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

Fundargerð 113 fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis föstudaginn 25.
ágúst 2017, haldinn á Café Riis Hólmavík kl. 13:45 Mættir voru: Anton
Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Jón Hörður Elíasson
Sólrún Geirsdóttir, Einar Valur Kristjánsson og Eva Dögg Jóhannesdóttir.
Dagskrá:
1. Bíla og húsnæðismál
2. Sveitarfélög Eftirlitsgjöld -gjaldskrár
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. Bíla, húsnæðismál heilbrigðiseftirlits,.
Fara þurfti í ótímabæra endurnýjun á eftirlitsbifreið HOU41, eftir mistök
hjá smurstöð Heklu í Reykjavík. Bíllinn var borgaður út af
tryggingarfélagi Heklu. Annar sambærilegur bíll PMM28 var keyptur ári
yngri (2015) sem ekinn var 50.000 km minna en fyrri bíll.
Heilbrigðiseftirlitið hefur tekið á leigu skrifstofuherbergi og geymslu í
gömlu bæjarskrifstofunni í Bolungarvík verið er að vinna að úrbótum á
húsnæði. Stærð húsnæðis er það sama. Einhver kostnaður fellur til við
flutning
2 Sveitarfélög Eftirlitsgjöld- gjaldskrár.
• Listi yfir eftirlitsgjöld voru sendir sveitarfélögum í byrjun júní, óvissa er
með gjaldtöku af heimagistingu, en með breytingu á lögum nr. 7/1998
sem tóku gildi 1. júlí 2017 er 90daga heimagisting ekki lengur undir
eftirliti heilbrigðiseftirlits. Gisting hefur verið starfsleyfisskyld frá árinu
1982, það tekur einhvern tíma að koma þessu á hreint. Allir sem voru
á listanum höfðu skráð sig fyrir 1. júní og því eftirlitsskyldir. Framvegis
þurfa þeir sem reka gistingu að gefa upp hvort þeir hyggjast starfrækja
90 daga gistingu með þeim takmörkunum sem því fylgja eða starfrækja
leyfisskylda gistingu. Athygli er vakin á því að ef heimagisting er rekin
í dreifbýli með einka vatnsveitu þá er það viðkomandi gistisali sem ber
að upplýsa gesti um hvort neysluvatn standist gæðakröfur.

•

Gjaldskrá
vegna
hunda
og
kattahalds,
Heilbrigðisnefnd samþykkir framlagða gjaldskrá.

Reykhólahreppur.

3 Skipulagsmál umsagnir
• Umsögn heilbrigðiseftirlits vegna deiliskipulagstillögu vegna
frístundabyggðar með smáhýsum Tálknafirði.
• Deiliskipulag fyrir athafnasvæði Gileyri, Eysteinseyri.
• Leyfi fyrir tilraunartöku af möl og sandi af hafsbotni í Fossfirði við
Arnarfjörð.
• Mjólkárvirkjun umsögn um stækkun virkjunar.
4 Úr Eftirliti
• E. coli í drykkjarvatni krafa um vatnsuðu Frystihús gisting Norðurfirði
• E.coli í drykkjarvatni FÍ Valgeirsstaðir; Norðurfirði
• E.coli í drykkjarvatni Reykjanesi áminning og lokafrestur til úrbóta
• E.coli í drykkjarvatni Drangsnesi, krafa um vatnssuðu
• E.coli í drykkjarvatni Kaffi Rauðasandi krafa um vatnssuðu
• E.coli í drykkjarvatni Ögri krafa um vatnssuðu
• Ábending. Umbóta krafist vegna Grettislaugar
• Endurmerking Nutamino Heat Functonal Energy
• Innköllun á Gestus Pastasauce Classico pastasósu
• Sölustöðvun á Celsíus drykkjum
• Innköllun á Fit Aid Athletic Blend inniheldur lyf
• Moose Juice Extreme energy Drinks
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Matvælastofnun Fréttatilkynningar og leiðbeiningar kynnt
Aðgerðir og frestir vegna vanmerktra drykkjavara með miklu magni af
koffíni
góð ráð við Grillið
Heilræði við meðhöndlun matvæla
Höldum matvælum köldum
Innköllun hugsanleg salmonellamengun -Navitas Nautrals Organic sprout
and sprouted smoothi
Innköllun Matfugl grunur um salmonellu
Ís úr vél eða frystiborði
Krafa um skaðabætur staðfest
Listeríusmit við framleiðslu hráefna í prótínstangir
Notum Sous vide á ábyrgan hátt
Ný Fésbókarsíða Neytendavakt Matvælastofnunar
Ný löggjöf um lífræna framleiðslu
Ómerktir ofnæmisvaldar í grillkryddi
Salmonella í svínahakki
Salmonella í svínahakki eftirlitsverkefni
Sníklalyfið fipronil í hollenskum eggjum
Sölustöðvun Innköllun Genesis today Renew life
Sölustöðvun og innköllun á fæðubótaefnum vegna ólöglegra
innihaldsefna Solary NAC
Tilmæli til HES vegna markaðssetningar á lifandi samlokum
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Umbúðir matvæla
Umræða um fiskeldi
Upprunamerking matvæla eftirlitsverkefni
Úrskurður um aðgang að gögnum um rekstrarleyfi
Vanmekt tegund af marineruðu hrefnukjöti inniheldur sellerí
Varnarefnamælingar í útiræktuðu grænmeti
Kæling matvæla eftir eldun
Geymsluþolsmerking matvæla
Ráðleggingar um frystingu matvæla

6 Umhverfisstofnun kynnt
• Fundargerð Hollustuháttahóps 30. maí 2017
• Fundargerð hollustuháttahóps 22. ágúst 2017
• Hollustuháttahópur skipun og erindisbréf
• Túlkun UST á breytingu varðandi salerni á veitingastöðum
• Umhverfisgæðahópur skipun
7 Ráðuneyti
• Breyting á reglugerð 941/2002 um hollustuhætti
• Drög að breytingu á reglugerðum 460/2015 og 814/2010
• Sóttmengaður úrgangur frá heilbrigðisstofnunum, vinnuhópur.
• Umsókn Artic Sea farm hf um undanþágu frá starfsleyfi
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
5005130630

Tjarnarbraut ehf

Tjarnarbraut 2

465 Bídudalur

Matsölustaður lítilll

Eftirtöldum veitt starfsleyfi skv. lögum um hollustuhætti nr 7/1998 og reglugerð
um hollustuhætti nr. 941/2002. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt
heilbrigðiseftirlits hafi farið fram og starfsemin samræmist kröfum í
byggingarreglugerð Gildistími starfsleyfa er 12 ár.
280284-3271

Steingrímur Jón Steingrímsson

Seljandsvegur 68 400 Ísafjörður

670575-0399

Hótel Horn

Austurvegur 2

400 Ísafjörður

Gisting-heimagisting færri en 10 rúm
Hótel og gistiheimili án veitingasölu,
miðlungs (17-50)

500295-2959

Vegagerðin

Borgartún 5-7

105 Reykjavík

Almenningssalerni

Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.

9 Tímabundin starfleyfi fyrir brennur
Bláberjadagar Súðavík

Félag skógarbúa brennuleyfi 5. ágúst
Reykhóladagar brennuleyfi
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu allra ofangreindra starfsleyfa.
10 Tóbakssöluleyfi
Tóbakssöluleyfi fyrir Tjarnarbraut ehf
Tóbakssöluleyfi fyrir KSH
Tóbakssöluleyfi Hamraborg ehf
Tóbakssöluleyfi KSH Drangsnes
Tóbakssöluleyfi KSH Norðurfjörður
Tótbaksöluleyfi Verslunar-Geiri
Undanþága til afgreiðslu tóbaks gildir til 19. nóvember. Ábyrðarmaður Gísli
Úlfarsson Hamraborg.
Undanþága til afgreiðslu tóbaks gildir til 30. Nóvember. Ábyrðarmaður Gunnar
Sigurðsson N1.
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu ofangreindra tóbaksleyfa
11 Umsögn v. rekstraleyfa sýslumanns
Ártak ehf Broddanesi, Strandabyggð
Flosason ehf, umsög
Frímúrarastúkan Njála Veitingasalur í flokki II
Gistiheimiliið Djúpadal Reykhólahreppi
Hamraborg, Aðalstræti 37 Ísafirði
Hótel Ísafjörður - Hótel Horn, umsögn
Nývaki ehf, Kirkjuból Korpudalur
Ævintýradalurinn Heydal umsögn til sýslumann 2017
Finna Hótel ehf umsögn til sýslumanns
Café Riis Hólmavík
12 Umsögn v. tækifærisleyfa sýslumanns
Bláberjadagar tónleikar
Act Alone, Félagsheimili Súgfirðinga
Bíldudals Grænar
Bryggjuhátíð Drangsnesi, samkomuhúsið Baldur
Dansleikkur Félagsheimilinu Árnesi
Dansleikur í Íþróttahúsinu Reykhólum Reykhóladagar
Dýrafjarðardagar skemmtanahald
Harmónikuball hafnarsvæðinu Norðurfirði
Íþróttahús Torfnesi, Útskrift MÍ
Íþróttahúsið Torfnesi, tækifærisleyfi Harmoníkuhátíð
Samkomuhúsið Ögri, Ögurballið
Sjómannadagsball, Félagsheimilinu Flateyri
Sjómannadagsball, Félagsheimilinu Suðureyri
Skjaldborg Heimildamyndahátíð
Sveitasælan ball í tengslum við Mýrarbolta
Sæluhelgin Suðureyri
13 Önnur mál
SHÍ fundargerðir, bréf
Fundarboð vorfundur Matvælastofnunar 5. september 2017

14 Fundadagsetningar 2017: Drög
5. fundur
27. október Fjárhagsáætlun.
6. fundur
8. desember Viðbrögð við fjárhagsáætlun
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14:51

