HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA
Aðalstræti 21-23, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is

Fundargerð 110. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis mánudaginn 4.
desember 2016, haldinn á skrifstofu eftirlitsins í Bolungarvík kl. 16:00. Mættir
voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún
Geirsdóttir, Hildur Halldórsdóttir, Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Kolfinna
Guðmundsdóttir, Jón Hörður Elíasson í stöðugu símasambandi.
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Viðbrögð við Fjárhagsáætlun fyrir árið 2017
Sveitarfélög
Mál úr eftirlitinu
Umhverfis og skipulagsmál.
Umhverfisstofnun
Matvælastofnun
Ráðuneyti
Starfsleyfi fyrirtækja
Tímabundin starfsleyfi vegna brennu
Tóbaksöluleyfi
Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns
Önnur mál
Fundadagsetningar, tillaga.

Dagskrá
1. Viðbrögð sveitarfélaga við fjárhagsáætlun 2017
 Afgreiðsla
Ísafjarðarbæjar
bæjarráð
samþykkir
fjárhagsáætlun
Heilbrigðiseftirlits fyrir árið 2017
 Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða 2017 Áætlun embættisins var
lögð fram í bæarráði við vinnu við fjárhagsáætlun. Það er skoðun Vesturbyggðar
að ákvöðun um hækkun nefndarlauna stjórnarmanna sem tengt er
þingfararkaupi eigi að fresta þar til Alþingi hefur tekið ákvörðun í málinu.
 Heilbrigðisnefnd tekur tillit til skoðunar Vesturbyggðar og skoðast
fjárhagsáætlun 2017 samþykkt.
2. Sveitarfélög
 Þjónustusamningur við Fislausnir um nýtt eftirlitskerfi. Samþykkt að taka upp
kerfið.
 Gjaldskrá fyrir umhverfisgjöld í Vesturbyggð söfnun og meðhöndlun sorps.
Heilbrigðisnefnd samþykkir framlagða gjaldskrá. Samþykkt
 Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Kaldrananeshreppi. Heilbrigðisnefnd
samþykkir framlagða gjaldskrá. Samþykkt
3. Umhverfis og skipulagsmál.
 Umsögn um matslýsingu venga breytinga á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar við
afrennslissvæði Mjólkár. Kynnt
 Ákvörðun
um
matsskyldu:
Aukning
á
framleiðslu
Íslenska
kalkþörungafélagsins á Bíldudal. Framkvæmdin ekki matsskyld. Kynnt



Umsögn um frummatskýrslu Vestfjarðarvegur 60 Bjarkalundur Skálanes.
Kynnt




Mál úr eftirliti
Kæra vegna Mýrarbltabrennu mál fellt niður, Heilbrigðisnefnd ákveður að vísa
málinu áfram til ríkislögreglustjóra.
Niðurstöður heildarefnagreiningar á neysluvatni Patreksfirðinga stenst kröfur.
Umhverfisstofnun, bréf til kynningar
Fundargerð Hollustuháttar hóps - Ship San verkefni kynning - Raka og
myglumál Gátlisti húsnæðisskoðunarskýrslur.
Fundargerðir umhverfisgæðahóps 14. september,13. október
Fundargerð samráðsfundar Ust og Hes m.a. Kæra vegna tímabundins brots á
brennuleyfi
Fundargerð Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Sveitarfélaga 17.11
Matvælastofnun, bréf til kynningar
30.11 varað aftur við Þörungaeitri í Kræklingi í Hvalfirði
Mál Brúneggja - Afgreiðsla og upplýsingagjöf
Þörungaeitur í kræklingi í Hvalfirði afsannar reglu um r lausa mánuði
Fiskbein í samlokum og rækjusalati frá Sóma, Fréttatilkynning
Hvernig gefa skal upp heimilsfang ábygðarmanns við merkingu á matvælum.
Fullt heimilisfang eða vefsíða þar sem finna má upplýsingar um fullt
heimilisfang
Listería í taðreyktum silungi frá Geitey ehf Mývatnssveit
Matvælastofnun varar við tínslu krækling í Hvalfirði
Eftirlitsáætlun fyrir matvælaeftirlit 2017 beiðni og skil á áætlun.
Askotahlutur í tertum frá Myllu
Frá Ráðuneytum
Efirlitsstofnun EFTA hefur sent íslenska ríkinu bréf þar sem spurt er út í
upplýsingagjöf til neytenda í faramhaldi af því að E. Coli greindist á Flateyri
2016. Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að svara erindi.
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8. Starfsleyfi fyrirtækja

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og
reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. Gildistími starfsleyfa er 12 ár.
Kennitala

Heiti

Póstfang

Póststöð

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

570513-0280-

Búbíl ehf

Dalbraut 1

Bíldudalur

630114-1600-

Sjúkraþjálfun Heilsueffling hf

Aðalstræti 22

Bolungarvík Sjúkraþjálfun

310769-4609-1

Tjaldstæði Miðjanesi

Miðjanes

Reykhólar

9. Tímabundin starfsleyfi vegna brennu

Tjaldstæði, þ. á m. hjólhýsastæði, lítið





Vakin er athygli á að nú fer í hönd tími áramótabrenna og þá er rétt að hafa í
huga, að um þær gilda ákveðnar reglur varðandi það efni sem fer á brennu,
varðandi olíunotkun, varðandi brunatíma og varðandi hreinsun svæðis eftir
brennu. Heilbrigðiseftirlitið mun gera kröfur um að brennuefni sé eingöngu
hreint timbur. Einnig er vakin athygli á því að brennur er ekki leið til að farga
úrgangi heldur er þeim ætlað að vera til ánægju og yndisauka fyrir bæjarbúa.
ósk um Brennuleyfi fyrir Bolungarvíkurkaupstað fyrir áramótabrennu og
þrettándabrennu. samþykkt.

10. Tóbakssöluleyfi
 Undanþága til að afgreiða tóbak gildir til 14. maí 2017
 Undanþágur til 8 einstaklinga til að afgreiða tóbak í Samkaupum gildir til 1.
júní 2017
11. Rekstrarleyfi, umsagnir til Sýslumanns
 Umsögn um Búbíl ehf Dalbraut 1 Bíldudal Gisting á efrihæð fyrir 19 gesti og
Morgunverðarsalur á neðrihæð.
 BA110 ehf Veitingastaður í Flokki III Vegamót á Bíldudal.
12. Tækifærisleyfi
 Heilbrigðiseftirlit hefur veitt umsagnir vegna eftirfarandi tækifærisleyfa.
Sveitasælan -Edinborgarhúsið opnunartími til 4:00 27. desember og 1.janúar.
13. Önnur mál kynnt
 Fundargerðir samtaka heilbriðiseftirlitsvæða SHÍ Fundur stjórnar 11.10 2016,
Fundur um Gjaldskármál 3 september.
 Fundadagsetningar 2017: Drög
1.fundur
9. febrúar
Ársreikningur
2. fundur
4. maí
Matvælaeftirlit – Innra eftirlit
3. fundur
8. júní
Fundur í Vesturbyggð um sumarverkefni
4. fundur
1. september Fundur í Strandabyggð um sumarverkefni
5. fundur
27. október Fjárhagsáætlun.
6. fundur
8. desember Viðbrögð við fjárhagsáætlun
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:20

