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

Fundargerð 128. fundar í Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis,
fimmtudaginn 28. maí 2020 kl: 16:00, Fjarfundur í Teams. Mætt voru:
Anton Helgason, Hlynur Reynisson, Jón Reynir Sigurvinsson, Sólrún
Geirsdóttir, María Ósk Óskarsdóttir, og Jón Hörður Elíasson.
Dagskrá:
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Ársskýrsla heilbrigðiseftirlits 2019
Ársreikningur leiðrétting 2019
Greining á eftirliti á vegum ráðuneyta. KPMG
Starfsleyfi fyrirtækja
Tóakssöluleyfi
Úr eftirliti
Skipulagsmál umsagnir
Matvælastofnun m.a samantekt um neysluvatn 2017-2018-2019
Umhverfisstofnun m.a skil á upplýsingum varðandi fráveitur
Rekstrarleyfi umsagnir til sýslumanns
Önnur mál -kjarasamningur

1. Ársskýrsla 2019
Í ársskýrslu 2019 er tekið saman yfirlit yfir starfsemi heilbrigðisnefndar
og
heilbrigðiseftirlits
Vestfjarðasvæðis
2019.
Afgreiðslur
heilbrigðisnefndar eru teknar saman, gerð grein fyrir skiptingu kostnaðar
og hvaðan tekjurnar koma. Eftirlitsferðir teknar samnan og niðurstöður
sýnatöku
2. Ársreikningur 2019.
Heilbrigðisfulltrúi kynnti ársreikning heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2019.
Heildar rekstrarkostnaður og stofnkostnaður var kr. 37.203.449.
Eftirlitsgjöld voru kr. 28.724.015. Ársreikningurinn hefur verður sendur
til sveitarfélaganna.
3. Greining á opinberu eftirliti á gundvelli laga nr 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir og laga nr. 95/1995 m matvæli.
KPMG var falið af ráðuneytum að framkvæma þessa greiningu frá 1.
apríl til 1. maí. Geiningin á að styðja við hugsanlega endurskoðun á
eftirlitskerfi.
4. Starfsleyfi fyrirtækja, heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu neðantaldra 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) Fiskvinnslan Hrefna ehf 031191-3199 Oddavegur 9, 425
Flateyri Nýtt starfsleyfi fyrir litla fiskvinnslu
b) Jóna Benediktsdóttir 180162-5509 Fjarðarstræti 39, Ísafirði
Endurnýjun á starfsleyfi fyrir gistingu
c) Flak ehf 460320-0380 Eyrargötu, 450 Patreksfjörður Nýtt
starfsleyfi fyrir krá kaffihús án veitinga
d) Kaffi Norðurfjörður 101063-5509 524 Árneshreppur Nýr
rekstraraðili.
e) ÁVM útgerð 410705-0570 Grundargata 17, 520 Drangsnes
Endurnýjun á starfsleyfi Hótel og matsölustað.
f) Hótel Flókalundur 651099-2699, Vatnsfjörður 451 Vesturbyggð,
Endurnýjun á starfsleyfi fyrir Tjaldstæði
g) Arnarlax hf 580310-0600 Strandgata 1, 465 Bíldudal breyting á
starfsleyfi úr 10.000 tonna yfir í 30.000 tonna vinnslu, Fiskvinnsla
stór
h) Fisherman ehf, Matvörubúð 611105-0960, Rómarstígur 3, 430
Suðureyri,Matvörubúð nýtt starfsleyfi.
i) Gísli Jónsson Vigur 070777-5339 Vigur 401 Súðavík umsókn
um starfsleyfi Kaffiveitingar.
j) FMS hf 530787-1769 Þórsgötu 9, 450 Patreksfjörður nýr
rekstraraðili. Fiskmarkaður
k) Núpó ehf 090860-2169 Néraðskólinn Núpi
471 Þingeyri
Gistiheimili með veitingasölu ásamt Tjaldstæði.
l) Hrafnseyri kaffihús 110158-4839 Hrafnseyri 471 Þingeyri
m) Klofningur ehf 470197-2349 Heitloftsþurrkun Aðalgata 59, 430
Suðureyri endurnýjun
n) Litlibær 150563-3729, Litlibær Skötufirði 421 Súðavík
o) ABS veitingar ehf 421019-0960, Hafnargata 41 415 Bolungarvík
p) Suðurverk hf 520885-0219, Námuvinnsla og viðhald eigin véla á
Patreksfirði
q) Minjasafn Egils Ólafssonar 560184-0269, Krá kaffihús með
matsölu. Hnjóti 451 Patreksfirði
r) Djúpidalur/Leifur Z Samúelsson 040571-4939 gisting og
tjaldstæði Djúpidalur 380 Reykhólar.
Heilbrigðisnefnd staðfestir útgáfu starfsleyfa til 12 ára.
Frá síðasta fundi afgreitt
Starfsleyfisskilyrði fyrir meltutanka Bíldudal
Tímabundið starfsleyfi Isavia Innanlands ohf Niðurrif skemmu Þingeyri

5. Tóbakssöluleyfi
a) Tóbakssöluleyfi fyrir Fisherman endurnýjun

Heilbrigðisnefnd samþykkir leyfið til 4 ára
b) Undanþága til afgreiðslu tóbaks Hamóna Þingeyri
c) Undanþága til afgreiðslu tóbaks Vestur resturant ehf
6. Skipulagsmál, umsagnir, kynnt
a) Strandavegur 643 um Veiðileysluháls umsögn um tillögu að
matsáætlun
b) Örlygshafnarvegur 612-03/04 um Hvallátra í Látravík Umsögn um
kynningu
c) Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði- beiðni um umsögn
d) 8000 tonna laxeldi og /eða silungseldi í Ísafjarðardjúpi umsögn
heilbrigðiseftirlits
e) Umsögn um aðalskipulag Súðavíkurhrepps 2018-2030
f) Umsögn um skipulag og matslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi
og deiliskipulagi fyrir Norður -Botn í Tálknafirði
g) Tillögur að matsáætlun um dýpkun á Sundabakka Ísafirði
7. Úr eftirliti
a) N1 þjónustumiðstöð Ísafirði teikningar af breytingum
b) Umsögn um sinubruna Hellu 2 Kaldrananeshreppi
c) Umsögn SÍS um frumvarp um stuðning við Fráveituframkvæmdir
d) Kvartanir vegna starfsemi á Bíldudal Arnarlax, Artic Prótein
e) Skýrslur um húsaskoðanir vegna raka og myglu
f) Bílaálíming í Vesturbyggð
g) Bílaálíming í Bolungarvík

8. Matvælastofnun kynnt
a) Grunur um salmonellu í kjúklingi frá Reykjagarði
b) Innköllun Oumph borgarar Vegan matur getur innihaldið snefil af
mjólk sem ekki er merkt á umbúðir
c) Fundargerð matvælahóps 11.5.
d) Innköllun á Hrísgrjónaolíu vegna aðskotaefna
e) Innköllun Ristaðar karamelluhnetur
f) Kórónaveiran og framleiðsla grænmetis og dýraafurða
g) Samantekt 2017-1018-2019 niðurstöður eftirlit með neysluvatni
h) Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive
98/83/EC
i) Samráðsfundur neytendastofu og Matvælastofnunar um fullyrðingar
varðandi matvæli
j) Námskeið um nýju eftirlitsreglugerðina 234/2020
k) Varað við neyslu á kræklingi úr Hvalfirði
l) Íslenska lopapeysan er verndað afurðarheiti
m) Gróðurhús Moshlíð Barðaströnd (Seftjörn)
n) Athugasemdir við vörur frá Fisherman í Hagkaupum

9. Umhverfisstofnun, kynnt
a) Gagnaskil fyrir fráveitu
b) Covid 19 Almannavarnarstig fært af neyðarstigi á hættustig
c) Covid 19-Eftirlit með sýkingavörnum Íþróttamannvirkja sundlauga
og heilsræktarstöðva, kráa og skemmtistaða.
d) Upplýsingar vegna Kórónuveiru covid-19
e) Leiðbeiningar fyrir sjúkraþjálfun og sambærilega starfsemi
Kórónuveiru covid-19
f) Verklagsreglur vegna smithættu af sorpi og meðhöndlun úrgangs
vegna heimsfaraldurs covid-19
g) Áætlun um meðhöndlun úrgangs og smithættu af úrgangi vegna
heimsfaraldurs
h) Covid 19- tilmæli um að fjarlægja handklæði
i) Covid 19- Verklagsreglur vegna smithættu af sorpi og meðhöndlun
úrgangs
j) Athugasemdir við verklagsreglur vegna viðbragðsáætlunar
k) Sýkingar af völdum nýrrar kórónaveiru 2019 (ovid-19) Leiðbeiningar
til sophirðu og endurvinnsluaðila
10. Umsagnir um rekstrarleyfi til sýslumanns
a) Kaffi Norðurfjörður
b) Jóna Benediktsdóttir Fjarðarstræti 39 gisting
c) F&S hópferabílar ehf Vallargötu 15. Gistiheimili
d) Umsögn um gistingu Sólbakka 6 ehf
e) Sútarabúðir Sigurrós Sigurðardóttir
f) Golfklúbbur Ísafjarðar
g) Bryggjukaffi Flateyri
h) Plássið ehf Minjavernd hefur keypt húseignir og rekstur
i) ABS veitingar ehf
11. Tækifærisleyfi, umsagnir til sýslumanns
Sjómannadagsráð Patreksfirði
12. Önnur Mál
Áskorun og beiðni um upplýsingar
Gerðardóms og kjarasamnings
Formanni falið að ganga frá samningum.

vegna

menntunarákvæða

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
4. fundur
5. fundur

28. ágúst
15. október
10. desember

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15

