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Fundargerð 129. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis, 
fimmtudaginn 27. ágúst 2020 kl: 15:00, Fjarfundur í Teams. Mætt voru: 
Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún 
Geirsdóttir, María Ósk Óskarsdóttir, Hildur Halldórsdóttir, Hólmfríður 
Vala Svavarsdóttir og Jón Hörður Elíasson. 
 

Dagskrá: 

1) Greining á eftirliti á vegum ráðuneyta. KPMG Skýrsla 

2) Starfsleyfi fyrirtækja 

3) Tóakssöluleyfi 

4) Skipulagsmál umsagnir 

5) Úr eftirliti 

6) Matvælastofnun  

7) Umhverfisstofnun  

8) Rekstrarleyfi umsagnir til sýslumanns 

9) Tækifærisleyfi umsagnir til sýslumanns 

10) Önnur mál -stofnanasamningur 

 
1. Greining á opinberu eftirliti á gundvelli laga nr 7/1998 um 

hollustuhætti og mengunarvarnir og laga nr. 95/1995 m matvæli.  

KPMG var falið af ráðuneytum að framkvæma þessa greiningu frá 1. 
apríl til 1. maí. Geiningin á að styðja við hugsanlega endurskoðun á 
eftirlitskerfi. 
Skýrsla KPMG lýsir skoðunum hjá  framkvædastjórum  heilbrigðiseftirlits, 
forstjórum Umhverfisstofnunar (UST) og Matvælastofnana (MAST). Á 
tilteknum afmörkuðum atriðum eftirlits.  Ágætur samhljómur er milli 
eftirlits og UST en skoðanir MAST eru að þeir vilja sjá um allt 
matvælaeftirlit. Fjallað er um rekstur HES, MAST og UST í skýrslunni. 
Skoða hefði mátt þennan þátt betur þar sem villandi getur verið að bera 
saman t.d. launakostnað embættanna ef ekki er ljóst hvað liggur að baki. 
Sama á við um rekstrarkostnað, ólíkar aðstæður vegna landfræðilegara 
þátta, ólíkrar samsetningu fyrirtækja og verkefna á svæðunum. Svæði 
eru misjöfn ferðakostnaður er meiri þar sem vegalengdir eru meiri (úti á 
landi).  Munur milli svæða er mikill t.d. er ein vatnsveita á 
höfuðborgarsvæðinu en við erum með 11 þéttbýlisveitur og allir 
rekstraraðilar í dreifbýli eru með eigin vatnsból. Við tökum töluvert af 
sýnum fyrir sveitarfélög og fyrir fyrirtæki sem eru undir eftiriti UST og 
MAST.  Allur kostnaður reiknast sem rekstrarkostnaður en ekki tekið tillit 
til þess að tekjur koma á móti.      Einnig hefði mátt skoða mun betur 
mannauðsmál t.d. starfsmannaveltu hjá embættunum. Tilgangur  
skýrslunnar er ekki skýr t.d.  Skýrslan gefur ekki tilefni til breytinga en 
eftir stendur óvissa hjá starfsfólki um hugsanlegar breytingar en ekki er 
gefið upp nein skýr stefna eða markmið. 
 
 



 
2. 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  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) Snyrtistofan Lena, Hafnarstræti 4, 400 Ísafjörður snyrtistofa 
nýtt starfsleyfi  

b) Hjúkrunar og dvalarheimilið Barmahlíð kt 670483-0379, 
Reykhólum - endurnýjun starfsleyfis 

c) Festa sjúkraþjálfun ehf, kt. 460820-0650 ný starfsemi, Pollgötu 
4, Ísafirði - nýtt starfsleyfi 

d) Fiskmarkaður Hólmavíkur hf, Kt. 580394-2139, endurnýjun á 
starfsleyfi  

e) Bókakaffi Bolungarvíkur kt. 650116-0110, Aðalstræti 21 
Bolungarvík - nýtt starfsleyfi 

f) Olíuverslun Íslands/ÓB, kt. 500269-3249, Búðarkanti 2, 
Bolungarvík - endurnýjun á starfsleyfi  

g) Olíuverslun Íslands/ÓB, kt. 500269-3249 Sindragötu Ísafirði, 
endurnýjun á starfsleyfi 

h) Félagsheimilið Árnesi, kt. 430169-0419 - endurnýjun á starfsleyfi   

i) Skjaldborgarbíó kt. 510694-2369 -endurnýjun á starfsleyfi  

j) Hólmadrangur ehf, kt. 451201-3010 - endurnýjun á starfsleyfi 
fyrir rækjuverksmiðju 

k) Hótel Látrabjarg ehf, kt 650309-2270 - eigandaskipti  

l) Terra kt. 410283-0349 Sorphirða og sorpflutningar - endurnýjun 
á starfsleyfi  

m) Terra kt. 410283-0349 gáma og spillefnaflutningar - endurnýjun 
á starfsleyfi  

n) Steinshús ses, kt 610808-0260 Nauteyri lóð 3, Strandabyggð - 
nýtt starfsleyfi 

o) Leikskólinn Hólabær kt 440787-2589 Reykhólum -endurnýjun á 
starfsleyfi 



p) Félagsheimili Reykhólum kt. 440787-2589 endurnýjun á 
starfsleyfi 

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu starfsleyfa til 12 ára. 

 

q) Þorsteinshorn ehf  kt 560205-0150 tímabundið starfsleyfi fyrir 
niðurrif á minnkahúsum Hrauni 3, Ingjaldssandi 

r) Staður Kjötvinnsla, hættir starfsemi Reykhólahreppi 

 

3. Tóbakssöluleyfi 
 

a) Jón H Guðjónsson sækir um endurnýjun á Tóbakssöluleyfi fyrir 

Ferðaþjónustuna í Reykjanesi 

b) Guðrún B. Guðmundsdóttir tóbakssöluleyfi fyrir Gunnukaffi ehf, Flateyri 

Heilbrigðisnefnd samþykkir leyfin til 4 ára 

 Undanþágur til afgreiðslu tóbaks 

a) N1 þingeyri Undanþága fyrir einn einstakling yngri en 18 ára til að 

afgreiða tóbak 

b) N1 Ísafirði Undanþága fyrir tvo einstaklinga yngri en 18 ára til að afgreiða 

tóbak 

c) Albína 89 Patreksfirði, Undanþága fyrir þrjá einstaklinga yngri en 18 ára 

til að afgreiða tóbak 

 

4. Skipulagsmál, umsagnir, kynnt 

 

a) Arctic Prótein fyrirhuguð meltuvinnsla á Patreksfirði  

b) Sjókvíaeldi Arnarlax í Ísafjarðardjúpi, framleiðsla á 10.000 tonnum af laxi á 

ári ósk um umsögn 

c) Tillaga að skiptingu Arnarfjarðar í eldissvæði á grundvelli burðarþols og 

bestu heildarnýtingar mögulegra eldissvæða 

d) Lýsing fyrir gerð strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði  

e) Deiliskipulag hesthúsahverfis við Sand Bolungarvík  

f) Malbikunarstöð í Dýrafirði, gámar og lausafjármunir 

g) Örlygshafnarvegur um Látravík, Vesturbyggð - Ákvörðun um matsskyldu  

h) 130MW vindorkuver í landi Garpsdals Reykhólahreppi - Ákvörðun um 

matsáætlun  

i) Deiliskipulag fyrir Þverá Vatnsfirði, Vesturbyggð 

j) Deiliskipulagstillaga Bolafjall 

k) Strandavegur um Veiðileysuháls Árneshreppi - Ákvörðun um matsáætlun 

  

5. Úr eftirliti  

a) E. coli í neysluvatni Litlabæ-krafa um vatnssuðu  

b) E. coli í neysluvatni Valgeirsstöðum FÍ - krafa um vatnssuðu 



c) E. coli í neysluvatni Kaupfélagshúsi Árneshreppi – krafa um vatnssuðu 

d) E.coli í neysluvatni gistihúss í Djúpadal - krafa um vatnssuðu 

e) Kynning á heilbrigðiseftirliti 

f) Bifreiðar og bílhlutir í Bolungarvík 

g) Númerslausar bifreiðar í Vesturbyggð 

h) Númerslausar bifreiðar í Ísafjarðarbæ 

i) Álímingar á númerslausa bíla Hólmavík 2020 

j) Númerslausar bifreiðar á Reykhólum 

 

6. Matvælastofnun kynnt 

a) Fyrirkomulag eftirlitsverkefna 
b) Ábending frá sóttvarnarlækni varðandi erlent starfsfólk 
c) Rekstarleyfi Samherja fiskeldis ehf á Vatnsleysuströnd 
d) Rekstarleyfi Landeldis ehf að Öxnalæk, Ölfusi 
e) Innköllun á fæðubótaefni fyrir ófrískar konur vegna B flokkað lyf í 

innihaldslýsingu 
f) Innkölun á Prótís Liðir 120 240 
g) Krafa um endurmerkingu á Essential Amino Electrolytes drykk frá 

Optimum Nutrition 
h) Innköllun á danskri sjónvarpsköku vegna mögulegrar myglu  
i) Nady Nordic  tumeric leit að uppruna fæðubótarefni með piparin  
j) Grunur um salmonellu í kjúklingi frá Reykjagarði, Holta, Kjörfugls og 

Krónunnar 
k) Fundargerð Matvælahóps 8.6 2020 
l) Eftirlitsverkefni 2020 - Notkun heilsufullyrðinga við markaðssetningu á 

fæðubótarefnum.  
m) Vöktun á súnum 2019 
n) Vöktun á sýklalyfjaónæmi 2019 
o) Útgáfa rekstrarleyfis til fiskeldis í Ísafjarðardjúpi 
p) Dagur matvælaöryggis 2020 Öryggi matvæla varðar alla 
q) Sýklalyfjaónæmis- súnusjóður auglýsir eftir umsóknum  
r) Innköllun vegna leysiefni í hrísgrjónaolíu Dhai Phat Trading ehf  
s) Skimun fyrir sjúkdómsvaldandi örverum í kjöti á markaði 2019 
t) Ómerktur harðfiskur til sölu viðbrögð HEVF 

 
 

7. Umhverfisstofnun, kynnt 

a) Flæðirit og verklagsreglur um Hvalreka 
b) Dæmi um áhættumat  olíu og birgðastöð  
c) Styrkir til uppbyggingar fráveitum sveitarfélaga 
d) Útgáfa á starfsleyfi Háafells ehf í Ísafjarðardjúpi 

 
8. Umsagnir um rekstrarleyfi til sýslumanns 

a) ÁMV útgerð ehf Malarhorn Drangsnesi 

b) Aðalstræti 62 ehf Hótel West Patreksfirði  

c) Stúkuhúsið Patreksfirði 

d) Skrímslasetrið Bíldudal 

e) Kaffihúsið í Ögri 



f) Kjötfrystihúsið Norðurfirði, Árneshreppur 

g) Comfortable Bungalow Silfurgötu 12, Ísafirði 

h) Þrísker ehf, Frystihúsið Flatey  

i) Hótel Látrabjarg 

j) Gentlespace Hlíðarvegi 14, Ísafirði 

k) Gunnukaffi Flateyri 

l) Jón Indíafari Súðavík  

m) Hótel Ísafjörður Silfurtorgi 2, Ísafirði 

n) Núpó ehf Hafsteinn Helgason Núpi Dýrafirði Ísafjarðarbæ 

o) Sigurhæð, Urðavegur 15, Ísafirði 

p) Reykhólar hostel ekki búið að afgreiða 

 

9. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns 

a) Flak ehf vegna Skjaldborgarhátíðar 2020 
b) Félagsheimili Patreksfjarðar sjómannadagsráð 5. Júní 
c) Félagsheimilið Árnes, Árneshreppi 1. Ágúst 

 
10. Önnur Mál  

a) Endurskoðun á stofnanasamning formanni falið að ganga frá samningi 

b) Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra að afgreiða starfsleyfi og önnur 

leyfi milli funda í samræmi við 48 gr. laga nr 7/1998 

Tillaga að fundadagsetningum 2020 
 

3. fundur  15. október 
4. fundur  10. desember 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:01 


