HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA
Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is

Fundargerð 121. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis,
fimmtudaginn 7. febrúar 2019 kl: 15:00, haldinn á skrifstofu eftirlitsins.
Mætt voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir
Sigurvinsson, Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur Kristjánsson og Kristján
Jóakimsson. Eva Dögg Jóhannesdóttir og Jón Hörður Elíasson, voru í
stöðugu símasambandi
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ársreikningur 2018
Vöktun forgangsefna
Sveitarfélög -Gjaldskrár
Úr eftirlitinu
Skipulagsmál umsagnir
Matvælastofnun
Umhverfisstofnun
Ráðuneyti
Starfsleyfi fyrirtækja
Tímabundin starfsleyfi vegna niðurrifs
Tóbakssöluleyfi
Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns
Önnur mál
Fundadagsetningar, tillaga.

1. Ársreikningur 2018.
Heilbrigðisfulltrúi kynnti ársreikning heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2018.
Heildar rekstrarkostnaður og stofnkostnaður var kr. 38.012.798.
Eftirlitsgjöld voru kr. 25.808.310. Heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir þeim
liðum sem voru umfram áætlun.
Heilbrigðisnefndin fjallaði um
ársreikninginn og var hann samþykktur. Ársreikningurinn verður sendur til
sveitarfélaganna.
2. Vöktun forgangsefna.
Samningur milli Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða lagður
fram og samþykktur. Samkvæmt samningi tekur heilbrigðiseftirlitið að sér
mánaðarlega sýnatöku af strandsjó í pollinum á Ísafirði.
3. Sveitarfélög - Gjaldskrár.
a) Ábending frá íbúa á Patreksfirði varðandi hættu af númerslausum
bílum og flatvögnum
b) Bílar og bílhlutar í Ísafjarðarbæ
c) Samþykkt á fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 Kaldrananeshreppur
d) Tálknafjarðarhreppur, gjaldskrár og samþykktir fyrir hunda og
kattahald og sorphirðu, sorpeyðingu og endurvinnslu í
Tálknafjarðarhreppi 2019
Heilbrigðisnefnd samþykkir framlagðar samþykktir og gjaldskrá.

4. Úr eftirliti
a) Heildarefnagreining neysluvatns Patreksfjörður
b) Heildarefnagreining neysluvatns Ísafirði
c) Heildarefnagreining neysluvatns Bolungarvík
d) Niðurstöður neysluvatnssýna 2018
5.
a)
b)
c)

Skipulagsmál umsagnir kynnt
Umsögn um tillögu að aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018 - 2030
Deiliskipulag Hafnarsvæðis innan Langeyrar í Súðavík
Ákvörðun um matskyldu í seiðaeldisstöð á Nauteyri

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Matvælastofnun kynnt
Listería í graflaxi frá Opal sjávarfangi
Matfugl, innköllun vegna Salmonellu
Matvælahópur fundagerð 10.12 2018
Reglur um notkun klórs við meðhöndlun salats
Ómerkt sellerí, hveiti og soja í hvítlauksosti MS
Ómerktar möndlur og hnetur í sítrónufromage
Gat á sjókví í Arnarfirði
Grunur um salmonellu í kjúklingi
Bjöllur í dönskum sólkjarnafræjum
Nælonþræðir í kaffisúkkulaði Linda
Ómerktir ofnæmisvaldar í sósu með heitreyktum laxabita
Heimilt að setja viðbótartryggingar vegna Salmonellu
Meint fisktegundasvindl kært til lögreglu
Stöðvun dreifingar á hrísgrjónum, Hrísranar fundust í vörunni
Stöndum saman um smitvarnir (hesta herpes)
Sölustöðvun og innköllun á sítrónusafa og limesafa Piacelli
Innköllun á Chia fræjum (aðskotahlutur vír)
Umræður um sýnatökur af kjöti á markaði
Aðskotahlutur fannst í Bear Yoyo Multipack Mango

7.
a)
b)
c)

Umhverfisstofnun kynnt
Áhættuflokkun hollustuháttafyrirtækja
Samráðsfundur UST og HES
Eftirlit UST með Kalkþörungaverksmiðjunni, Umhverfisstofnun óskar
eftir uppfærðri úrbótaáætlun
d) Umhverfisgæðahópur fundagerð 21.1 2019
e) Umhverfisgæðahópur fundargerð 26.11 2018
f) Umhverfisgæðahópur fundargerð 17.12 2018
g) Fundargerð Hollustuháttahóps 19.11.2018
h) Fundargerð Hollustuháttahóps 30.11.2018
i) Fundargerð Hollustuháttahóps 13.12.2018
j) Fundargerð Hollustuháttahóps 11.01.2019
k) Fundargerð Hollustuháttahóps 17.01.2019
l) Fundargerð Hollustuháttahóps 24.01.2019
m) Fundargerð Hollustuháttahóps 01.02.2019
n) Eftirlit UST. Samþykkt úrbótaáætlun. Sveitarfélagið Vesturbyggð,
aflagður urðunarstaður
o) UST reglubundið eftirlit 15.10 hjá Arnarlaxi

p) Tillaga að starfsleyfi fyrir Háafell ehf
q) Upplýsingar vegna fiskeldis að Nauteyri
r) Anton Helgason tilnefndur í vatnasvæðanefnd fyrir heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða
s) Samantekt um aðila sem meðhöndla eða taka á móti sorpi og öðrum
úrgangi
t) Færsla starfsleyfis fyrir land og kvíaeldi að Þverá í Vatnsfirði
u) Lok eftirfylgni -Vestfirðingur (nú Arctic Sea Farm) Önundarfirði
v) Samþykkt úrbótaáætlun, Háafell ehf
w) Reglubundið eftirlit 14.11 2018 Fjarðarlax
x) Reglubundið eftirlit 15.11 2018 Tungusilungur ehf
y) Áform um áminningu, krafa um úrbætur Háafell ehf
z) Olíudreifing þrýstiprófanir lagna og geyma á Ísafirði
æ) Málefni N1 Á Vestfjörðum starfsleyfi
ø) Arctic sea Farm Önundarfirði eftirlit 28.12 2018
8. Ráðuneyti kynnt
a) Tilnefning fulltrúa heilbrigðiseftirlits Vestfjarða í Vantasvæðanefnd
b) Staðfesting á samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ
9. 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. 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.
a) Vatnsveita Bolungarvíkur endurnýjun starfsleyfis
b) Amazing Westfjords nýtt starfsleyfi fyrir veitingar um borð í Ölver
c) Oddfellowhúsið, Aðalstræti 35, Ísafirði

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.
a) Gámaþjónustan hf um starfsleyfi fyrir Jarðgerðarstöð
b) Oddi fiskverkun hf

Greinargerð með starfsleyfum Suðurverks vegna Dýrafjarðargangna

Fyrirspurn Ferðamálastofu varðandi starfsleyfi hestaleiga
Færsla á starfsleyfi yfir á nýja kennitölu, Kaffi Sól
Eftirfarandi starfsleyfi voru felld niður að ósk starfsleyfishafa
• Kubbur ehf – endurvinnsla
• GentleSpace Túngata 20 og Mjallargata 1
• NAMWAN ehf
• Gisting Grundargötu 2
• VSA ehf
10. Tímabundin starfsleyfi
a) Kalkþörungaverkamiðjan, niðurrif frestun á framkvæmd
b) Tímabundið starfsleyfi fyrir jarðvegsmanir, útgefið leyfi
c) Brennuleyfi Suðureyri 2018
d) Brennuleyfi Skutulsfirði 2018
e) Brennuleyfi Flateyri 2018
f) Brennuleyfi Þingeyri 2018
g) Brennuleyfi Bolungarvík þrettándabrenna
h) Brennuleyfi Bolungarvík áramót 2018
i) Brennuleyfi Patreksfirði áramót 2018
j) Brennuleyfi Bíldudal 2018
k) Brennuleyfi Hólmavík 2018
l) Brennuleyfi Drangsnesi 2018
m) Brennuleyfi Reykhólum 2018
n) Brennuleyfi Garðstöðum þrettándabrenna
o) Brennuleyfi Súðavík 2018
p) Brennuleyfi Tálknafirði 2018
q) Umsókn um þrettándabrennu Patreksfirði
r) Umsókn um áramóta og þrettánda brennur í Bolungarvík
s) Umsókn um áramótabrennu Reykhólum 2018
11. Tóbakssöluleyfi
a) N1 ehf Tóbakssöluleyfi á nýja kennitölu
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.
12. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
a) Síma Hostel, Flateyri, umsögn um rekstrarleyfi
b) Oddfellowhúsið, Aðalstræti 35, Ísafirði
13. Tækifærisleyfi umsagnir til sýslumanns
a) Umsögn um tækifærisleyfi fyrir sveitasæluna 27.des og 1.jan
b) Tækifærisleyfi Kvenfélagið Hvöt , þorrablót Félagsheimilið Hnífsdal
c) Tækifærisleyfi Félagsheimilið Þingeyri þorrablót Dýra
d) Tækifærisleyfi Íþróttahús Súðavíkur, þorrablót
e) Tækifærisleyfi Samkomuhúsið Baldur, þorrablót
f) Tækifærisleyfi Félagsheimilið Suðureyri Góublót
g) Tækifærisleyfi Íþróttahúsið á Reykhólum, þorrablót
h) Tækifærisleyfi Félagsheimili Patreksfjarðar, þorrablót Kvenfélagsins
i) Tækifærisleyfi Félagsheimilið Hólmavíkur, þorrablót
j) Tækisfærisleyfi íþróttahúsið Tálknafirði, þorrablót

k) Tækifærisleyfi Félagsheimilið Birkimel, þorrablót
l) Tækifærisleyfi Félagsheimilið Hnífsdal, þorrablót Sléttuhreppinga
14. Önnur mál
a) SHÍ fundur 10. desember
b) Sýnileikavesti, sameiginleg innkaup
c) Skráningarkerfi UST, hugleiðingar
d) Stýrihópur um framkvæmd loftgæðaáætlunar
e) Fyrirhuguð birting Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur á niðurstöðum úr
matvæla- mengunar og hollustuháttareftirliti
f) Samráðsfundur á Akureyri í janúar eða febrúar
g) Fundur með ráðuneyti 15.janúar vegna breytinga á reglugerðum.
h) Hlynur fór á matvælaeftirlitsráðstefnu sem haldin var í Malmö 23-24
janúar sl.
i) Minnispunktar frá fundi með ráðuneyti 25.janúar
Fundadagsetningar 2019:
1. fundur
7 febrúar
2. fundur
9. maí
3. fundur
6. júní
4. fundur
29. ágúst
5. fundur
24. október
6. fundur
5 desember
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:20

Ársreikningur
Matvælaeftirlit, eftirlit
Fundur Vesturbyggð
Fundur í Strandasýslu
Fjárhagsáætlun
Viðbrögð

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA
Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is

Sýnatökur Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða 2018
Tekin voru sýni af sigvatni frá eldri urðunarstöðum Patreksfirði og Klofningi samtals
5 sýni
Tekin voru sýni af strandsjó, 3 sýni tekin höfninni á Patreksfirði og við fjöru í byggð
Íssýni voru 7
Baðvatnsýni voru 9 af þeim voru 3 sem ekki standast kröfur ath þarf að flokka
sundlaugar upp á nýtt
Neysluvatn tekin voru 156 sýni af þeim stóðust 26 ekki kröfur
neysluvatnsreglugerðar. Þe. 83% sýna standast kröfur en 27% standast ekki kröfur.
Greining á niðurstöðum neysluvatnssýna:
3 sýni standast ekki kröfur vegna pH þ.e. Súðavík og Hagi, en það eru fleiri t.d
ferðaþjónustuaðilar þar sem berggrunnurinn hefur þessi áhrif.
E.coli greindist í 19 sýnum í 5 þéttbýlisveitum, 5 ferðaþjónum og 2 kúabúum
Restin sem senst ekki er vegna gerlafjölda við 22°C
Janúar: Tvær þéttbýlis veitur Bíldudalur og Drangsnes fundust E.coli í sýnatöku en
fundust ekki við endurtekningu.
Júní: Hólmavík rakið til vatnsöflunar aflögð borhola tengd inná úrbætur sett upp
geislun á borholuna.
Júní : Reykhólar rakið til rigninga mikil vatnsveður, huga þarf að endurbótum á
vatnsveitu.
September: Bolungarvík var tilvikið einagrað við einn sýnatökustað, gat tengst
viðgerð á dreifikerfi í nágreni við staðinn.
Heildarefnagreiningarsýni voru tekin á 3 þéttbýlisstöðum Ísafjörður, Bolungarvík og
Patreksfjörður, skv reglugerð þar sem notendur er yfir 500.

