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1. Listar heilbrigðiseftirlits  og önnur stjórnsýsla.  

• Ný heilbrigðisnefnd verður valin á Fjórðungsþingi þann 6. október n.k. 

• Kynnt minnisblað um kosningu heilbrigðisnefndar 

• Tilnefning fulltrúa atvinnurekenda í heilbrigðisnefnd Vestfjarða. Samtök 
atvinnulífsins hafa tilnefnt Einar Val Kristjánsson sem fulltrúa í 
heilbrigðisnefnd og Hólmfríði Völu sem varamann.  

• Listi yfir eftirlitsgjöld var lagður fram og sendist sveitarfélögum eftir 
fundinn.  Óvissa er með gjaldtöku af heimagistingu, en með breytingu á 
lögum nr. 7/1998 sem tóku gildi 1. júlí 2017 er 90 daga heimagisting ekki 
lengur undir eftirliti heilbrigðiseftirlits.  Gisting hefur verið starfsleyfisskyld 
frá árinu 1982, Ný gisting í heimahúsum hefur verið skráð í flokk II.  
Framvegis þurfa þeir sem reka gistingu að gefa upp hvort þeir hyggjast 
starfrækja 90 daga gistingu með þeim takmörkunum sem því fylgja eða 
starfrækja leyfisskylda gistingu.  Athygli er vakin á því að ef heimagisting 
er rekin í dreifbýli með einka vatnsveitu þá er það viðkomandi gistisali 
sem ber að upplýsa gesti um hvort neysluvatn standist gæðakröfur.   

2. Eftirlit heilbrigðiseftirlits kynnt 

• Númerslausir bílar í Ísafjarðarbæ 

• Minnisblað um hönnun útivistarsvæðis í Skutulsfirði   

• Tilkynning lögreglu um atvik á sundstað, laugarvörður einn á vakt og sá 
ekki atvikið 

• Tilhögun sýnatöku vegna vöktunar grunnvatns við urðunarstaðinn Hól við 
Bolungarvík 

• Mæling á olíuefnum í jarðvegi við húsgrunn á Ísafirði  

• Úrgangskör á plani fyrir framan fiskvinnslu Flateyrar 14. maí, veitt 
áminning og 7 daga lokafrestur til úrbóta 

• E.coli í neysluvatni Bergistanga, vatnssuða 



• E.coli í neysluvatni Finnbogastaðaskóla, vatnssuða 

• E.coli í neysluvatni Flakkarans, vatnssuða 

• E.coli í neysluvatni Hólmavík, vatnssuða  

• E.coli í neysluvatni Reykhólum, vatnssuða 

• E.coli í neysluvatni Læknishús Línukot, vatnsuða 

• E.coli í neysluvatni Ferðaþjónustan Reykjanesi, veitt áminning og 
lokafrestur til úrbóta 

3. Ráðuneyti, erindi kynnt 

• Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (UAR) undanþága fyrir urðunarstaðinn 
Hól við Bolungarvík, meðan beðið er eftir nýju starfsleyfi 

• UAR Umsókn Fjarðarlax ehf. um undanþágu frá starfsleyfi sem er í  
vinnslu hjá Umhverfisstofnun 

• Fyrirspurn til sjávar- og landbúnaðarráðherra um fiskeldisfyrirtæki frá 
Karli Gauta Hjaltasyni 

• Umsókn  um undanþágu starfsleyfis FE-1105 í Hringsdal 
 

4. Umsagnir um skipulagsmál, kynnt  

• Umsögn um frummatskýrslu um 4000t eldi í Arnarfirði 

• Umsögn v. deiliskipulagstillögu fyrir Hótel Flókalund 

• Umsögn heilbrigðiseftirlits vegna breytinga á deiliskipulagstillögu fyrir 
athafnasvæði fisk- og seiðaeldis í landi Innstu Tungu 

• Umsögn um frummatsskýrslu. Framkvæmd fyrir ofanflóðavarnir á 
Patreksfirði, Vesturbyggð, Urðargötu, Hólar og Mýrar 

• Vestfjarðavegur nr. 60 um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur nr. 61 frá 
Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði í Ísafjarðarbæ og 
Vesturbyggð 

• Deiliskipulag landspildu úr Fremri-Hvestu í Arnarfirði, Vesturbyggð  
 

5. Matvælastofnun, fréttatilkynningar og leiðbeiningar, kynnt 

• Hættulega efnið dínítrofenól er enn til sölu sem fitubrennsluefni 

• Hvatt til hitunar á frosnu grænmeti fyrir neyslu - Fréttatilkynning 

• Ný starfsstöð Matvælastofnunar á Höfuðborgarsvæðinu 

• Breyting á lögum nr 93/1995 um matvælaeftirlit, eftirlit og upplýsingagjöf 

• Hundar og kettir á veitingastöðum, leiðbeiningar 

• Njótum grillsins án matarsýkinga - Fréttatilkynning 

• Áhættumat og frammistöðuflokkun leiðir til markvissara eftirlits -
Fréttatilkynning 

• Ómerkt súlfít í Chlorella fæðubótarefni - Fréttatilkynning 

• Shigatoxín myndandi E.coli í kjöti á markaði - Fréttatilkynning 

• Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi og sölu á eiturefninu DNP 

• Fréttatilkynning: Glýfosat í morgunkorni  

• Fréttatilkynning: ómerktir ofnæmisvaldar í bókhveiti- hirsi- og kínóavörum 

• Fréttatilkynning:  Of mikið B6-vítamín í fæðubótarefni 

• Leiðbeiningar um hunda og ketti á veitingastöðum. Fréttatilkynning 

• Ekkert fiponil í Íslenskum eggjum eða kjúklingum. Fréttatilkynning 

• Sólþurrkaðir tómatar frá COOP, innköllun vegna aðskotahlutar 

• Sölustöðvun, innköllun af markaði á fæðubótarefnum sem innihalda B-
flokkuð innihaldsefni 



• Sölustöðvun, innköllun af markaði Celestial Seasonings Sleepy tei sem 
inniheldur B-flokkuð innihaldsefni 

• Sölustöðvun, innköllun af markaði á fæðubótarefnum sem innihalda B 
flokkuð innihaldsefni 

• Innköllun á frosnu grænmeti vegna gruns um listeríu 

• Innköllun, Aðföng Chlorella töflur inniheldur náttúrulegt súlfít 

• Innköllun á Stella Artois bjór í 330 ml glerflöskum  

• Of hár ráðlagður neysluskammtur í túrmerik fæðubótarefni. 
Fréttatilkynning 

• Hrár kjúklingur til sölu í veitingaverslun vakin athygli á mismunandi 
viðbrögðum Matvælastofnunar og Heilbrigðiseftirlits 

• Sölustöðvun, innköllun frá neytendum á Now B-100 fæðubótaefni 
 

6. Umhverfisstofnun, kynnt 

• Malbikunarstöðvar fluttust undir eftirlit UST með breytingu á lögum 
7/1998 1. júlí 2017 - ósk um upplýsingar 

• Reglubundið eftirlit 2018 - Íslenska Kalkþörungafélagið 

• Reglubundið eftirlit 2018 – Sorpurðunarstaður, Sorpsamlag Strandasýslu 
ehf - Eftirlitsskýrsla 

• Reglubundið eftirlit við urðunarstaðurinn að Hóli við Bolungarvík -  
Eftirlitsskýrsla 

• Tannhvíttun - Gátlisti til að styðjast við í eftirliti á snyrti- og 
tannlæknastofum 

• Eftirlit með söfnun úrgangs hjá sveitarfélögum 2018 

• Bæklingur Umhverfisstofnunar um umhverfismarkmið 

• Samræmd starfsleyfisskilyrði fyri ítarlegri hreinsun skólps en tveggja 
þrepa 

• Greiðsluþátttaka Ust í rannsóknum á pseudomonas aeruginosa fyrir 
hámark 6 sýni á ári.  

• Umhverfisgæðahópur fundargerð 28/5 2018 

• Fundur um efnavörueftirlit  24. september nk. 

• Fundargerð hollustuháttahóps 27/8 2018 

• Skráningargátt fyrir starfsemi skv. lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir  
 

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. Reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunar-
varnareftirlit nr. 550/2018. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt 
heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í 
byggingarreglugerð. Gildistími starfsleyfa er 12 ár 
 

4202180440 Holt Inn ehf Holt Ísafjarðarbær Kristján Óskar Ásvaldsson Hótel með veitingasölu, lítið 

0208673889 Jóhann Pétur 
Ágústsson 

Brjánslækur Vesturbyggð Jóhann Pétur Ágústsson Krár, kaffihús án matsölu ( lítil starfsemi >50 gestir 

5003170510 Sköpunarhúsið 72 ehf Eyrargata Vesturbyggð Aron Ingi Guðmundsson Samkomusalir án eldhúss eða eingöngu uppþvottur 



5403080120 Sveitasæla ehf Austurvegur 
1 

Ísafjarðarbær Sigurður Arnfjörð 
Helgason 

Skyndibitastaðir, litlir (allt að 50 gestir) 

6606150910 Vaðalfjöll ehf Borgartúni 8 Reykhólahreppur Karl Jónsson Hótel með veitingasölu, miðlungs (50-100 gestir) 

6804141060 Þuríður sundafyllir 
ehf. 

Þjóðólfsvegi 
9 

Bolungarvík Guðrún Stella 
Gissurardóttir 

Krydd- og bragðefnaframleiðsla, lítil 

 
 
Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og reglugerð 
um um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit nr. 550/2018 og 
reglugerð um hollustuhætti  nr.941/2002. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að 
lokaúttekt heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í 
byggingarreglugerð. Gildistími starfsleyfa er 12 ár. 
 
4801150220 Systrakot ehf Kirkjubraut 3 Tálknafjarðarhreppur Kristín 

Magnúsdóttir  
Gistiheimili minna færri en 10 gestir 

2104735649 Fótaaðgerðarstofa Siggu Fjarðarstræti 27 Ísafjarðarbær Sigríður 
Sigþórsdóttir 

Fótaaðgerðarstofur 

 

Almenningssalerni, tilraunaverkefni Vegagerðarinnar, 3 salerni. Gefið út frá 1. 
júní 2018 til 15.október 2020 
6802692899 Vegagerðin 

Melanes,Hvítanes,Hvannadalsá 
Kirkjuból Salerni 

Borgartúni 
5-7 

StReykhólahreppur Nicolai Jónasson Almenningssalerni 

 
 
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa. 
 

8. Tímabundið starfsleyfi vegna brennu 

• Ósk um að fá að brenna timburdrasl hafnað  

• Brennuleyfi fyrir Tálknafjör 27. júlí samþykkt  

• Brennuleyfi fyrir Bláberjadaga samþykkt  
• Félag Skógarbúa. Tímabundið starfsleyfi vegna brennu 4. ágúst samþykkt 

9. Tóbakssöluleyfi 

• Undanþága til afgreiðslu tóbaks. Vegamót Bíldudal samþykkt  
• Undanþága til afgreiðslu tóbaks gildir til 1. desember 2018 N1 samþykkt 

• Tóbakssöluleyfi. Búðarnes ehf samþykkt 

• Umsagnir vegna rekstraleyfa til sýslumanns, kynnt 

• Umsögn um Simbahöllina, Þingeyri vegna rekstarleyfa sýslumanns 

• Engjavegur ehf., Engjavegi 9, Ísafirði, umsögn um rekstarleyfi 

• Gentle Space, Túngötu 20, Ísafirði, umsögn um rekstarleyfi til 
sýslumanns 

• Ferðaþjónustan Reykjanes ehf., , umsögn til sýslumanns 

• Fanney S Gísladóttir, Sekkum 14 og  21, umsögn til sýslumanns 

• Holt inn ehf., umsögn um rekstrarleyfi 

• Hóla Hólar, Kaupfélagshúsi Norðurfirði, umsögn um rekstrarleyfi 

• Dokkan Brugghús, umsögn til sýslumanns 

• Gistiskáli í Birkimelsskóla, Barðaströnd,  umsögn til sýslumanns 

• Búðanes ehf., Þuríðarbraut 13, umsögn til sýslumanns 

• Bjarnveig ehf., Brekkusel, umsögn til sýslumanns 

• Sköpunarhúsið 72 ehf., umsögn til sýslumanns 

• Mýrartunga I, umsögn um rekstrarleyfi 

• Neðri Rauðsdalur, umsögn til sýslumanns 



• Hagalín ehf., Hótel Bjarkalundur, Reykhólahreppi,  umsögn til 
sýslumanns 

• Íslandshótel hf., Fosshótel Patreksfirði, umsögn til sýslumanns 

• Matvöruverslun Súðavíkur, Grundarstræti 3, umsögn til sýslumanns 

• Mamma Nína, Pizzería Ísafirði, umsögn til sýslumanns 

• Thai charen Runguang ehf., Ísafirði, umsögn til sýslumanns 

• Brjánslækur, gisting, umsögn til sýslumanns 

• Skjaldborgarbíó, umsögn um rekstrarleyfi vegna áfengissölu 
 

10. Tækifærisleyfi, umsögn til sýslumanns, kynnt 

• Umsögn um tækifærisleyfi, Félagheimilið Þingeyri - Sjómannadagsball 

• Tækifærisleyfi fyrir Mötuneyti Mí vegna útskriftar í Íþróttahúsinu 

• Umsögn um tækifærisleyfi vegna sjómannaballs í félagsheimilinu Flateyri 

• Sjómannadagshelgin, bryggjuball í Pakkhúsi, Patreksfirði 

• Skjaldborg, Heimildamyndahátíð, tækifærisleyfi. Umsögn um 
Félagsheimili Patreksfjarðar 

• Skjaldborg Heimildamyndahátíð Pakkhús 

• Umsögn um tækifærisleyfi í Félagsheimilinu Flateyri 

• Tjöruhúsið, umsögn um tækifærisleyfi 17. maí  

• Félagsheimilið Árnes, umsögn um tækifærisleyfi 

• Tálknafjör, þorpshátíð, umsögn til sýslumanns 

• Reykhóladagar 2018, umsögn um tækifærisleyfi 

• Ögurball 2018, umsögn til sýslumanns 

• Súpa og kleina, matsöluvagn, umsögn um tækifærisleyfi 

• Félagsheimili Patreksfjarðar, blús milli fjalls og fjöru  

• Samkomuhús Súðavíkur, Bláberjadagar 2018  
11. Önnur mál   

• Vorfundur Heilbrigðiseftirlitsvæða, Matvælastofnunar og 
Umhverfisstofnunar og ráðuneyta var haldinn 8. og 9. maí. 

• RoSPA (UK) námskeið um öryggi leikvalla á vegum Umhverfisstofnunar 
var haldið 22. - 24. maí. Anton og Hlynur sátu námskeiðið 

•  

• Fundadagsetningar 2018:  Drög 

  

4. fundur  31. ágúst  Fundur í Vesturbyggð  

5. fundur  26. október þæFjárhagsáætlun. 

6. fundur  7. desember  Viðbrögð  

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14:07 


