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Fundargerð 103. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 25. 

september 2015    Haldinn á skrifstofu eftirlitsins kl. 14:00  Mættir voru:  Anton 

Helgason, Hlynur Reynisson, Einar Valur Kristjánsson Kristján Jóakimsson Jón 

Hörður Elíasson og Kolfinna Guðmundsdóttir  
 Jón setti fund og bauð menn velkomna.  

Dagskrá: 

1. Fjárhagsáætlun 2016 

2. Samþykkt um umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði heilbrigðiseftirlits Vestfjarða 

3. Umhverfis og auðlindaráðuneytið 

4. Umhverfisstofnun bréf til kynningar 

5. Matvælastofnun bréf tilkynniingar 

6. Skipulagsmál umsagnir 

7. Sveitarfélög og úr eftirliti  

8. Starfsleyfi fyrirtækja  

9. Tóbaksöluleyfi 

10. Tækifærisleyfi  

11. Önnur mál 

12. Fundadagsetningar tillaga. 

 

Dagskrá 

1. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 

Fjárhagsáætlun og kostnaðarskipting fyrir árið 2016. Heilbrigðisfulltrúi lagði 

fram fjárhagsáætlun og drög að kostnaðarskiptingu fyrir árið 2016.  

Heilbrigðisnefnd samþykkir framkomna fjárhagsáætlun og felur 

heilbrigðisfulltrúa að kynna hana fyrir sveitarfélögum 

Gjaldskrá: Heilbrigðisfulltrúa falið að vinna nýja gjaldskrá 

 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. var send til ráðuneytis í byrjun júní.   

Öll sveitarfélög nema Súðavíkurhreppur hafa samþykkt samþykktina 

3. Umhverfis og auðlindaráðuneytið 

 Endurskoðun laga nr 7/1998 samráðshópur  

 Óskað eftir umsögn Umhverfisstofnunar um undanþágu um breytingu á 

eldisleyfi HG. kynnt 

 Svar ráðuneytis til HG þar sem veitt er undanþága frá starfsleyfi þar til nýtt 

starfsleyfi hefur verið gefið út. kynnt 



 Tilskipun Evrópusambandsins 2014/52ESB munu breyta lögum um mat á 

umhverfisáhrifum. kynnt 

 Minnisblað UAR um breytingu á lögum 85/2007 um veitingastaði og gististaði 

og skemmtanahald – fella út starfsleyfi fyrir heimagistingu.  

 

4. Umhverfisstofnun bréf til kynningar  

 Túlkun Umhverfisstofnunar um eftirlit með framleiðslu snyrtivara.  Ágreiningur 

um túlkun laga milli Hes og Ust.  Ust telur að Heilbrigðis eftirlit sveitarfélaga 

beri að hafa eftirlit með framleiðslu snyrtivara. 

 Tillaga Umhverfisstofnunar að breytingum á lögum nr 7/1998 vegna 

framleiðslu á snyrtivörum.  

 Varðar drenun urðunarstaðarinn á Skeljavík. 

 Eftirlitskýrsl Ust. Reglubundið eftirlit 2015 Sorpsamlag Strandasýslu 

Urðunarstaðurinn í Skeljavík 

 Eftilitsskýrsla olíubirgðastöð Skeljungur Bolungarvík 5.8 2015. 

 Eftirlitsskýrsla Ust Reglubundið eftirlit 2015 Urðunarstaðurinn að Hóli  

 Eftirlitsskýrslur Ust með fiskeldi, Matvælastofnun eftirlitsaðili , Fjarðarlax 

Patreksfirði, Fossfirði  og Tálknafirði, Dýrfiskur í Botni, Bæjarvík ehf, Arnarlax 

Arnarfirði   

 Samantekt Ust um aðalskoðun leiksvæða. 44% sveitarfélaga á vestfjörðum hafa 

látið Aðalskoða leiksvæði.  Við höfum gert athugasemdir frá upphafi um að 

aðalskoðun vanti, við höfum ekki framfylgt þessu með þvingunarúrræðum því 

höfum aldrei séð þessar skýrslur, við höfum spurst fyrir um þær í nokkrum 

tilvikum en ekki gengið eftir að fá að sjá þær.  Skýrslurnar eru sendar 

ábyrgðaraðila þannig að leikskólastjórarnir hafa oft ekki hugmynd um hvað 

hefur komið út úr skoðun.   

 

5. Matvælastofnun,  bréf til kynningar 

 Fundargerð matvælahóps 27.8 2015 

 Tilkynning Dínítrófenól í vaxtarræktarvörum 

 Eftirlitsverkefni frá desember 20162016 merking næringargildis 

 Innköllun á TwinBARwafer frá Schar grunur um að ákveðnar lotur innihaldi 

salmonellu.  

 Innköllun á Bónus Vínarpylsum vegna aðskotahlutar. 

 Innköllun á Chocolate and Love Dark Chocolate with Coffee vegna 

aðskotahlutar 

 Innköllun á Nammiklöttum frá Myllunni vegna ómerktra ofnæmis og 

óþolsvalda.  

 Skýrsla um salmonellu og kampýlobakter í erlendu alifuglakjöti.  

 Innköllun á Indversku Dukkah með salthnetum og karríi   

  Innköllun á First Price naan-brauði vegna myglu 

 Innköllun á First Price heslihnetukjörnum vegna myglu 

 Innköllun á ekta dökkt súkkulaði frá Korninu ehf 

 listi yfir nýjar reglugerðir á matvælasviði á heimasíðu Matvælastofnunar. 

  

6. Skipulagsmál umsagnir 



  Umsögn Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða um kalkþörunganám í Ísafjarðardjúpi.  

 Kaldá Vatnsaflsvirkjun í Önundarfirði umsögn  

 Þverá Vatnsaflsvirkjun í Önundarfirði niðurstaða stofnunar. 

 Örlygshafnarvegur ákvörðun um matskyldu.  

 Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði ákvörðun um matskyldu, umsögn.  

 

7. Sveitarfélög Eftirlit kynnt 

 Niðurstöður Heildarefnagreiningu Drangsnesi  

 Skipaskoðun Endevor 

 Neysluvatn Króksfjarðarnesi mengun mældist búið er að komast fyrir mengun.  

 Umsögn um neysluvatnslögn í Reykjafirði 

 Niðurstöður neysluvatns ferðaþjónustu sumarið 2015 

 Bifreiðar í Ísafjarðarbæ álímingar Límt var á bíla í Ísafjarðarbæ 2. sept frestur  

til 16.september. . 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.   

 Bifreiðar í Vesturbyggð álímingar Límt var á bíla á Patreksfirði 2. sept frestur  

til 16.september. . 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.   

 Eftirltisskýrsla með móttökustöð í Engidal 8.9 2015 Ísafjarðarbæ.  

 

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 Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar  

610715-2810-    NAMWAN ehf Bolungarvík Matsöluvagnar  

660503-2770-    Kálfanes ehf Strandabyggð Te- og kaffiframleiðsla  

 

 

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

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

Kennitala Heiti Sveitarfélag Heiti atvinnugreinar 

500615-1090-
001 

Litlabýli 
Guesthouse - 
Ránargata 2 Ísafjarðarbær 

Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið 
(heimagisting < 16 rúm og heimiliseldhús) 

500615-1090-    
Litlabýli 
Guesthouse ehf Ísafjarðarbær 

Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið 
(heimagisting < 16 rúm og heimiliseldhús) 

5409150240 S43 ehf Ísafjörður 
Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið 
(heimagisting < 16 rúm og heimiliseldhús) 



031155-4449-    
Sigurrós 
Sigurðardóttir Ísafjörður Farfuglaheimili og fjallaskálar, sumarnotkun 

610301-2580-
003 Sjávarsmiðjan Reykhólahreppur Tjaldstæði, þ. á m. hjólhýsastæði, lítið 

010257-2719-    Flottir Fætur Reykhólahreppur Fótaaðgerðarstofur 

460911-1170-    
Fasteignarfélagið 
Drangur ehf Strandabyggð 

Hótel og gistiheimili án veitingasölu, miðlungs (17-50 
gestir) 

301188-3749-    
Freymar G. 
Marinósson Tálknafjarðarhreppur 

Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið 
(heimagisting < 16 rúm og heimiliseldhús) 

221161-5489-    
Fótaaðgerðastofa 
Gunnhildar Vesturbyggð Fótaaðgerðarstofur 

560609-0270-    
Bryggjan 
Patreksfirði ehf Vesturbyggð 

Hótel og gistiheimili án veitingasölu, lítið 
(heimagisting < 16 rúm og heimiliseldhús) 

620110-1670-    Kvasir slf Vesturbyggð 
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. Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 
Kennitala Heiti Póststöð Heiti atvinnugreinar 

560415-1250-    Fiskvinnsla Flateyrar ehf Ísafjarðarbær Vinnsla á ferskum fiski, lítil 

440604-2690-    Mánaborg ehf Súðavíkurhreppur Vinnsla á ferskum fiski, lítil   

 

 

9. Tóbakssöluleyfi skv. Lögum nr 6/2002 

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

Matthias Karl Guðmundsson kt 221098-2099 starfsmaður Tjanarborgar ehf 

10. Tækifærisleyfi   

heilbrigðiseftirlit hefur veitt umsagnir vegna eftirfarandi tækifærisleyfa 

Heiti Ábyrgðarmaður Staðsetning Tímasetning 

Lúr festival Freyja Rein Grétarsdóttir Ísafjörður 27. júní 2015 

Ljósmydnasýning Ísó 2015 Sigþór Hallbjörnsson Ísafjörður 20. júní 2015 

UMF Leifur heppni Júlía Fossdal Árneshreppur 1. ágúst 2015 

Bláberjadagar Eggert Einer Nielson Súðavíkurhreppur 7. ágúst 2015 

Sæluhelgin Ævar Einarsson Ísafjarðarbær 10. júlí 2015 

 

11. Brennuleyfi 

heilbrigðiseftirlit hefur veitt eftirfarandi Brennuleyfi 

 

Heiti Ábyrgðarmaður Staðsetning Tímasetning 

Bæjarhátíð Bíldudals Friðbjörn Steinar Vesturbyggð 26. júní 2015 

Lúr festival Sigrún María Ísafjörður 27. júní 2015 

Tálknafjör Indriði Indriðason Tálknafjörður 24. júlí 2015 

 



 

12. Önnur mál 

 Á síðasta fundi kynnti Anton 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.  Þessum viðauka hefur nú 

verið rift en eftir er að ganga frá lausum endum.   

 Hlynur sótti námskeið Matvælastofnunar þann 27. ágúst sl. um næringar 

yfirlýsingar og merking næringarefna.   

 Anton tók þátt í Haustfundi Hollustuháttahóps á Egilstöðum 17og 18. 

september.  

 Ígildi vorfundar ½ dagur Mast og ½ dagur Ust verður haldinn 20. október 

formenn velkomnir ef það hentar þeim.   

 Fundargerð SHÍ 9. september 2015. Aðalfundur Samtaka 

Heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi verður haldinn 21. október frá 9-12. 

starfsdagur heilbrigðisfulltrúa er samadag eftir hádegi og Haustfundur 

Helbrigðiseftirlitssvæðanna verður hadinn fimmtudaginn 22. október.   

 Anton sótti námskeið varðandi raka og myglu í húsum hjá Fræðslumiðstöð 

Vestfjarða 24. september.  

13. Fundadagsetningar  2015, tillaga: 

  
 . fundur  12. júní  Fundur í Strandasýslu um Hollustuhætti 

 4. fundur 25. september  fjárhagsáætlun 

 6. fundur 18. desember   Viðbrögð við fjárhagsáætlun 

 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 15.06 

 


