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

Fundargerð 116. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 26.
febrúar 2018, haldinn á skrifstofu eftirlitsins, Aðalstræti 12, í Bolungarvík kl
16:00 Mættir voru: Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir
Sigurvinsson, Sólrún Geirsdóttir og Kristján G. Jóakimsson. Einar Valur
Kristjánsson og Jón Hörður Elíasson tóku þátt í gegnum síma
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ársreikningur 2017
Sveitarfélög- Gæludýrahald-Gjaldskrár.
Eftirlit Heilbrigðiseftirlits
Ráðuneyti
Skipulagsmál umsagnir kynnt
Matvælastofnun fréttatilkynningar og leiðbeiningar kynnt
Umhverfisstofnun kynnt.
Starfsleyfi fyrirtækja
Tímabundin starfsleyfi vegna brennu
Tóbaksöluleyfi
Umsagnir til sýslumanns vegna veitinga og gistinga
Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns
Önnur mál

1. Ársreikningur 2017 Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Heildar
rekstrarkostnaður og stofnkostnaður var kr. 35.729.733kr. Eftirlitsgjöld
voru kr 26.212.975. Heilbrigðisfulltrúi gerði grein fyrir þeim liðum sem
voru umfram áætlun. Heilbrigðisnefndin fjallaði um ársreikninginn og
var hann samþykktur. Ef óskað er skýringa við einstaka liði þá
vinsamlegast hafið samband. Ársreikningurinn verður sendur til
sveitarfélaganna.
2. Sveitarfélög
Heilbrigðisnefnd fjallaði um neðangreindar gjaldskrár sveitarfélaga og
voru þær samþykktar.
• Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Reykhólahrepps
• Gjaldskrá fyrir fráveitu Reykhólahrepps
• Gjaldskrá fyri meðhöndlun úrgangs, Reykhólahreppi
• Gjaldskrá vegna hunda- og kattahalds, Reykhólahreppi
• Gjaldskrá fyrir sorphirðu, sorpeyðingu og endurvinnslu í Tálknafjarðarhreppi
• Gjaldskrá fyrir meðhöndlun númerslausra bíla kynnt

3. Eftirlit Heilbrigðiseftirlits
• Birting eftirlitsskýrslna á netinu breyting á lögum 7/1998. Með breytingu
á lögum 7/1998 nr 66/2017. Tóku gildi 1. janúar 2018. 54 gr. Eftir hverja

•
•
•
•
•

vettvangsheimsókn skal eftirlitsaðili taka saman skýrslu með lýsingu á
því sem fram kom og skiptir máli varðandi það hvort starfsemin sé í
samræmi við starfsleyfisskilyrðin og niðurstöðum um hvort frekari
aðgerðir eru nauðsynlegar. Skýrslan skal gerð aðgengileg á vefsvæði
eftirlitsaðila eftir að rekstraraðili hefur fengið tækifæri til að koma
að athugasemdum og brugðist hefur verið við þeim.
Athugasemdirnar skulu eftir atvikum birtar með skýrslunni. Þetta er nýtt
og vinnur heilbirðgiseftirlitið nú að koma þessu í framkvæmd, reiknað er
með að birta skýrslur eftir að þriggja vikna athugasemdafrestur er liðinn.
Heildarefnagreining Ísafjarðarbæ 2017 kynnt
Heildarefnagreining Bolungarvík 2017 kynnt
Erindi Orkustofnunar um Upplýsingar um samskipti Íslenska
kalkþörungafélagsins vegna úrvinnslu á kalkþörungaseti á Bíldudal.
Svar heilbrigðisfulltrúa kynnt.
Staðsetning sýnatökubrunna fyrir sigvatnssýnatökur við urðunarstaðinn
Hóli kynnt.
Landlæknisembættið óskar eftir upplýsingum um tóbakssölu. Skýrsla um
útgefin tóbakssöluleyfi og þvingunarúrræði vegna þeirra. 20 söluaðilar á
Vestfjörðum hafa leyfi til að selja tóbak. Frá 2001 eru 3-4 tilvik þar sem
söluaðilar hafa fengið tiltal vegna brota á tóbaksvarnarlögum.

4. Ráðuneyti
• Fundur með Umhverfisráðherra Guðmundi Inga 2018. Guðmundur Ingi
umhverfisráðherra fundaði með Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða þann 12.
janúar þar sem færi gafst til að kynna starfsemina.
• Samþykkt um kattahald og annað gæludýrahald í Vesturbyggð. kynnt
• Arctic Sea Farm hf undanþága. Máli vísað frá. Kynnt
5. Skipulagsmál umsagnir kynnt
• Umsagnir um deiliskipulag íbúðabyggðar ofan Strandgötu annarsvegar
og varnarmannvirkja í Tunguhlíð Tálknafirði hinsvegar.
• Umsögn um skipulagslýsingu Dunhaga Tálknafirði
• Umsögn um kynningu á framkvæmd, Djúpvegur (61-35/36) Leiti-Eyri og
um Hattardalsá í Súðavíkurhreppi
• Urðunarstaðurinn Hóli Bolungarvík Umsögn um deiliskipulagstillögu og
mat á því hvort framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
• Ákvörðun um matsáætlun
• Umsögn um kynningu framkvæmdar fyrir ofanflóðavarnir á Patreksfirði
ofan Sigtúns og Hjalla
6.
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Matvælastofnun Fréttatilkynningar og leiðbeiningar kynnt
Innköllun á Glúteinlausu Trafo Tortilla Chili snakki
Jólagott ofnæmis og óþolsvaldar koma ekki skýrt fram á umbúðum
Innköllun á Nóa Piparkúlum vantar merkingar
Innköllun á Valdís ís jarðaberja ostaköku mögulegt kólí smit
Innköllun Ruker pálmaolía vegna óleyfilegs litarefnis
Innköllun Ora fiskibollur í tómatsósu með kartöflum
Matvælahópur fundargerðir, 15.jan 2018 og 14.nóvember 2017
Aðgerðir gegn kampýlóbakter í kjúklingum í Evrópu
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Glúten í grænmetislasagna merkt glútenlaust
Neysluvatn í Reykjavík öruggt
Eftirlit með bændum út frá áhættu og frammistöðu
Neysluvatn á höfuðborgarsvæðinu er öruggt
Meðhöndlun matvæla í eldhúsinu um jólin
Útgáfa rekstrarleyfa til fiskeldis í Patreks- og Tálknafirði
Músagangur og aflífun meindýra hvað samræmist lögum
Áhrif Holuhraunsgossins á umhverfi og heilsu
Grænmetislasagna frá Grími kokki, Heilsuréttir fjölskyldunnar
Glúten í Maíssnakki Amaizing Natural corn chips
Innköllun á hummus frá í einum grænum v. aðskotahlutar
Hafrakökur teknar úr sölu v. aðskotahlutar
Íslenska lambakjötið, fyrsta verndaða afurðaheitið hérlendis
Ónóg upplýsingagjöf um ofnæmisvalda í óinnpökkuðum
eftirlitsverkefni 2017
Heimasala matvæla óheimil skv. núgildandi löggjöf

mat

Umhverfisstofnun kynnt
Eftirlit með söfnun úrgangs hjá sveitarfélögum 2018
Eftirlitsskýrsla UST með Íslenska Kalkþörungfélaginuu
Fundargerðir Umhverfisgæðahóps, 18.sept,16.okt,15. janúar
Hollustuháttahópur fundargerðir 24.jan
Ósk um upplýsingar um fjölda eftirlitsþega hjá Heilbrigðiseftirliti
Vestfjarða
Starfsleyfisskilyrði fyrir samkomuhús
Fundargerð samráðsfundar UST og HES 8. febrúar

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
7110171350

Dokkan Brugghús

Sindragata 11

Ísafjörður

5003111260

No 1

Aðalstræti 22B

Ísafjörður

Bjórframleiðsla og sala á
afurðum
Krá kaffihús án matsölu

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.
010276-3819

Fisherman

Aðalgata 5

Suðureyri

fiskvinnsla

111261-7419

Sjótækni ehf

Hafnarskemman

Tálknarfirði

Færanleg starfsemi

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.
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Tímabundin starfsleyfi vegna brennu
Tímabundið Brennuleyfi Hauganes
Tímabundið starfsleyfi fyrir áramótabrennu Reykhólum
Tímabundið starfleyfi fyrir áramótabrennu Vesturbyggð
Tímabundið starfsleyfi fyrir þrettándabrennu Súðavík
Tímabundin Brennuleyfi mat heilbrigðiseftirlits á umhverisþáttum og
áhrifum á nágranna
Tímabundið starfsleyfi áramótabrenna Súðavík
Tímabundið starfsleyfi fyrir áramótabrennu Bolungarvík
Tímabundið starfsleyfi fyrir áramótabrennu Drangsnesi
Tímabundið starfsleyfi vegna áramótabrennu Hólmavík
Tímabundið Starfsleyfi vegna áramótabrennu Tálknafirði
Tímabundið starfsleyfi vegna áramótabrennu Flateyri
Tímabundið starfsleyfi vegna áramótabrennu Hnífsdal
Tímabundið starfsleyfi vegna áramótabrennu Suðureyri
Tímabundið starfsleyfi fyrir áramótabrennu Þingeyri
Tímabundið starfsleyfi fyrir áramótabrennu Hauganesi Ísafirði
Tímabundið starfsleyfi fyrir áramótabrennu Bíldudal

10. Umagnir vegna rekstraleyfa til sýslumanns kynnt
• Umsögn um Gistihús Rauðsdal, Vesturbyggð
• Umsögn um Penna ehf, Hótel Flókalundur
• Umsögn um Stekkaból, Stekkum 19, Patreksfirði
• Umsögn um Túngötu 20, Súðavík
• Kríukot Hafnarbraut 17, Hólmavík gisting
• Umsögn No1 ehf Ísafirði
11. Tækifærisleyfi umsögn til sýslumanns kynnt
• Umsögn um félagsheimilið Hólmavík Góublót
• Umsögn um félagsheimili Súgfirðinga Þorrablót 10. febrúar
• Umsögn um Félagsheimilið í Hnífsdal Þorrablót Sléttuhreppinga
• Umsögn um Félagsheimili Oddfellowa vegna Þorrablóts
• Umsögn um Félagsheimilið í Hnífsdal þorrablót 3. febrúar
• Umsögn um Félagsheimilið Baldurshaga v. Þorrablóts
• Umsögn um Íþróttahús Súðavíkur vegna Þorrablóts
• Umsögn um Íþróttahúsið á Reykhólum vegna Þorrablóts
• Umsögn um Samkomuhúsið Baldur Drangsnesi
• Umsögn um Félagsheimili Patreksfjarðar vegna Þorrablóts
• Umsögn um félagsheimili Tálknafjarðarhrepps vegna Þorrablóts
• Umsögn um Félagsheimilið Birkimel Barðaströnd
• Umsögn um félagsheimilið á Hólmavík vegna Þorrablóts
• Umsögn um Íþróttahúsið á Flateyri vegna þorrablóts
• Umsögn um Félagsheimilið Þingeyri vegna Þorrablóts

12. Önnur mál
• SHÍ samtök heilbrigðiseftirlitssvæða fundargerð stjórnarfundar 22.12
2017 kynnt.
• Verklagsreglur vegna mengunar í neysluvatni kynnt.
• Starfsmenn hafa sótt fundi a) vinnufund um nýja olíureglugerð.b)
vinnufund
um
sundlaugareftirlit
c)
Anton
sótti
norrænu
matvælareftirlitsráðstefnuna í Osló 29-31 janúar.
• Fundadagsetningar 2018: Drög
• 1.fundur
26 febrúar
Ársreikningur
2. fundur
4. maí
Matvælaeftirlit eftirlit
3. fundur
1. júní
Fundur Strandasýsla
4. fundur
31. ágúst
Fundur í Vesturbyggð
5. fundur
26. október Fjárhagsáætlun.
6. fundur
7. desember Viðbrögð
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:07

