Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra
Fundur
Fundur var haldinn í Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra þriðjudaginn 21. maí 2019 að
Sæmundargötu 1. Sauðárkróki kl: 12.00.
___________________________________________________________________________
1. Eftirlit með neysluvatni;
a) Vinna við gátlista með Háskóla Íslands og MAST.
b) Niðurstaða efnamælinga á neysluvatni á eftirlitssvæðinu

2. Bréf og mál til kynningar:
i) Umhverfisstofnun:
a) Áhættumat vegna eftirlits með Stekkjarvík.
b) Leiðbeiningar vegna tilkynningar um mengunaróhapp.
c) Bréf til Skipulagsnefndar Fjallabyggðar vegna starfsleyfis þyrluþjónustu í
Fjallabyggð.
d) Vegna aflagðs urðunarstaðar á Blönduósi.
e) Fyrirspurn vegna leyfisveitinga fyrir verktaka við vinnu við vegagerð.

ii) Matvælastofnun:
a) Eftirlit með vernduðu afurðaheiti íslensku lopapeysunnar.
b) Innköllun á chilli con carne.
c) Innköllun á hvítlauksmauki.
iii) Skipulagsmál:
a) Skipulag Leirutanga í tengslum við endurskoðun starfsleyfa á Siglufirði.
b) Skipulagslýsing endurskoðaðs aðalskipulags á Skagaströnd.
iv) Önnur erindi:
a) Ráðstefna um eftirlitsmenningu.
b) Kvartanir vegna lyktarmengunar frá heitloftsþurrkun á Ólafsfirði.
c) Upplýsingar um mælanlegan árangur SAH um minnkun á losun á föstu efni í
fráveituvatn.
d) Húðflúr - tímabundið leyfi til að nýta húsnæði hársnyrtistofu.
e) Undanþága v. sölu tóbaks KS Hofsósi.
f) Undanþága v. sölu tóbaks Vídeóval Siglufirði.
g) Undanþága v. sölu tóbaks N1 Sauðárkróki.

h) Teikningar af veitingastofu Hofsósi.
i) Gámasvæði Ólafsfirði.
j) Vöktun umhverfisþátta Stekkjarvík.
k) Athugasemd vegna matsáætlunar Stekkjarvíkur.
l) Förgun úrgangs í Vatnsdalsá
m) Sýslumaður v.óskar um umsögn v gististaðar við Suðurveg Skagaströnd
n) Sýslumaður v. óskar um umsögn um Bjórhátíð.
o) Sýslumaður v. umsagnar um gististaðinn Gimbur.
p) Sýslumaður v. umsagnar um rekstrarleyfi fyrir Sýndarveruleika.
q) Sýslumaður v. tækifærisleyfi kkd Tindastóls
r) Sýslumaður v. leyfis Elds í Húnaþingi.
s) Sýslumaður v. Sjávarsælu á Sauðárkróki.
t) Umhverfisátak á Skagaströnd.
u) Fyrirspurn vegna gæða neysluvatns.
v) Umhirða lóðar á Ólafsfirði.
w) Fyrirspurn/umsókn um starfsleyfi fyrir litla mjölbræðslu.
x) Sýslumaður vegna rekstrarleyfis gististaða við Einimel, Varmahlíð.
y) Samvinnunefnd um rafrettur.
3. Leyfisveitingar.
I. Samkvæmt lögum nr. 7/1998 og reglugerð 550/2018.

a) Mál 1437
Hermann Þór Baldursson, f.h. Berserkir ehf. kt. 590302-2920, tímabundið leyfi vegna
niðurrifs á asbesti að Efra Kolugili.

b) Mál 1438
Ólafur Þorbergsson, fh. Trésmiðjunnar Bjarkar s/f kt. 460478-0309, leyfi vegna verktöku
og trésmíðaverkstæðis að Borgarteig 9, Sauðárkróki.

c) Mál 1439
Björn Svavarsson, fh. Trésmiðjunnar Ýrar kt. 080261-4709, leyfi vegna verktöku og
trésmíðaverkstæði að Aðalgötu 24a, Sauðárkróki.

d) Mál 1440
Örn Franzson fh. Olíuverslunar Íslands, kt. 500269-3249, leyfi vegna starfrækslu
sjálfsafgreiðslustöðvar með eldsneyti í Varmahlíð.

e) Mál 1441
Slavko Velemir kt. 010164-2069, leyfi vegna starfrækslu þvottahúss/efnalaugar að
Oddagötu 22, Skagaströnd.

f) Mál 1442
Ágúst Þorbjörnsson kt. 041273-5779, leyfi vegna starfrækslu verkstæðis og
þvottaaðstöðu fyrir hópferðarbíla á Hvammstanga.

II.Samkvæmt lögum nr. 93/1995 og 7/1998, reglugerð 941/2002 um hollustuhætti

g) Mál 1443
Liva Yirga Behaga fh. Örvar ehf, kt. 570914-0140, leyfi til að reka veitingastaðinn
Ömmukaffi, að Húnabraut 2, Blönduósi .
h) Mál 1444
Sigríði Björk Sveinsdóttur kt: 010465-5169, leyfi til að reka gististað án veitingasölu að
Suðurvegi 2.
i) Mál 1445
Hjörvar Leósson kt. 130587-3269 til þess að reka vatnsveitu fyrir matvælaframleiðslu að
Laufskálum, Skagafirði.

Afgreiðslur:

1. Eftirlit með neysluvatni;
Heilbrigðisfulltrúum falið að fara yfir niðurstöður efnamælinga fyrri ára og bera saman við
nýjar mælingar og kanna breytingar á mæligildum.

2. Bréf og mál til kynningar:

Mál kynnt

i)
d. Vegna aflagðs urðunarstaðar á Blönduósi og víðar á starfssvæðinu, þá er ítrekuð
beiðni frá framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlitsins um fund með UST, til þess að
fara yfir fyrirmæli um; vöktun, útfærslu og endurskoðun á gagnaskilum vegna
aflagðra urðunarstaða.
iii)
c) Ekki gerðar athugasemdir við skipulagslýsing um endurskoðun á aðalskipulagi
Skagastrandar.
iv) Önnur erindi:
a) Ráðstefna um eftirlitsmenningu.
b) Heilbrigðisnefndin óskar eftir greinargerð frá Norlandia fyrir 10. júní nk. vegna
ítrekaðra kvartana um lyktarmengun frá fyrirtækinu, en svo virðist vera sem að þau
fyrirheit um bættan mengunarvarnabúnað hafi ekki gengið eftir. Í framhaldinu mun
nefndin taka til skoðunar að endurskoða starfsleyfisskilyrði fyrirtækisins.
3. Leyfisveitingar.
I. Samkvæmt lögum nr. 7/1998 og reglugerð 550/2018.

a) Mál 1437
Hermann Þór Baldursson, f.h. Berserkir ehf. kt. 590302-2920, tímabundið leyfi vegna
niðurrifs á asbesti að Efra Kolugili.
Samþykkt til 21.5.2020.

b) Mál 1438
Ólafur Þorbergsson, fh. Trésmiðjunnar Bjarkar s/f kt. 460478-0309, leyfi vegna verktöku
og trésmíðaverkstæðis að Borgarteig 9, Sauðárkróki.
Samþykkt til 21.5.2031.

c) Mál 1439
Björn Svavarsson, fh. Trésmiðjunnar Ýrar kt. 080261-4709, leyfi vegna verktöku og
trésmíðaverkstæði að Aðalgötu 24a, Sauðárkróki.
Samþykkt til 21.5.2031.

d) Mál 1440
Örn Franzson fh. Olíuverslunar Íslands, kt. 500269-3249, leyfi vegna starfrækslu
sjálfsafgreiðslustöðvar með eldsneyti í Varmahlíð.
Samþykkt til 21.5.2031.

e) Mál 1441
Slavko Velemir kt. 010164-2069, leyfi vegna starfrækslu þvottahúss/efnalaugar að
Oddagötu 22, Skagaströnd.
Samþykkt til 21.5.2031.

f) Mál 1442
Ágúst Þorbjörnsson kt. 041273-5779, leyfi vegna starfrækslu verkstæðis og
þvottaaðstöðu fyrir hópferðarbíla á Hvammstanga.
Frestar afgreiðslu.
II.Samkvæmt lögum nr. 93/1995 og 7/1998, reglugerð 941/2002 um hollustuhætti
g) Mál 1443
Liva Yirga Behaga fh. Örvar ehf, kt. 570914-0140, leyfi til að reka veitingastaðinn
Ömmukaffi, að Húnabraut 2, Blönduósi .
Samþykkt til 21.5.2031.
h) Mál 1444
Sigríði Björk Sveinsdóttur kt: 010465-5169, leyfi til að reka gististað án veitingasölu að
Suðurvegi 2.
Samþykkt til 21.5.2031.

i) Mál 1445
Hjörvar Leósson kt. 130587-3269 til þess að reka vatnsveitu fyrir matvælaframleiðslu að
Laufskálum, Skagafirði.
Samþykkt til 21.5.2031.
Margrét Eva Ásgeirsdóttir Ari Jóhann Sigurðsson Lee Ann Maginnis Konráð Karl
Baldvinsson, Stefanía Inga Sigurðardóttir Ína Ársælsdóttir

