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

Fundargerð 115. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 8.
desember 2017, haldinn á skrifstofu eftirlitsins, Aðalrstræti 12, í Bolungarvík kl
12:00 Mættir voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir
Sigurvinsson, Kolfinna Guðmundsdóttir, Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur
Kristjánsson og Kristján G. Jóakimsson.
Dagskrá:
1. Húsnæðismál, Afgreiðsla fjárhagsáætlunar
2. Sveitarfélög- Gæludýrahald-Gjaldskrár.
3. Skipulagsmál umsagnir
4. Mál úr eftirlitinu
5. Matvælastofnun
6. Umhverfisstofnun
7. Ráðuneyti
8. Starfsleyfi fyrirtækja
9. Tímabundin starfsleyfi vegna brennu
10. Tóbaksöluleyfi
11. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
12. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns
13. Önnur mál
14. Fundadagsetningar, tillaga.

Dagskrá

1. Húsnæðismál
Heilbrigðiseftirlitið hefur tekið á leigu skrifstofuherbergi og geymslur í gömlu
bæjarskrifstofunni í Bolungarvík í upphafi fundar var húsnæðið kynnt fyrir
nefndarmönnum. Eftir er að þrífa og taka til. Heilbrigðiseftirlitið er að koma
sér fyrir í nýju húsnæði.
Heilbrigðisfulltrúi kynnti afgreiðslu fjárhagsáætlunar hjá sveitarfélögum.
Engar athugasemdir hafa borist og skoðast fjárhagsáætlun
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða 2018 samþykkt.
2. Sveitarfélög
• Samþykkt um katta og gæludýrahald annarra en hunda í
Vesturbyggð á starfssvæði heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis.
• Umhverfismálaráð Bolungarvíkur óskar eftir við heilbrigðisnefnd
Vestfjarðasvæðis að sett verði reglugerð (samþykkt um hunda og
kattahald í sveitarfélaginu).Samþykkt að semja samþykkt sem
sveitarfélög gæta vísað í.
• Breyting á hunda og kattasamþykkt í Reykhólahreppi hefur verið birt
í stjórnartíðindum.
• Kynntur úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála um
álagningu gjalda í máli 118/2015 kæra vegna gjaldtöku
Heilbrigðisefitlits Suðurnesja, kröfum kærenda hafnað. Kynnt.

•

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun númerslausra bíla í Ísafjarðarbæ
heilbrigðisnefnd samþykkir framlagða gjaldskrá.
• Gjaldskrá fyrir umhverfisgjöld í Vesturbyggð heilbrigðisnefnd
samþykkir framlagða gjaldskrá
• Kynnt umræða um aukningu í svartri atvinnustarfsemi auglýstri á
netinu.
2 Skipulagsmál umsagnir kynnt
• Umsagnir um skipulagstillögu og umhverfisskýrslu Svæðisskipulag
Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar.
3 Úr Eftirliti
• Eftirlitsverkefni, á matvælasviði um merkingar á ofnæmis og
óþolsvöldum, og upplýsingagjöf framleiðanda, nokkuð vantar uppá
að neytendum sé gerð grein fyrir að upplýsingar eru hjá starfsfólki.
• Geymsluþolsmerkingar á matvöru
• Koffein innihald orkudrykkja. reglugerð nr. 453/2014 um breytingu á
reglugerð
nr.
327/2010
um
gildistöku
reglugerðar
Evrópusambandsins nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og
steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli með síðari breytingum
er sér-íslensk reglugerð. Við megum setja sér reglur og Ísland taldi
nauðsynlegt að gera það á sinu tíma.Verklag
Innihald koffíns
er yfir hámarksgildinu 320 mg/L –> Vara skal tekin af markaði strax.
Tvær gerðir af orkudrykkjum voru tekin úr sölu í Sam ehf - Albanski
Raj með coffein innihaldi 480mg/L 250 ml dósir. Og Popek energy
drink með koffein innihaldi 480mg/L 250 ml dósir. Matvælastofnun
getur heimilað sölu á vöru að undangengnu áhættumati og ítarlegum
íslenskum merkingum.
4 Matvælastofnun Fréttatilkynningar og leiðbeiningar kynnt
• Fundargerð matvælahóps 19.10 2017
• Salmonella í ferskum kjúklingi Matfugl eitt rekjanleikanúmer
• innköllun á tilbúnum réttum frá Álfasögu
• Síld framleidd án starfsleyfis innköllun Betri Fiskurinn ehf
• Leiðbeiningar Eftirlit með neysluvatni
• Sölustöðvun innköllun á fæðubótarefninu Solary Red Yeast Rice CoQ10
• Kræklingur í Hvalfirði ekki lengur vart við eiturþörunga
• Fundargerð vorfundar erindi á vorfundi
• Dómur um innflutningseftirlit með kjötvörum, eggjum og mjólk. Tilhögun
ekki í samræmi við EBE reglur
• "Sölustöðvun á Liporush High Performance Energy Rooster Drink
• Sölustöðvun innköllun á Now L-Tryptophan
5 Umhverfisstofnun kynnt
• Eftirlit 30.10 2017, hjá fiskeldinu Bæjarvík ehf
• Eftirlit 23.06 2017 hjá fiskeldi Arctic Sea Farm hf
• Plast Strategia EU- Fréttir af
• Eftirlitsverkefni 2018 Klórmagn í fráveituvatni Sundlauga Umhverfisgæði verkefni 1 Verkefni 2 Gátlistar-fyrir áhættumat.
• Eftirlit Arctic Sea Farm Önundarfirði
• Eftirlit Háabrún Skutulsfirði

•
•
•
•

Lyfjaiðnaður útgáfa starfsleyfa og eftirlit flutt til UST
Eftirlit Sjávareldi ehf Dýrafirði
Samráðsfundur Ust og Hes 23.11. 2017
Eftirlit með söfnun á rafhlöðum rafgeymum, raf- og rafeindatækjum árið
2018
• Fundargerð Umhverfisgæðahóps 20. nóvember 2017
• Fundargerð Hollustuháttahóps 14. 11 2017
• Asbest mengaður sandblásturssandur
• Umræður um olíureglugerð 2017
• Fundargerð Umhverfisgæðahóps 16.okt 2017
• Starfsdagar Umhverfisgæðahóps fundargerð 9-10 maí Ísafirði
• Fundargerð 20. 11 2017
• Eftirlit með söfnun sveitarfélaga á rafhlöðum, rafgeymum, raf og
rafeindatækjum 2018
• Fundargerð Ust- Hes 23.11 2017
• Umsagnir og athugasemdir við svæðistillögu Dalabyggðar
Reykhólahrepps og Strandabyggðar
• Reglugerð um mengaðan jarðveg drög í vinnslu
• Fundargerð 23.11 2017
• Fundur Hollustuháttahóps 14.11 2017
6 Ráðuneyti
• Undanþága frá Starfsleyfi f. Kalkþörungaverksmiðuna á Bíldudal
• Undanþága fyrir vegagerðina vegna Biktanka afgreitt með skilyrðum
• Umsögn Umhverfisstofnunar vegna Kalkþörungaverksmiðju
• Ný reglugerð um skotelda nr.414/2017 kynnt.
• Reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. Kynnt fundað
verður í janúar farið yfir reglugerðina og eftirlit samræmt.
7 Starfsleyfi
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 og starfsemin samræmist kröfum í byggingarreglugerð. Gildistími
starfsleyfa er 12 ár
650784-1389

Mánafell

Stigahlíð 2-4

Bolungarvík

510497-2449

Stekkaból ehf

Stekkar 19

Vesturbyggð

021265-4389

Kríukot

Hafnarbraut 17 th

Strandabyggð

200290-22249

Hundamiðstöðin

Lækjartún 17

Strandabyggð

Hótel og gistiheimili miðlungs án
veitinga
Hótel og gistiheimili miðlungs án
veitinga
Hótel og gistiheimili lítið með
veitingum
Hundaskóli

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. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt heilbrigðiseftirlits hafi
farið fram og starfsemin samræmist kröfum í byggingarreglugerð Gildistími
starfsleyfa er 12 ár.

5405962-639

Ísafjarðarbær Landmótun
gryfja í Dagverðardal

Dagverðardalur

Ísafjarðarbær

Landmótun

680601-2670

Íslenska Kalkþörungafélagið

Strandgata 2

Vesturbyggð

Timabundið leyfi fyrir niðurrif á húsi

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.

8
•
•

Tækifærisleyfi umsögn til sýslumanns
Sveitasælan Edinborgarhúsinu 26 og 31 dansleikir
Gunnukaffi 9. desember jólahlaðborð

9 Tóbakssöluleyfi
• Tóbaksöluleyfi Matvörubúð Súðavíkur
• Tóbakssöluleyfi Hamóna Þingeyri
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu ofangreindra tóbaksleyfa
10 Tímabundin starfsleyfi fyrir brennur
• Brennuleyfi Strandabyggð
• Áramótabrenna Bolungarvík
11 Önnur mál
• Tilboð um síma og tölvuþjónustu
• SHÍ samtök heilbrigðiseftirlitssvæða haustfundur 2017, 15. nóvember
• kynnt.
12 Fundadagsetningar 2018: Drög
6. fundur
8. desember Viðbrögð við fjárhagsáætlun
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 13:22

