
 
HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 

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

 

 

Fundargerð 130. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis, 
fimmtudaginn 15. október 2020 kl: 16:00, Fjarfundur í Teams. Mætt voru: 
Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún 
Geirsdóttir, María Ósk Óskarsdóttir, Einar Valur Kristjánsson, Kristján 
Jóakimsson og Jón Hörður Elíasson. 
 

Dagskrá: 

1) Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 

2) Starfsleyfi fyrirtækja 

3) Laga og reglugerðarbreytingar 

4) Tóakssöluleyfi 

5) Skipulagsmál umsagnir 

6) Úr eftirliti 

7) Matvælastofnun  

8) Umhverfisstofnun  

9) Rekstrarleyfi umsagnir til sýslumanns 

10) Tækifærisleyfi umsagnir til sýslumanns 

11) Önnur mál -stofnanasamningur 

 
1. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 lögð fram og kynnt.    

Áhrif kórónuveirufaraldurs eru ekki ljós.  Síðastliðið sumar var hjá 
mörgum rekstaraðilum í ferðaþjónustu á Vestfjörðum ágætt.  Hjá öðrum 
var árið slæmt.  Framkvæmdir á svæðinu hafa verið miklar síðustu ár. 
Við gerum ráð fyrir óbreyttum tekjum af eftirlitsgjöldum.  En eftirlitsgjöld 
verða stærsti óvissuþátturinn í áætluninni.  heilbrigðisnefnd samþykkir 
framlagða fjárhagsáætlun  
 
 
 

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) 10987 Vestfiskur Flateyri kt: 631219470, Hafnarbakka 8, 425 
Flateyri Fyrir vinnnslu á ferskum fiski 

b) 11150 Vestfiskur Flateyri kt: 631219470, Hafnarbakka 3, 425 Flateyri 
Fyrir vinnnslu og þurrkun á lambshornum 



c) 10988 Krullan Hársnyrtistofa kt 6405191500 Hafnarstræti 1, 
Ísafirði umsókn um Hársnyrtistofu 

d) 11040 Skeljungur hf , kt: 5902691749 starfsleyfi bensínstöð 
Bolungarvík endurnýjun   

e) 11042 Skeljungur hf, kt: 5902691749 bensínsstöð Bíldudal 
endurnýjun starfsleyfis 

f) 11117 Finna Hótel ehf Steinshús kt: 5606083140, Borgarbraut 
4, 510 Hólmavík endurnýjun starfsleyfis 

g) 11149 Gullsteinn sf kt: 5606080930, Hellisbraut 24 380 
Reykhólar, endurnýjun á starfsleyfi fyrir áhættu og umfangslitla 
matvælaframleiðslu 

h) 11147 Lögreglan á Vestfjörðum kt: 4812140760, Hafnarstræti 
1, 400 Ísafjörður endurnýjun á starfsleyfi fyrir fangelsi 

i) 11147 Lögreglan á Vestfjörðum kt: 4812140760, Skeiði 510 
Hólmavík endurnýjun á starfsleyfi fyrir fangelsi 

j) 11147 Lögreglan á Vestfjörðum kt: 4812140760, Aðalstræti 92 
450 Patreksfirði endurnýjun á starfsleyfi fyrir fangelsi 

k) 11137 Orlofsbyggð Flókalundi kt: 55107039 endurnýjun á 
starfsleyfi fyrir sundlaug 

l)  11138 Málningarbúðin Ísafirði ehf kt: 5401023410, Sindragötu 
14, 400 Ísafjörður  starfsleyfi fyrir byggingarvöruverslun 

 

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu starfsleyfa til 12 ára. 

 

10964 Sæmundur Kristján Þorvaldsson kt: 2106563759 Umsókn um starfsleyfi 

fyrir niðurrifi á Hólakoti,  Núpsdal Dýrafirði Tímbundið starfsleyfi  

  

10986 Áslaug J. Jensdóttir Tilkynning um að Gisting Áslaugar Faktorshúsið sé hætt 

starfsemi Starfsleyfi fellt niður. 

 

10989 Arnarlax ehf fyrirspurn um útgáfu starfsleyfis 

 

3. Laga og reglugerðarbreytingar 
a) Breyting á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr 7/1998 nr 66/2020 

30. júní 2020 

b) Áform um lagasetningu frumvarp um breytingu á lögum 7/1998 um menntun 

og þjálfun sundkennara. (Frumvarp um skráningarskyldu) 

c) Tillögur og umsögn Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi um skýrslu 

KPMP um opinbert eftirlit 

 

4. Tóbakssöluleyfi 
Albína89 ehf, kt: 4401130870, Patreksfirði endunýjun á tóbakssöluleyfi. 



Margfætlur ehf -Matvöruverslun Súðavík nýtt tóbakssöluleyfi  

Heilbrigðisnefnd samþykkir leyfin til 4 ára 

  

 

5. Skipulagsmál, umsagnir, kynnt 

a) Breyting á Aðalskipulagi Reykhólahrepps vatnsaflsvirkjun í Garpsdal 

ásamt greinargerð. 

b) Óskað eru umsögn við skipulagstillögur sem fjalla báðar um 

breytingu á Örlygshafnarvegi 

c) Skipulags og mannvirkja nefnd staðsetning Meltutanks á Þingeyri 

6. Úr eftirliti  

a) Umsókn Íslandshótela um ótímabundna undanþágu frá ákvæði um að 

hundahald sé óheimilt í gistirými 

b) Vinnuferill bifreiðar og lóðahreinsun Suðurnes 

c) Bifreiðar í Ísafjarðarbæ númerslausir bílar 

d) Kvörtun eiganda  Birgit og Stefán Stekkjargötu 29 í Hnífsdal  

e) Leki á blóðvatni yfir í hráefnisþró Kalkþörungaverksmiðju íslands 

fyrirspurn frá Samtökum Iðnaðarins.  

f) Niðurstöður sigvatnsmælinga Urðunarstaðnum Klofningi í september 

2020 

g) Niðurstöður sigvatnsýnatöku Urðunarstaðnum Hóli í september 2020 

h) E.coli í neysluvatni Bolvíkinga vatnssuða auglýst 

i) E.coli í neysluvatni smábátahöfninni á Drangsnesi 

 

7. Matvælastofnun kynnt 

a) Heimaslátrun tilraunaverkefni hefst í haust 
b) Vöktun Varnarefnaleifar í grænmeti og ávöxtum og efnaleifar í 

dýraafurðum birting í ársskýrslu 
c) Innköllun Salmonella í Orkustykki Eat Natural  (selt í costco)  
d) Innköllun Naturli lífrænt vegan smjör vegna myglu 
e) Innköllun Grunur um salmonellu í kjúklingi frá Reykjargarði  
f) Innköllun á Bónus Kjarnabrauði ómerktur ofnæmis og óþolsvaldur 

lúpínufræ 
g) Útgáfa rekstrarleyfis til fiskeldis Arctic Sea Farm hf við 

Snæfjallaströnd í Ísafjarðardjúpi 
h) notkun heilsufullyrðinga við markaðssetningu á fæðubótarefnum 
i) Innköllun:Ómerkt hveiti í hamborgarasósu frá Íslandsnauti  
j) Innköllun, sölustöðvun á oreo orginal kexi  
k) Innköllun Sölustöðvun vegna gruns um Salmonellu í kjúklingi 
l) Inköllun á rauðu pestói frá Himneskri hollustu vegna glerbrots í 

krukku 
m) Innköllun, Ómerkt egg í fullelduðum kjúklingabringum frá 

Stjörnufugli 
n) Fréttatilkynning Aðgerðir gegn óleyfilegri notkun afurðaheita 
o) Viðbrögð við áhættumati um kóffínneyslu ungmenna 
p) Aðgerðaráætlun 1.10 2020 



q) Neysla ungmenna á orkudrykkjum gefur tilefni til aðgerða 
r) Breyting á frammistöðuflokkun staðfest 
s) Umdæmi Héraðsdýralækna verða fimm 

 
8. Umhverfisstofnun, kynnt 

a) Fundargerð Umhverfisgæðahóps 16.9 2020 
b) Ómannaðar líkamsræktarstöðvar leiðbeiningar teknar úr umferð 
c) Hvalreki í Hænuvík tilkynning 
d) Eftirlit Umhverfisstofnunar með Íslenska Kalkþörungafélaginu 

ehf 3.7 2020  
e) Eftirlit Umhverfisstofnunar með Vegagerð Ísafirði  
f) Drög að greinargerð vegna vettvangsheimsóknar 

Umhverfisstofnunar að Garðsstöðum  
g) Drög að skýrslu vegna vettvangsheimsóknar að Garðstöðum við 

Ísafjarðardjúp 
h) Eftirlitsskýrsla reglubundið eftirlit Nauteyri Háafell ehf 
i) Eftirlitsskýrsla reglubundið eftirlit Arnarlax 
j) Eftirlitsskýrsla reglubundið eftirlit Tungusilungur ehf 
k) Eftirlit Umhverfisstofnunar með urðunarstað 

Bolungarvíkurkaupstaðar 
l) Reglubundið eftirlit Umhverfisstofnunar hjá Artic Sea Farm 
m) Fyrirvaralaust eftirlit þann 20.8 2020 hjá Íslenska 

kalkþörungafélaginu ehf 
n) Ríkislögreglustjóri hefur fært almannavarnastig af hættustigi á 

neyðarstig 
o) Flokkun/skilgreining frávika eftir eðli/ alvarleika 
p) Skilgreiningar á áhættuflokkum varðandi áhættumat í 

hollustuháttum 
 

9. Umsagnir um rekstrarleyfi til sýslumanns 

a) Sigurhæð, Urðarvegur 15. 400 Ísafjörður gisting fyir 2-3 

b) Massi Þrif Sólgata 8, 400 Ísafjörður   

 
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  10. desember 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:01 


