HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA
Aðalstræti 21-23, 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is

Fundargerð 114. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 27.
október 2017, haldinn á skrifstofu eftirlitsins í Bolungarvík kl 15:00 Mættir
voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Ingibjörg
Kristjánsdóttir, Kolfinna Guðmundsdóttir, Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur
Kristjánsson og Kristján G. Jóakimsson.
Dagskrá:
1. Fjárhagsáætlun húsnæðismál
2. Sveitarfélög Heildarefnagreingin
3. Skipulagsmál umsagnir
4. Mál úr eftirlitinu
5. Matvælastofnun
6. Umhverfisstofnun
7. Ráðuneyti
8. Starfsleyfi fyrirtækja
9. Tímabundin starfsleyfi vegna brennu
10. Tóbaksöluleyfi
11. Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
12. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns
13. Önnur mál
14. Fundadagsetningar, tillaga.

Dagskrá

1. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018
Gjaldskrá Matís hækkanir. Heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir
hækkunum.
Heilbrigðisfulltrúi kynnti stöðu fjármála og vinnu við fjárhagsáætlun,
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 ásamt skiptingu kostnaðar lögð fram.
Heilbrigðisnefnd samþykkir framlagða fjárhagsáætlun.
Heilbrigðiseftirlitið hefur tekið á leigu skrifstofuherbergi og geymslu í
gömlu bæjarskrifstofunni í Bolungarvík verið er að vinna að úrbótum á
húsnæði. Tilboð í húsgögn hafa fengist frá Ikea. Kostnaður rúmast
innan fjárhagsáætlunar.
2 Sveitarfélög Heildarefnagreiningar.
• Fiskvinnslufyrirtæki hafa óskað eftir upplýsingum um efnainnihald
neysluvatn. Krafa um efnagreiningar á neysluvatni í reglugerð miðast
við 500 íbúa eða fleiri. Á undanförnum árum hafa sveitarfélög látið taka
heildarefnagreiningarsýni fyrir vatnsveitur. Á þessu ári hafa bæst við
sýni frá Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.
• Nýjar niðurstöður fyrir Reykhóla og Patreksfjörð voru kynnt á fundinum.
• Heildarefnagreiningarsýni eru nú til fyrir alla þéttbýlisstaði á
Vestfjörðum.
• Árlega eru tekin efnagreiningar sýni fyrir Bolungarvík, Ísafjörð og
Patreksfjörð.

3 Skipulagsmál umsagnir kynnt
• Kynning á matsáætlun Vestfjarðavegur 60 og 63 Dynjandisheiði og
Bíldudalsvegur
• Breytt lega Vestfjarðarvegar frá Bjarkarlundi að Skálanesi, Breyting
á aðalskipulagi Reykhólahrepps.
• Hvalárvirkjun tillaga að deiliskipulagi Ófeigsfirði
• Ofanflóðavarnir á Patreksfirði -Urðargata, Hólar og Mýrar
• Stækkun Mjólkárvirkjunar ákvörðun um matsskyldu
• Umsögn um breytingu á aðalskipulagi Tálknafjarðar 2006-2018.
Breytt skipulagsmörk.
• Frummatsskýrsla vegna efnisnáms Kalkþörungasets í Ísafjarðardjúpi
• Deiliskipulag Dýrafjarðargöng Rauðsstaðir
• Fráveitulögn úr Seljalandshverfi Ísafirði
• Umsögn um efnistöku í Álftarfirði
• Skipulagslýsing Frístundabyggðar F25 Dýrafirði
4 Úr Eftirliti
• Eftirlitsverkefni, á matvælasviði um merkingar á ofnæmis og
óþolsvöldum, og upplýsingagjöf framleiðanda, nokkuð vantar uppá
að neytendum sé gerð grein fyrir að upplýsingar eru hjá starfsfólki.
• Geymsluþolsmerkingar á matvöru
• Koffein innihald orkudrykkja. reglugerð nr. 453/2014 um breytingu á
reglugerð
nr.
327/2010
um
gildistöku
reglugerðar
Evrópusambandsins nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og
steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli með síðari breytingum
er sér-íslensk reglugerð. Við megum setja sér reglur og Ísland taldi
nauðsynlegt að gera það á sinu tíma.Verklag
Innihald koffíns
er yfir hámarksgildinu 320 mg/L –> Vara skal tekin af markaði strax.
Tvær gerðir af orkudrykkjum voru tekin úr sölu í Sam ehf - Albanski
Raj með coffein innihaldi 48mg/100 ml 250 ml dósir. Og Popek
energy drink með koffein innihaldi 48mg/100 ml 250 ml dósir.
Matvælastofnun getur heimilað sölu á vöru að undangengnu
áhættumati og ítarlegum íslenskum merkingum.
• Niðurstöður sýnatöku úr sundlaugum, heitum pottum og laugum
kynnt á fundinum.
5 Matvælastofnun Fréttatilkynningar og leiðbeiningar kynnt
• Sala -heimavinnsla á kjöti kynnt
• Úttekt á innflutningseftirliti og notkun á skjalakerfinu TRACES
• Fullyrðingar um að kjúklingar séu lausir við salmonellu
• Grunur um aðskotahlut í spínati Azora spínat
• Óþvegið innflutt salat olli veikindum
• Hætta á yfirþrýstingi í Floridana safa í plastflöskum
• Magakveisa í Háleitisskóla -Hvassaleiti og Hörðuvallaskóla
• Vorfundur haldinn 5. september
• Innköllun/ sölustöðvun Mezzetta inniheldur E102
• Vanmerktur fiskur í raspi og fiskibollur, vegna ofnæmis og óþolsvalda
• Ofnæmis og óþolsvaldur ekki merktur á fiskibollum Esja Gæðafæði

•

Superman Energy drink vanmerkt og ótilkynnt vara má ekki vera í
dreifingu eftir 27. nóvember 2017

6 Umhverfisstofnun kynnt
• Fráveita frá Hótel Flókalundi ósk um rökstuðning
• Plastáætlun norrænu umhverfisráðherranna 2017
• Samantekt um stöðu fráveitumála á Íslandi árið 2014
• Urðunarstaður Skeljavík Strandasýslu eftirlit 2017
• Fundargerð Vorfundar 2-3. maí 2017
• Reglubundið eftirlit 2017 Urðunarstaður Bolungarvíkurkaupstaðar Hóli
• Bikstöð vegagerðar eftirlitskýrsla
• Fyrirspurn Sláturhús og þauleldi starfsleyfisskylda
• Fundargerð 17.8 samráðsfundur UST og HES
• Fundargerð 5.9 samráðsfundur UST og HES
• Fundargerð Hollustuháttahóps 22.8
• Samráðsfundur UST og HES
7 Ráðuneyti
• Erindi Vegagerða um aðra úrlausn varðandi áfyllingarplan biktanka
• Kalkþörungaverksmiðjan heimild til framleiðsluaukningar hafnað
• Samþykkt um fráveitur í Ísafjarðarbæ samþykkt
• Kínavottorð undirrituð
• Breyting á reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 er varðar heimild til
handa eigendum og rekstraraðilum að koma með hunda, ketti og önnur
gæludýr inn á veitingastaði að uppfylltum ákv. Skilyrðum. Óheimilt þar
sem mæting er ekki valfrjáls og eins þarf að auglýsa með tryggilegum
hætti svo aðrir gestir geti varað sig.
• Breyting á reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund og
baðstöðum. Ákvæði um köld ker.
• Breyting á reglugerð nr. 460/2015 bætt inn ákvæði um afþreyingarlaugar
og rýmkað fyrir notkun á sótthreinsiefnum.
8 Starfsleyfi
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. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt heilbrigðiseftirlits
hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í byggingarreglugerð. Gildistími
starfsleyfa er 12 ár
610616-3210

Kirkjuból Bjarnadal Ferðaþj

Sæbrekka 2, 465

Ísafjarðarbær

560597-2669
020867-3889

Hólahólar ehf
Jóhann Pétur Ágústsson

Norðurfjörður
Brjánslækur

Árneshreppur
Vesturbyggð

Hótel og gistiheimili lítið án
veitinga
Lítil matvörubúð
Einkavatnsveita

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og reglugerð
um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun nr.
785/1999. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt heilbrigðiseftirlits hafi

farið fram og starfsemin samræmist kröfum í byggingarreglugerð Gildistími
starfsleyfa er 12 ár.
511214-0840

Fossa Enterprises ehf

Hnífsdalvegi

Ísafjarðarbær

Fóðurframleiðsla

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.

9 Tóbakssöluleyfi
• Tóbaksöluleyfi fyrir Hólahóla ehf
• Tóbasksöluleyfi Verslun Bjarna Eiríkssonar
Undanþága til afgreiðslu Tóbaks fyrir starfsmenn N1 Ísafirði Ábyrgðarmaður
Gunnnar Sigurðsson
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu ofangreindra tóbaksleyfa
10 Umsögn v. rekstraleyfa sýslumanns
• Hamraborg ehf umsögn til sýslumanns
• Umsögn um Kirkjuból í Bjarnardal umsögn
• Potemkin Hótel Laugahóll endurnýjun rekstarleyfis umsögn
11 Umsögn v. tækifærisleyfa sýslumanns
• Árshátíð Oddfellow 2017
• Samkomuhúsið Súðavík Tækifærisleyfi
• Hjónaball 2017 tækifærisleyfi
12 Önnur mál
Fundargerð Aðalfundar SHÍ fundargerðir, Reikningar og skýrsla stjórnar
Fundarboð Haustfundar Heilbrigðiseftirlits 14. og 15. nóvember.
13 Fundadagsetningar 2017: Drög
6. fundur
8. desember Viðbrögð við fjárhagsáætlun
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:11

Fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits fyrir árið 2018
Áætlun
2018
23.105.388 kr.

Áætlun
2017
22.432.416 kr.

5.083.185 kr.

4.935.132 kr.

1.387.504 kr.

1.387.504 kr.

29.576.078 kr.

28.755.052 kr.

Dagpeningar
rekstur bifreiðar
Afborgun og vextir af bílaláni
akstur
6000 km
ferðakostnaður nefndar
flugferðir
bílaleigubílar
Samtals ferðakostnaður

1.484.000 kr.
701.811 kr.
730.968 kr.

1.456.000 kr.
701.811 kr.
801.424 kr.

678.480 kr.
277.590 kr.
- kr.
3.872.849 kr.

678.480 kr.
277.140 kr.
3.914.854 kr.

Kaffivörur
Ritföng, pappír o.fl.
Bækur og tímarit
Ýmis áhöld
Prentun, póstur, auglýsingar ofl.
Húsaleiga
Rannsóknarkostnaður
Námskeiðsgjöld
Símakostnaður
Tölvuþjónusta
Bókhaldskostnaður
Fundakostnaður
Fjármagnsgjöld
Samtals annar kostnaður

29.725 kr.
20.073 kr.
21.909 kr.
533.790 kr.
103.429 kr.
604.854 kr.
3.532.793 kr.
117.564 kr.
328.863 kr.
117.848 kr.
622.965 kr.
- kr.
- kr.
6.033.814 kr.

28.943 kr.
19.546 kr.
21.333 kr.
519.756 kr.
100.710 kr.
588.953 kr.
3.098.942 kr.
114.473 kr.
320.217 kr.
114.750 kr.
606.587 kr.
- kr.
- kr.
5.534.210 kr.

450.458 kr.
90.103 kr.
763.227 kr.
3.052.186 kr.
86.331 kr.
462.071 kr.
95.982 kr.
678.492 kr.
38.192 kr.
259.944 kr.
6.168.444 kr.

39.482.741 kr.

38.204.116 kr.

38.118.628 kr.

- 2.500.000 kr. - 2.500.000 kr.

2.262.927 kr.

Föst laun
Laun tveir heilbrigðisfulltrúar í 12 mánuði
veikindalaun
22% launatengd gjöld
Orlofsuppbót og desemberuppbót
Nefndalaun
Samtals laun

Ársreikningur
2016
22.198.146 kr.
- kr.
5.575.645 kr.
12.403 kr.
798.009 kr.
168.779 kr.
28.752.982 kr.

Ferðakostnaður
1.312.356 kr.
687.417 kr.
616.666 kr.
154.440 kr.
191.730 kr.
165.278 kr.
69.315 kr.
3.197.202 kr.

Annar kostnaður

Heildar rekstrarkostnaður

Sértekjur
Önnur þjónustukaup
Afskrifaðar tekjur

44.915 kr.
146.543 kr.

Rekstrarkostn. og stofnkostn. alls

36.982.741 kr.

35.704.116 kr.

35.855.701 kr.

Eftirlitsgjöld
Framlög sveitarfélaga

26.731.750 kr.
10.250.991 kr.

26.731.750 kr.
8.972.366 kr.

21.488.125 kr.
14.367.576 kr.

Framlög einstakra sveitarfélaga 2018

Sveitarfélag
Árneshreppur
Reykhólahreppur
Bolungarvík
Strandabyggð
Ísafjarðarbær
Kaldrananeshreppur
Súðavíkurhreppur
Tálknafjarðarhreppur
Vesturbyggð
SAMTALS:
Heildar kostnaður

B.b.t.
Íbúar
1.1 2017

Framlag skv. Framl. skv.
gjaldskrá kr. íbúafjölda.

46
555.713 kr.
282 2.088.888 kr.
908 2.580.713 kr.
468 1.903.900 kr.
3608 11.985.563 kr.
106
844.938 kr.
186 1.385.050 kr.
236 1.080.400 kr.
1030 4.306.588 kr.
6870 26.731.750 kr.
36.982.741 kr.

68.638 kr.
420.783 kr.
1.354.862 kr.
698.321 kr.
5.383.636 kr.
158.167 kr.
277.538 kr.
352.145 kr.
1.536.903 kr.
10.250.991 kr.

Framlag
samtals.
624.351 kr.
2.509.671 kr.
3.935.574 kr.
2.602.221 kr.
17.369.198 kr.
1.003.104 kr.
1.662.588 kr.
1.432.545 kr.
5.843.490 kr.
36.982.741 kr.

MÁNAÐAR
GREIÐSLA
52.029 kr.
209.139 kr.
327.965 kr.
216.852 kr.
1.447.433 kr.
83.592 kr.
138.549 kr.
119.379 kr.
486.958 kr.
3.081.895 kr.

