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

Fundargerð 122. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis,
fimmtudaginn 16. maí 2019 kl: 15:00, haldinn á skrifstofu eftirlitsins.
Mætt voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir
Sigurvinsson, Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur Kristjánsson, Hildur
Halldórsdóttir og Eva Dögg Jóhannesdóttir. Jón Hörður Elíasson, var í
stöðugu símasambandi.
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

1. Ársskýrsla Heilbrigðiseftirits Vestfjarða 2018.
Heilbrigðisfulltrúi kynnti starfsskýrslu heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2018.
Skýrslan er aðgengilega á hevf.is. Skýrslan tekur saman árið 2018 en er
líka ætluð þeim sem vilja kynna sér starfsemi heilbrigðiseftirlits. Skráðar
voru 207 eftirlitsferðir og tekin voru 191 sýni af þeim voru 29 sem ekki
stóðust kröfur. 8 áminningar voru gefnar á árinu 5 fyrir neysluvatn og
tvær fyrir óþrif og óreiðu og ein fyrir meðferð úrgangs.
2. Sveitarfélög - Gjaldskrár.
a) Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
hefur verið birt í stjórnartíðindum og er no. 254/2019
b) Umræður vegna breytinga á lögum nr. 7/1998 um þvingunarúrræði
c) Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurður um réttmæti lögtaks til greiðslu
Dagsekta
d) Ákvæði um svæðisáætlun í regluverkinu (rlg. 969/2014)
e) Lokun á starfsmannahúsnæði sem rekið var í frystihúsi Þórsbergs á
Tálknafirði
f) Eftirlit með rafrettum, fundur boðaður af neytendastofu
g) Starfsemi í sveitarfélögum án starfsleyfis, fráveitur, gámastöðvar.

3. Úr eftirliti
a) Ólögleg meðferð á úrgangi að Hellu, Kaldrananeshreppi,
heilbrigðisfulltrúar ráðgera heimsókn

b)
c)
d)
e)
f)

Fyrirspurn Fossa Enterprice um frystigeymslur
Bílaálímingar Vesturbyggð
Bílaálímingar Hólmavík
Bílaálímingar Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdal
Fyrirspurn frá Eflu varðandi neysluvatn hjá Ferðaþjónum á
Vestfjörðum
g) N1 heimild til að grafa upp olíutanka á Ísafirði
h) N1 heimild til að grafa upp eldsneytistanka á Suðureyri
4. Skipulagsmál umsagnir kynnt
a) Deiliskipulag virkjunar Fremri-Hvestu í Arnarfirði umsögn
b) Breyting á Miðstræti 19 í heilsugæslu - umsögn
c) Framleiðsluaukning Kalkþörungaverksmiðjunnar á Bíldudal-umsögn
d) Skipulagslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar Breyting Melanes
e) Drangar lýsing á deiliskipulagi og breytingu á aðalskipulagi fyrir 14
sumarhús
f) Skipulagslýsing fyrir deiliskipulag og breyting á aðalskipulagi
Árneshrepps, breyting við Dranga
g) Endurskoðun Aðalskipulags Bolungarvíkur - lýsing
h) Uppdæling efnis úr Polli, Kubbur ehf umsögn til Orkustofnunar
i) Vindorkugarður í Garpsdal í Reykhólasveit beiðni um umsögn
j) Deiliskipulags lýsing fyrir Ós, Bolungarvík
5. Matvælastofnun kynnt
a) Málmhlutur finnst i Chili con carne frá Happ
b) Blue Dragon Minced Garlic glerbrot í krukku
c) Fundargerð Matvælahóps 7.3 2019
d) Andlát í kjölfar notkunar á efninu Tianeptine
e) Skordýr í maíspoppi frá Coop
f) Sýklalyfjaónæmi er ekki á niðurleið í Evrópu
g) Brexit án samnings inn og útflutningur dýraafurða
h) Starfsemi stöðvuð og frekari innkallanir vegna listeríu Ópal
sjávarafurðir
i) Ómerkt sinnep í hrásalati Þykkvabæjar
j) Innköllun grafinn og reyktur lax og bleykja Ópal sjávarfang 12.2
2019
k) Listeria í reyktum laxi og bleikjuafurðum
l) Ólögleg sala fæðubótarefna og lyfja á netinu kærð til lögreglu
m) Glerbrot í salsasósu tostitos
n) Innköllun á Hummus vegna ómerkts ofnæisvalds
o) Innköllun á Asien wok Mix vegna ómerkts ofnæmisvalds
p) Málmflís í vínarbrauðslengjum Bakarameistarinn
q) Sölustöðvun og innköllun á hrísgrjónum frá COOP vegna skordýra
r) Sölustöðvun innköllun á El Campo Gekookte Mais
s) Sölustöðvun Innköllun Laxa og rækjusallat frá Sóma (listería)
t) Sölustöðvun innköllun popmais COOP Skordýr
u) Innköllun Döðlur Sólgæti skordýr
v) Innköllun Hrásallat Þykkvabæjar ómerktur ofnæmisvaldur
w) Innköllun Haframjöl frá First Price skordýr
x) Innköllun á vatnsdeigsbollum Myllan - ómerktur óþolsvalur
y) Umræður um breytingu á lögum um skráningu á sambærilegan hátt.

z) Innleiðingaráætlun Mast athugasemd frá Kjósasvæði
æ) Breyting á matvælalögum 93/1995 - Söfnun upplýsinga úr eftirliti og
birting
6. Umhverfisstofnun kynnt
a) Samþykkt úrbótaáætlun með skilyrðum Fjarðarlax
b) Samþykkt úrbótaáætlun Tungusilungur
c) Fundargerð Hollustuháttahóps 8.4 2019
d) Fundargerð Umhverfisgæðahóps 20.3 2019
e) Reglubundið eftirlit, 21.12 hjá Ís 47 ehf
f) Reglubundið eftirlit 28.12 2018 hjá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru Álftaog Seyðisfirði
g) Eldisvörr málslok
h) Reglubundið eftirlit 5.12 2018 hjá Artic Sea Farm Dýrafirði
i) Reglubundið eftirlit UST 15.11 2018 hjá Íslenska
Kalkþörungafélaginu
j) Fyrirvaralaust eftirlit 28. febrúar 2012 hjá Íslenska
Kalkþörungafélaginu
k) Lok eftirfylgni UST með Kalkþörungaverksmiðjunni
l) Ósk um uplýsingar um fjölda starfsleyfishafa hjá Heilbrigðisnefnd
Vestfjarða
m) Átöppun nikótínvökva - spurning um átöppun
n) Áætlanir sveitarfélaga um úrbætur í fráveitumálum
o) Brottfelling á leyfisveitingum, urðun dýrahræja og smitandi úrgangs
p) Stefna stjórnvalda gegn sýklalyfjaónæmi
7. Ráðuneyti kynnt
UAR höfnun beiðni Arnarlax hvað varðar hvíldartíma í Hringsdal
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. 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Snjáfjallasetur, Dalbæ
Hvesta hæfingarstöð, Ísafirði
Umsókn um starfsleyfi Hótel Bjarkalundur ehf, Reykhólahreppi
Verzlunarfjelag, Árneshrepps
Vestur restaurant ehf, Patreksfirði
TH 412 Stærra gistiheimili, Hólmavík
Kastalinn ehf – Mánagisting , 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Bergshús Flateyri Gisting
Gústaf Jökull Ólafsson Reykjabraut, Reykhólum gisting
Móttaka, viktun og ísun á fiski í Árneshreppi
Suðurverk hf umsókn um starfsleyfi Seyðisfjörður viðgerðaraðstaða
og námuvinnsla
Kalksalt ehf Flateyri
Gámastöð Áhaldahús Bolungarvík
Klippikompaní Bolungarvík
Vestfiskur ehf Súðavík
Fossa enterprises ehf Flateyri
Bílaverkstæðið Smur og dekk ehf Patreksfirði
Fráveita Bolungarvíkurkaupstaður
Lási ehf gisting Sigtúni 63 Patreksfirði

9. Tóbakssöluleyfi
Tóbakssöluleyfi Vestur restaurant ehf
Tóbakssöluleyfi Hólabúðin
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.
10. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
a) Sögumiðlun ehf Snjáfjallasetur Dalbæ
b) Bergshús Flateyri
c) Hótel Bjarkalundur ehf umsögn til sýslumanns
d) Kaffi Norðurfjörður
e) Ölver, Amazing Westfjords
f) TH 412 Stærra gistiheimili
g) Höfði gisting
h) Gemlufall stækkun gisting
i) Blómsturvellir, Súðavík
j) Lási ehf
k) Kastalinn ehf - Mánagisting
11. Tækifærisleyfi umsagnir til sýslumanns
a) MÍ mötuneyti fyrir útskrift í Íþróttahúsinu Torfnesi þann 26.maí
b) Tækisfærisleyfi Félagsheimili Patreksfjarðar Sjómannadagurinn
c) Aldrei fór ég suður tækifærisleyfi
d) Krúsin tækifærisleyfi um páska 2019
e) Árshátíð Vesturbyggðar tækifærisleyfi
f) Árshátíð Ísafjarðarbæjar umsögn um tækifærisleyfi
g) Edinborg bistro umsögn um tækifærisleyfi um páska
h) Góugleði í Félagsheimilinu á Hólmavík
i) ESG Veitingar umsögn um rekstrarleyfi
12. Önnur mál

a) Vorfundur Heilbrigðiseftirlits Sveitarfélaga, Umhverfisstofnunar,
Matvælastofnunar, Atvinnu og nýsköpunarráðuneytis og Umhverfis
og Auðlindaráðuneyti var haldinn á Ísafirði dagana 7 og 8 maí.
Gestum boðið í kaffi í Vigur.
Fundadagsetningar 2019:
4. fundur
5. fundur
6. fundur

29. ágúst
24. október
5 desember

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:20

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.

