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

Fundargerð 139. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis, fimmtudaginn 1.
september 2022 kl: 16:00, Staðfundur/Teams á skrifstofu í Bolungarvík. Mætt
voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Hildur Halldórsdóttir, Einar Valur
Kristjánsson, Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún Geirsdóttir og Jón Hörður
Elíasson.
Dagskrá
1. Ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits 2021
2. Starfsleyfi fyrirtækja
3. Tóbakssöluleyfi
4. Sveitarfélög
5. Úr eftirliti
6. Skipulagsmál
7. Frá ráðuneyti
8. Matvælastofnun /Umhverfisstofnun
9. Umsagnir til sýslumanns Tækifærisleyfi
10. Umsagnir til sýslumanns Rekstrarleyfi
11. Hvað er framundan

1. Ársskýrsla-Starfsskýrsla Heilbrigðiseftirlits 2021 lögð fram og kynnt.
Starfsskýrslan er kynning á starfsemi heilbrigðiseftirlits en jafnframt samantekt um
starfið á árinu 2021. Níu heilbrigðiseftirlitsvæði eru á landinu, Heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða er á vegum sveitarfélaga á Vestfjörðum og nær yfir allan
Vestfjarðakjálkann. Starfsmenn eru tveir sem sinna öllu svæðinu. 558 fyrirtæki voru
með starfsleyfi á Vestfjörðum á árinu 2021. 227 skýrslur úr eftirlitsferðum voru
skráðar á fyrirtæki. 96 ferðir voru skráðar vegna eftirlits með vatnsveitum. Við
fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2022 var lagt til að fara í átaksverkefnið Hreinir
Vestfirðir en það hlaut ekki brautargengi.
2. Starfsleyfi fyrirtækja, heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu neðangreindra
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.
Ný starfsleyfi
1.1 Galdur Brugghús ehf kt. 6804210210 Starfsleyfi fyrir brugghús veitt ótímabundið
með vísan í matvælalög leyfið veitt með fyrirvara um lokaúttekt
1.2 Gálgaklettur kt. 4305071680 Starfsleyfi fyrir gistingu í Króksfjarðarnesi, leyfið veitt
með vísan í hollustuháttarlög til 12 ára

1.3 Gálgaklettur kt. 4305071680 Starfsleyfi fyrir gistingu í Gufudal leyfið veitt með vísan
í hollustuháttarlög til 12 ára
1.4 Hótel Torfnes kt. 6705750399. Starfsleyfi fyrir sumarhótel
1.5 Hrafnaspark ehf kt 6104993689 Starfsleyfi fyrir gistingu leyfið veitt með vísan í
hollustuháttarlög til 12 ára
1.6 B12 Brekka kt 6402221070 Starfsleyfi fyrir gistingu leyfið veitt með vísan í
hollustuháttarlög til 12 ára
1.7 Suðurverk kt 5208852019 Starfsleyfi fyrir steinmölun og viðgerðaraðstöðu eigin véla
leyfið veitt að undangeninni kynnningu. Starfsleyfi veitt til 4 ára
1.8 Orkan IS Skeiði 1 Ísafirði starfsleyfi fyrir bensínstöðvar, sjálfvirkar leyfið veitt til 12
ára
1.9 Orkan Ís ehf, Þuríðarbraut 13, Bolungarvík, starfsleyfi fyrir bensínstöðvar, sjálfvirkar
leyfið veitt til 12 ára
1.10 Orkan Ís Bíldudal starfsleyfi fyrir bensínstöðvar, sjálfvirkar leyfið veitt til 12 ára
1.11 Skeljungur IS Sindragötu Ísafirði starfsleyfi fyrir bensínstöðvar, sjálfvirkar leyfið veitt
til 12 ára

Endurnýjun Starfsleyfis
1.12 Vélsmiðjan Logi
kt. 4402694199 starfsleyfi fyrir Vélsmíða - og
vélaviðgerðaverkstæði leyfið veitt til 12 ára
1.13 Hótel Djúpavík kt. 6702861939 starfsleyfi fyrir hótel með veitingasölu lítið leyfið veitt
til 12 ára með vísan í matvæla og hollustuháttarlög
1.14 Bónus Ísafirði kt 4501993389 starfsleyfi fyrir matvöruverslun. leyfið veitt til 12 ára
með vísan í matvæla og hollustuháttarlög
1.15 Starfsleyfi Hafkalk ehf, starfsleyfi fyrir umfangslitla matvælaframleiðslu leyfið veitt
ótímabundið með vísan í matvælalög
1.16 Á.M.V útgerð ehf kt. 4107050520 starfsleyfi fyrir krá kaffihús með matsölu.leyfið
veitt með vísan í matvæla og hollustuháttalög til 12 ára
1.17 Krákuvör kt 1909422449 starfsleyfi fyrir gistingu og tjaldstæði leyfið veitt með vísan
í hollustuháttalög til 12 ára
1.18 Ævintýradalurinn ehf /Hótel Heydalur kt 6705024140 starfsleyfi fyrir hótel með
veitingasölu leyfið veitt til 12 ára með vísan í matvæla og hollustuháttalög
1.19 Tjaldsvæði Þingeyri kt 5405963549 starfsleyfi fyrir tjaldsvæði leyfið veitt með vísan
í hollustuháttalög til 12 ára
1.20 Hársnyrtistof Heiðu kt 0607733869 starfsleyfi fyrir hársnyrtistofu leyfið veitt með
vísan í hollustuháttalög til 12 ára.
1.21 Hraðfrystihúsið Gunnvör hf kt 6301692249, starfsleyfi fyrir niðursuðu leyfið veitt með
vísan í hollustuháttalög til 12 ára

1.22
1.23
1.24
1.25

Tímabundin starfsleyfi
Kristján G Jóhannsson kt 1101543059 niðurrif á sumarhúsi Dagverðardalur 2, 400
Ísafjörður
Ísafjarðarbær kt. 5405962639 starfsleyfi fyrir niðurrif skúra við Fjarðarstræti 20
Vesturbyggð kt 5106942369 starfsleyfi fyrir flutning og förgun á asbestlögnum
Vinnubúðir Norður Botni ósk um skoðun en ekki hefur verið sótt um starfsleyfi

Niðurfelling á starfsleyfi
1.26 Lás ehf Sigtúni 63 Patreksfirði, gisting
1.27 Litli Krókur Strandgötu 19 Patreksfirði, gisting
1.28 Fiskmarkaður Íslands kt. 6011911219, fiskmarkaður

3. Tóbakssöluleyfi
3.1 Endurnýjun á tóbakssöluleyfi fyrir Smásöluverslun Jóns Guðbjörns leyfi veitt í 4ár
3.2 Undanþága til afgreiðslu tóbaks fyrir N1 Ísafirði Elmar Breki Baldursson undanþága
veitt i 6 mánuði
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4. Sveitarfélög
Skráningarreglugerð tekur gildi 15. nóvember tilkynning frá ráðuneyti
Kostnaðaráhrif og undirbúningur innleiðingar reglugerðar um skráningarskyldan
atvinnurekstur
Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Vesturbyggð
Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Tálknafjarðarhrepp

5. Úr eftirliti kynnt
5.1 Bensínlykt frá bensínstöð Skeljungs/Orkunnar Bíldudal
5.2 Úrskurður vegna ærslabelgs á Eyrartúni svar við fyrirspurn
5.3 Kvörtun vegna fráveitu frá Rækjuverksmiðjunni Kampa
5.4 Lagning sjótökulagnar og útrásar fyrir laxasláturhús í Bolungarvík
5.5 Endurnýjun á olíugildru á Þingeyri, minnt á að tankar eru 30 ára gamlir ef þeir hafa
verið nýjir þegar þeir voru settir niður.
5.6 Fyrirspurn um mengun frá skemmtiferðaskipum
5.7 Lyktarmengun á Bíldudal frá Arnarlaxi/Arctic Protein
5.8 Reglur um númerslausa bíla Suðurnes nýjir límmiðar
5.9 Vinnuskjöl vegna bílaálíminga í Bolungarvík 16.5 2022
5.10 Teikningar af olíugildru fyrir bensínstöð N1 Þingeyri
5.11 Olíugildra við bensínstöð N1 Flateyri
5.12 Hlutverk heilbrigðiseftirlits varðandi eftirlit með kælimiðlum. Ásamt leiðbeiningum
við Kælimiðlaverkefni
5.13 Vegna brennu úrgangs á Garðstöðum
5.14 E.coli í neysluvatni tjaldsvæðis á Reykjanesi krafa um vatnssuðu áminning
6.
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Umsagnir um Skipulagsmál kynnt
Ákvörðun um matsskyldu ofnflóðavarnir á Bíldudal þurfa ekki í mat.
Ósk um upplýsingar um leyfisveitingar- Svansvirkjun og Seljárvirkjun
Aðalskipulag og Deiliskipulag Kaldrananeshreppi Ásmundanes
Deiliskipulag fyrir íbúðarhverfi. Hóll Bíldudal.
Reykjanes við Djúp tillaga að deiliskipulagi
Krosseyri í Geirþjófsfirði deiliskipulag fyrir heilsusetur
Hóll í firði Deiliskipulag fyrir 5 sumarhús
Skipulag fyrir Norðurbotn Tálknafirði
7. Frá Ráðuneyti

7.1 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr.
7/1998. Reglugerðin tekur tildi 15. nóvember n.k. Markmið rerglugerðarinnar er að
stuðla að framkvæmd mengunarvarna og hollustuhátta vegna starfsemi sem fellur
undir lög 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarir.
Lagt fram til kynningar ný reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur.
Reglugerðin tekur gildi 15.nóvember vegna 47 fyrirtækjaflokka, starfsemi sem fellur
undir lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og jafnframt að bæta
viðmót, einfalda aðgengi að stjórnsýslu og auka skilvirkni með því að taka upp
skráningu í miðlæga gátt í stað starfsleyfisskyldu áður. Heilbrigðisnefnd fer með
eftirlit með skráningaskyldum atvinnurekstri þ.á.m að starfsemi sé rétt skráð og
hefur að jafnaði 5 virka daga til að fá staðfesta skráningu rekstraraðila. Þ.m.t að
staðfesta hvort starfsemin uppfylli gildandi löggjöf, almennar kröfur og starfsskilyrði
sem gerð eru til viðkomandi rekstrar. Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða þurfa þeir
rekstraraðilar sem eru með gildandi starfsleyfi, ekki að skrá sama atvinnurekstur
sem fellur undir reglugerðina, heldur skulu heilbrigðisnefndir skrá og færa inn í
miðlægan skrá eins fljótt og verða má þær upplýsingar á sniðmáti sem
Umhverfisstofnun ákveður.
Bókun:
Heilbrigðisnefnd vekur athygli á að fimm virkir dagar til að sannreyna upplýsingar
rekstraraðila er skammur tími til að fara í úttekt, fá staðfestingar frá byggingar- og
skipulagsyfirvöldum um að viðkomandi rekstur sé í samræmi við samþykkta notkun
húsnæðis. Þá telur heilbrigðisnefnd mikilvægt að breytingarnar verði vel kynntar og
upplýsingarnar um skárningaskyldan atvinnurekstur séu aðgengilegar á fleiri
tungumálum en íslensku.
8. Matvælastofnun / Umhverfisstofnun Kynnt
Ábending um slysahættu vegna fyrirkomulags í mömmutímum í
líkamsræktarstöðvum.
8.2 Innköllun á þurrkuðum fiski Histamín yfir mörkum
8.3 Ardo Fruit Berry Mix innköllun v. Hepatitis A vírus
8.4 Innköllun á TRS hot madras curry 400 g vegna salmonellu smits.
8.5 Innköllun Frank&Oli Keto Coconut Cashew Soft Cookie
8.6 Albani Bjór innköllun vegna gerjunar
8.7 Sýnatökuáætlun 2022 vegna mælinga á varnarefnum í matvælum í jurtaríkinu.
8.8 Skáning á norrænu matvælaráðstefnuna 2022
8.9 Eftirlit með lifandi bláskel á markaði
8.10 Innköllun á Nina palm oil vegna ólöglegra litarefna
8.11 Innköllun á núðlum
8.12 Innköllun á Sumarbjór Sóló vegna gerjunar
8.13 Gunpower green Tea innköllun vegna ólöglegra varnarefna
8.14 Sölustöðvun á Lucky Charms morgunkorni - framleiðandi telur að varan uppfylli ekki
kröfur EU
8.15 Muna rúsínur innköllun stenst ekki kröfur vegna geymsluþols
8.16 Herbalife innköllun vegna rangra merkinga
8.17 Innköllun á Tortilla Chips vegna beiskjuefna
8.18 Sölustöðvun núðlur Shin Red Super Spicy Noodles vegna varnarefnis
8.19 Áætlun um eftirlit með varnarefnum Samningur milli MAST og HES um framsal
eftirlits
8.1

8.20 Ákvörðun um breytingu á starfsleyfi Artic Sea Farm hf í Dýrafirði Ásætuvarnir.
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9. Umsagnir um tækifærisleyfi til sýslumanns kynnt
Sjómannadagurinn Patreksfirði tækifærisleyfi
Umsögn um tækifærisleyfi vegna lokaballs Skjalborgarhátíðar
Flak ehf tækifærisleyfi vegna Skjaldborgarhátíðar aukinn gestafjöldi.
Umsögn um tækifærisleyfi Fasteignafélagið Þingeyri ehf - tímabundið áfengisleyfi
Soð pop-up veitingastaður - matarvagn
Umsögn um tækifærisleyfi um verslunarmannahelgina Félagsheimilið Árnesi
Tækifærisleyfi vegna Ögurhátíðar
Umsögn vegna Blúshátíðar á Patreksfirði
Umsögn vegna nýnemaballs Menntaskólans á Ísafirði

10. Umsagnir um rekstrarleyfi til sýslumanns kynnt
10.1 Umsögn um smásölu áfengis hjá Dokkan brugghús
10.2 Gistiheimilið Bjarmaland ehf, Bugatúni 8, 460 Tálknafirði
10.3 Plássið ehf, kt.5502060860 breyting á forsvarsmanni
10.4 Bræðurnir Eyjófsson kt.5511191220 gististaður Flateyri
10.5 Hótel Ísafjörður breyting á rekstrarleyfi vegna útisvæðis
10.6 Bjarkarholt og Kjarrholt 1-4 umsögn um gistileyfi til sýslumanns
10.7 Matarvagn Pasta og Panini kt 6501160110 - Búðarnes hf umsögn til sýslumanns.
umsókn dregin til baka
10.8 B 12 Brekka 471, Þingeyri umsögn um rekstarleyfi fyrir gistingu.
10.9 Hrafnaspark kt 6104993689 umsögn til sýslumanns varðandi gistingu
10.10
Hótel Ísafjörður kt 6705750399 Hótel Torfnes sumarhótel
10.11
Glaðheimar kt. 4305071680 Starfsleyfi fyrir gistingu Króksfjarðarnesi
10.12
Gálgaklettur kt. 4305071680 Starfsleyfi fyrir gistingu í Gufudal
10.13
Kikar ehf 5407150170 gisting á Krossholti umsögn til sýslumanns
11. Önnur Mál
11.1 Fundargerð heilbrigðisnefndar og kosning heilbrigðisnefndar á fjórðungþingi 8. –
10. september
11.2 Stjórnsýslunám Hlyns kynnt fyrir nefndinni
• fundadagsetningar 2022
• 29. september
15. desember
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15

