningar 



 

 Innköllun á ekta dökkuskúkkulaði frá korninu ehf 

 Ný upplýsinga síða matvælastofnunar yfir lög og reglugerðir. 

 Ný skoðunarhandbók fyrir heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga Skipulagning 

þjálfunar í notkun skoðunarhandbókar verður í höndum innleiðingarhóps sem í 

eru fulltrúar HES og MAST. Mælt er með að starfsmenn HES kynni sér 

bókina vel áður en þjálfun hefst/ námskeið verða haldin.  

 Eftirlitsverkefni 2015 Skelfiskur. kannað hvort skelfiskur sem er á markaði í 

smásölu í verslunum eða veitingahúsum komi frá viðurkenndum aðilum. 

Skelfisk má eingöngu markaðssetja lifandi frá samþykktri afgreiðslustöð eða 

unnin frá samþykktri starfsstöð 

Baunaspírur 4 fyrirtæki með leyfi til sölu og ræktunar á baunaspírum 

heilbrigðiseftirlit beðin að kanna bókhald hvort aðrir framleiðendur eru að selja 

Ábót eða Ecospira.-Frjóangi-Noddle station-Noddle station framleiðir spirur 

eingöngu fyrir eigin veitingastaði. Framleiðslan fer fram í húsnæði í Breiðholti.  

  

5. Skipulagsmál umsagnir 

  Vestfjarðarvegur um Reykhólahrepp Ákvörðun endurskoðun mats á 

umhverfisáhrifum  

 VSO ráðgjöf beiðni um umsögn að mattsáætlun vegna kalkþörunganáms í 

Ísafjarðardjúpi. 

 Umsögn um tillögu að matsáætlun vegna kalkþörunganáms í ísafjarðardjúpi. 

 VSO svar við umsögn heilbrigðiseftirlits um drögum að tillögu að matsáætlun 

vegna kalkþörunganáms í Ísafjarðardjúpi 

 Umsögn um kynningu á Örlygshafnarvegur – Skápadalur, Vesturbyggð  

6. Sveitarfélög  

 Bifreiðar í Ísafjarðarbæ álímingar Límt var á bíla í Ísafjarðarbæ 24 apríl og 13. 

maí. . Áréttað er að bílar í sem teknir hafa verið í vörslu eru á ábyrgð 

sveitarfélags. Portið eða skemman sem bílarnir eru geymdir í þarf að vera 

mannhelt og læst. Kæra þarf skemmdarverk til lögreglu.   

 Kynning á vinnu við minnkun hljóðmengunar frá díselvélum varaaflstöðvar 

Landsnets í Bolungarvík.  Mörk fyrir jafngildishávaða frá atvinnustarfsemi eru 

70dB á iðnaðarsvæðum en 50 dB á íbúðarsvæðum og mismunandi eftir tíma 

dags.  

 Félag ábyrgra hundaeigenda óskar eftir ársskýrslum um hundaeftirlits 

Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða ásamt ársreikningum.  Bent á að Hundaeftirlit er 

ekki starfandi hjá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða heldur sjá sveitarfélögin 

sjálfum um hundaeftirlit.  

7. Eftirlit 

 Undanþága frá laugargæslu  skv 11. gr reglugeðar nr. 814/2010 fyrir 

Grettislaug Reykhólum Undanþága veitt fyrir virka daga í júni, júlí ágúst 



fyrir einn starfsmann á vakt og einn á bakvakt sem hægt er að kalla í og Einn 

á vakt eftir 1 október þegar gestafjöldi eru koinn undir 20 á dag. .   

 Undanþága frá laugargæslu vegna sundlaugar Tálknafjarðar frá 1.júní til 20. 

ágúst er einn á vakt frá 8-11 og 20-21. meðan færri en 20 eru í lauginni.  

 Frárennslismál Strandgötu 5 Patreksfirði búið er lagfæra lagnir og máli 

lokið.  

 Sorp og óþrifnaður við tvö gistihús í Bolunavík. Máli lokið.  

 Áframsending starfsleyfisumsóknar Artic prótein til Umhverfisstofnunar.  

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. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að 

lokaúttekt heilbrigðiseftirlits hafi farið fram. Gildistími starfsleyfa er 12 ár.  
Kennitala Heiti Póststöð Heiti atvinnugreinar 

100965-4459-    Kaffi Norðurfjörður Norðurfjörður Krár, kaffihús með matsölu 

600515-1360-    Matvöruverslun Súðavíkurhrepps Súðavík Matvöruverslun án vinnslu, lítil 

600515-1360-    
Jón Indíafari Matvöruverslun 
Súðavíkurhrepps Súðavík veitingahús, lítil 

601210-0610-    Bæjarbúið ehf Patreksfjörður Krár, kaffihús með matsölu 

 

 

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

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

Kennitala Heiti Póststöð Heiti atvinnugreinar 

020676-3299-    Eyþór Fannar Valgeirsson Flateyri 
Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

210953-2999- GentleSpace - Hlíðarvegur 14 Ísafjörður 
Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið (heimagisting < 16 rúm og 
heimiliseldhús) 

070887-2909-    Sveinn Yngvi Valgeirsson Flateyri 
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. 785/1999. Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 
Kennitala Heiti Póststöð Heiti atvinnugreinar 

421002-2740-    Mardöll ehf Bíldudalur Vinnsla á ferskum fiski, lítil 

 

 

 

Tímabundið starfsleyfi  4-5 apríl 2015 og 22.-25. apr 

480306-2600-    

Aldrei fór ég suður 
áhugahópur um 
tónleikahald Ísafjörður 

Samkomusalir með 
móttökueldhúsi  

650509-0800 Heimildamyndahátíð Patreksfjörður 
samkomutjald og 
veitingar  

 

 

9. Tóbakssöluleyfi skv. Lögum nr 6/2002 



 

 Undanþágur fyrir unglinga yngri en 18 ára til að selja tóbak skv.  

Dýrleif Arna Ómarsdóttir  kt 290598-2579  Hamonu Þingeyri 

10. Tækifærisleyfi   

heilbrigðiseftirlit hefur veitt umsagnir vegna eftirfarandi tækifærisleyfa 

Efni  Kt Staður Tilefni  dagsetning 

     

Skjaldborgarbíó 530674-0349 Skjalborgarbíó veitingasala 21-24 apríl 

Skjaldborgarhátíð  190772-3309 Pakkhús, sjóræningjar kvikmyndir 22.-25. apr 

Heimildamyndahátíð  650509-0800 Veitingatjald  Kvikmyir 22.-25. apr 
Sigurður Bjarni 
Benediksson 020696-3039 Krúsin Lokaball 

8.maí -9. 
maí  

Hótel Ísafjörður  6705750399 Torfnes  
lokahóf 
Fossavatsgöngu 2-3 maí 

Útskriftarhátíð MÍ 010450-3659 Torfnes/Hugljúf veitingasala 23-24 maí 

Árshátíð Landsbjargar  6705750399 Torfnes/Hótel  ársfundur 30-31 maí 

Grillveisla Landsbjörg  5604992139 Gautshamar/Arnard.  Grillveisla 29. maí  

Fisherman   Félagsheimili Súgfirðinga Sjómannadagur 6. júní  

 

 

11. Önnur mál 

  Boð á 60. fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Patreksfirði 2og 3. október.   

 Fundargerð SHÍ samtaka heilbrigðiseftirlits svæða á Íslandi. Minnisblað frá 

fundi 12. mars í Reykjavík. 

 Anton kynnti viðauka við þjónustusamning við Símann, þe. Office 365 ásamt 

vistun á netföngum og heimasíðu. heimsíða er væntanlega á netfangið 

HEVF.is. heimasíðan verður kynnt fyrir 

 Anton sótti fund Vatns og fráveitufélags Íslands um fráveitulausnir á 

viðkvæmum svæðum.  

12. Fundadagsetningar  2015, tillaga: 

  
 . fundur  12. júní  Fundur í Strandasýslu um Hollustuhætti 

 4. fundur 28. ágúst   Fundur í Vesturbyggð um Mengunareftirlit 

 5. fundur 16. október Fjárhagsáætlun. 

 6. fundur 18. desember   Viðbrögð við fjárhagsáætlun 

 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 13:20 

 


