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1. Ársreikningur 2019. 
Heilbrigðisfulltrúi kynnti ársreikning heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2019. 
Heildar rekstrarkostnaður og stofnkostnaður var kr. 37.414.749.  
Eftirlitsgjöld voru kr. 28.724.015.  Heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir þeim 
liðum sem voru umfram áætlun. Sýnatökur eru umfram áætlun en koma til 
baka sem sértekjur. Heilbrigðisnefndin fjallaði um ársreikninginn og var 
hann samþykktur. Ársreikningurinn verður sendur til sveitarfélaganna. 
 
2. Rekstur.  

a) Enurnýjun á tölvu og skjá kynnt 

b) Breyting á afsláttarkjörum og verðskrá Matís ohf. Hækkanir á gjaldskrá 

Matís og lækkun á afslætti kynnt. Tilkynning barst frá MATÍS ohf. í byrjun 

janúar um breytt afsláttarkjör og hækkun gjaldskrár.  Afsláttur 

Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða á árinu 2020 verður 9%. Hækkunin er sögð 

nema 3,5% - 10%. 
 

 

Ár  Afláttur  

Neysluvatn 
Sýni   

Hækkun 
milli ára  

2018 18%  22.500   

2019 18%  24.098  7% 

2020 9%  33.400  38% 

 



Þessi kostnaðarauki rúmast ekki innan fjárhagsáætlunar 2020. 

Taka þarf rannsóknarkostnað út úr gjaldskrá og innheimta skv. kostnaðarverði.  
 

3. Úr eftirliti  

a) Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og 

mengunarvarnir nr 7/1998. Samantekt um breytingar á viðaukum og 

staða mála kynnt. Lækkun á eftirlitstekjum verða kr  1.150.445, ef 

frumvarp fer óbreytt í gegnum Alþingi.  

b) Heildarútekt á neysluvatni, Ísafjörður 

c) Álit umboðsmanns Alþingis varðandi númerslausa bíla á einkalóð á 

Suðurnesjum.  Framkvæmdastjóri kynnti álit Umboðsmanns Alþingis 

varðandi fjarlægingu bifreiða á einkalóðum þess efnis að rétt sé að 

kanna a.m.k. hjá eigendum fasteignar hvort vitað er hver er eigandi 

bifreiðar, m.a. í þeim tilgangi að geta tekið upplýsta ákvörðun um 

hvort tilefni er til að draga slíkar bifreiðar á brott. Gert er ráð fyrir að 

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála taki umrætt deilumál 

aftur fyrir og þá hefur verið óskað eftir því að Umhverfisstofnun gefi 

út samræmda verklýsingu  fyrir tilvik sem þessi. Heilbrigðiseftirlitið 

heldur að sér höndum þar til nýjar verklagsreglur liggja fyrir.  

d) Tillaga að verklagsreglum um vegagerð á vatnsverndarsvæðum 

VSO fyrir Vegagerð.  

e) Garðstaðir, breyting á skipulagi. Kynnt 

 

4. Starfsleyfi fyrirtækja, heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu neðan-
taldra starfsleyfa: 
Eftirtöldum er 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 mengunarvarnareftirlit 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. Starfsleyfi er veitt með fyrirvara um auglýsingu og 

kynningu. 

 

a. Beauty by AGA, kt. 1603884639. Nýtt starfsleyfi fyrir snyrtistofu á 400 

Ísafirði 

b. F&S Hópferðabílar ehf, kt. 4102002280. Nýtt starfsleyfi fyrir Gistiheimili 

án veitingasölu að Vallargötu 15, 470 Þingeyri 

c. Ferðaþjónustan Reykjanesi, kt. 4404972259. Endurnýjun á starfsleyfi 

fyrir Hótel með veitingasölu, lítið (10-50 gestir) í Reykjanesi, 420 Súðavík 



d. Grunnskólinn á Þingeyri kt. 5405962639. Endurnýjun á starfsleyfi fyrir 

Grunnskólar með móttökueldhúsi að Fjarðargötu 24, 470 Þingeyri 

e. Hamraborg hf kt. 5209770159. Endurnýjun á starfsleyfi fyrir 

Skyndibitastaðir, miðlungs (allt að 51-100 gestir) að Hafnarstræti 7, 400 

Ísafjörður  

f. Krambúðin Hólmavík kt. 5712983769. Nýtt starfsleyfi fyrir 

Matvöruverslun án vinnslu, miðlungs að Höfðatúni 4, 510 Hólmavík 

g. Kubbur ehf kt. 6606061650. Endurnýjun á starfsleyfi fyrir Sorpflutningar 

og sorphirða á Ísafjarðarflugvelli, 400 Ísafjörður 

h. Sigríður Helgadóttir kt. 1911575759. Nýtt starfsleyfi fyrir Krá kaffihús án 

matsölu að Vallargötu 15, 470 Þingeyri 

i. Verslun Bjarna Eiríkssonar (Háaver ehf) kt. 6204090650. Endurnýjun á 

starfsleyfi fyrir Matvöruverslun án vinnslu, lítil að Hafnargötu 81, 415 

Bolungarvík  

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu starfsleyfa til 12 ára. 

 

5. Tímabundin starfsleyfi vegna brennuleyfa 

a) Áramótabrenna Tálknafirði 2019 

b) Áramótabrenna Bolungarvík  

c) Áramótabrenna 2019 Hauganesi Ísafirði 

d) Áramótabrenna Hnífsdal 2019 

e) Áramótabrenna Þingeyri 2019 

f) Áramótabrenna Flateyri 2019 

g) Þrettándabrenna Súðavíkurhreppur 4. janúar 2020  

h) Áramótabrenna Reykhólum 2019 

 

6. Tóbakssöluleyfi 
i) Tóbakssöluleyfi Krambúðin Hólmavík 

j) Tóbakssöluleyfi fyrir Verslunarfélag Drangsness 

Heilbrigðisnefnd samþykkir leyfin til 4 ára 

 

7. Skipulagsmál, umsagnir, kynnt 

a) Strandavegur (643) um Veiðileysuháls. Tillaga að matsáætlun 
b) Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsveg (63), beiðni 

um umsögn 
c) Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði. Breyting á aðalskipulagi Árneshrepps 
d) Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði, beiðni um umsögn 
e) Umsögn Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða við matslýsingu Hvalárvirkjunar í 

Ófeigsfirði. Breyting á aðalskipulagi Árneshrepps 
 

8. Matvælastofnun kynnt 

a. Neysluvatn hjá matvælaframleiðendum  
b. Innköllun á frosnum ostrum frá Suður Kóreu. Nóróveira fannst 
c. Innköllun á Síríus súkkulaði vegna plastagna 
d. Innköllun á Graflaxi frá Ópal Sjávarafurðir 
e. Eitrun af völdum Clostridium botulinum greinist á Íslandi 



f. Grunur um plast í súkkulaði frá Nóa Síríusi - fleiri vörur innkallaðar 
g. Fréttatilkynning. Of mikið magn af joði í íslenskum þaratöflum  
h. Fréttatilkynning. Má hafa jólasteikina með til útlanda? 
i. Fréttatilkynning. Hætta á sprengingu í sósuflösku vegna gerjunar 
j. Niðurstöður frá Matís, reiknað út joð í töflu 
k. Fyrirspurn um vörur úr þangi og þara 
l. Ósk um upplýsingar um magn af joði í þaratöflum  
m. Ráðstefna 13. – 14. maí um control on additives 
n. Innra úttektarkerfi á opinberu eftirliti með matvælum, fóðri, heilbrigði 

og velferð dýra 
o. Skoðunarskýrslur Mast 
p. Innköllun. Aðskotahlutur í Ali bjúga 
q. Innköllun. Leysiefni yfir mörkum í Oh Aik Guan sesamolíu 
r. Innköllun. Grunur um salmonellu í ferskum kjúklingi frá Matfugli 
s. Dómar vegna vörslusviptingar sauðfjár og innheimtu gjalda við 

slátrun 
t. Ómerkt mjólk í vorrúlludeigi 
u. Ómerkt mjólk í No Porkies pylsum og No Bull bolognese 
v. Mjólk í vegan No Cheese pizzum 

 
9. Umhverfisstofnun, kynnt 

a) Reglubundið eftirlit 21. nóvember hjá birgðastöð Olíudreifingar á 
Ísafirði 

b) Ósk um upplýsingar um fjölda starfsleyfishafa hjá heilbrigðisnefnd 
Vestfjarða  

c) Minnisblað um kröfur til meðhöndlunar og/eða förgunar seyru á 
ferðamannastöðum í óbyggðum  

d) Leiðbeiningar um meðhöndlun byggingarúrgangs 
e) Reglubundið eftirlit, 14.10 2019, Hjá Fjarðarlaxi Patreksfirði og 

Tálknafirði 
f) Minnisblað um útreikninga á skólpmagni í þéttbýli 
g) Eftirlit með móttökustöðvum og Gámastöðvum  
h) Móttaka/söfnun á veiðarfærum, spillefnum, lyfjum, raf- og 

rafeindatækjaúrgangi. 
i) Leiðbeinandi viðmið um eftirfylgni eftirlits 
j) Lekaprófun á olíugeymi T0089 í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. á 

Patreksfirði 
k) Þrýstiprófun lagnar Olíudreifingar ehf. í Flatey á Breiðafirði 
l) Olíudreifing, Patreksfirði, samþykkt úrbótaáætlun  
m) Fundargerð hollustuháttahóps 28.1 2020 

 
10. Umsagnir um rekstrarleyfi til sýslumanns 

a) Fisherman, Aðalgötu 14-16, Suðureyri, gisting og veitingar 
b) Þeydal ehf., Holtsgötu 4, 420 Súðavík. Gisting 
c) Dakis, Hrannargötu 2, Ísafirði, veitingastaður og gisting 
d) Hótel Djúpuvík. Veitingar og gisting 
e) Plássið ehf. Hótel, Flatey, Reykhólahreppi 

 
11. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns 



a) Edinborg Bistro ehf. Edinborgarhúsinu, jól og áramót. 
b) Félagsheimilið á Bíldudal, Þorrablót 
c) Félagsheimilið Birkimel, Barðaströnd 
d) Félagsheimili Þingeyri, þorrablót á Þingeyri 
e) Félagsheimili Patreksfjarðar, þorrablót á Patreksfirði 
f) Félagsheimili Reykhóla, þorrablót Reykhólum 
g) Félagsheimili Hólmavíkur, þorrablót á Hólmavík  
h) Húsfélagið Baldur, þorrablót á Drangsnesi 
i) Félagsheimilið Hnífsdal, þorrablót í Hnífsdal 
j) Íþrótta og félagsheimili Súðavík,  þorrablót Súðavík 
k) Íþrótta og félagsheimili Tálknfirðinga, þorrablót Tálknafjarðar 
l) Íþróttahúsið á Torfnesi. Tónleikar og árshátíð Ísafjarðarbæjar. 

 
12. Önnur Mál  

Framkvæmdastjórafundur 17.febrúar.  

Tillaga að fundadagsetningum 2020 
1. fundur  27. febrúar 
2. fundur  28. mai 
3. fundur  28. ágúst 
4. fundur  15. október 
5. fundur  10. desember 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15 
 
 
 
 

 
 
 
 


