Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra
Fundur
Fundur var haldinn í Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra þriðjudaginn 25. júní 2019 að
Sæmundargötu 1. Sauðárkróki kl: 12.00. Mættir voru undirritaðir ásamt Sigríði Hjaltadóttur og
Sigurjóni Þórðarsyni heilbrigðisfulltrúum.
___________________________________________________________________________
1. Viðmiðunarvinnureglur hvernig skuli fjarlægja bíla á starfssvæði HNv
2. Ósk Heilbrigðisnefndar til sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um að ganga úr skugga um að
verktakar hafi starfsleyfi.
3. Ársreikningar fyrir árið 2018.
4. Mál til kynningar
i) Umhverfisstofnun
a) Lokunarfyrirmæli og svör vegna urðunarstaða.
b) Steinull – Úrbætur við athugasemdum.
c) Verklagsreglur vegan kvartana.
ii) Matvælastofnun:
a) Innköllun á sterku B vítamín.
b) Skimun á sjúkdómsvaldandi bakteríum á markaði.
iii) Skipulagsmál:
a) Skipulagsnefnd Fjallabyggðar – staðsetning olíutanks þyrluþjónustu.
iv) Önnur erindi:
a) Bíll á Holtavörðuheiði.
b) Veip – Neytendastofa.
c) Skotvöllur Markviss – kvörtun og svar.
d) Fyrirspurn vegna lífræns úrgangs frá stóreldhúsum.
e) Förgun úrgangs.
f) Ákvörðun um matsáætlun Stekkjarvíkur.
g) Frágangur á fráveitu frá dýralæknaþjónustu.
h) Slys á leiktæki á opnu svæði.
i) Bás – starfsleyfisendurskoðun.
j) Ósk um veitingarekstur á heimili.
5. Lyktarmengun Norlandia.
6. Leyfisveitingar.
I. Samkvæmt lögum nr. 7/1998 og reglugerð 550/2018.
a) Mál 1446
Pétur Bjarnason fh. Gönguskarðsár hf. Kt. 650106 1130, leyfi fyrir virkjun framleiðslu á
raforku, í Gönguskarðsá sbr auglýst starfsleyfisskilyrði fyrir 2-10 MW.

II. Samkvæmt lögum nr. 93/1995 og 7/1998, reglugerð 941/2002 um hollustuhætti.
b) Mál 1447
Vigdís Gunnarsdóttir fh. Sindrastaða ehf. kt. 6103130940, fyrir gististað að Lækjarmóti
II, Húnaþingi vestra, sbr samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES um hollustuhætti.
c) Mál 1448
Linda Björk Ævarsdóttir kt. 130773 5679 , fyrir starfsemi sem veitir persónulega
þjónustu, Bogabraut 7, 545 Skagaströnd, sbr samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES.
d) Mál 1449
Inga Elsa Bergþórsdóttir, fh. Brimslóð ehf, kt. 451101 3740, Brimslóð 8, 540 Blönduós.
Samkvæmt reglugerð 941/2002 um hollustuhætti og samræmdum starfsleyfissskilyrðum
HES og UST fyrir gististaði.
e) Mál 1450
Sigfús I Sigfússon fh. Matarkistu Skagafjarðar, kt. 550698 2349, vegna sölu matvæla á
Bændamarkaði Hofsósi. Samkvæmt lögum nr. 93/1995, en sótt er um til 1 janúar 2020.
f) Mál 1451
Áskell Heiðar Ásgeirsson f.h. Sýndarveruleika ehf. kt. 470218 0370, vegna starfrækslu
samkomuhúss og matsölustaðar sbr. reglugerð 941/2002 og laga nr 93/1995 um matvæli.
g) Mál 1452
Kjartan J. Hauksson f.h. Sjótækni ehf. kt. 600802 3210, vegna starfsmannabúða á árinu
2019, sbr. reglugerð 941/2002.
h) Mál 1453
Eiður Magnússon kt. 210278 4519, vegna vatnsveitu í tengslum við matvælaframleiðslu
sbr, lög nr 93/1995 um matvæli, vegna vatnsveitu við Miðhús, 541 Blönduós.
i) Mál 1454
Kristín Einarsdóttir fh. Söguskjóðunnar slf. kt. 630517 1760, gististaður að Sólgörðum í
Fljótum, 570 Fljótum sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði HES og
UST fyrir gististaði og gistiskála.
j) Mál 1455
Selma Hjörvarsdóttir fh. Spíru ehf., kt. 420207 0770, fyrir gististað að Lindargötu 1-3,
Hótel Tindastóll. Sbr. reglugerð 941/2002 um hollustuhætti og lög um matvæli nr.
93/1995. Endurnýjun á starfsleyfi.
k) Mál 1456
Jón Árni Magnússon kt. 191091 3459, v/ Galsa-hestaleigu. Til starfrækslu hestaleigu og
reiðskóla sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES.

l)

Mál 1457
Hermann Þórisson kt. 140960 4709, v Ármúla hestaleigu. Til starfrækslu hestaleigu og
sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES.

m) Mál 1458
Heiðrún Ósk Eymundsdóttir f.h. Saurbæjar ehf. kt. 590602 3880. Til starfrækslu
gististaðar án veitinga sbr. reglgerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði UST og
HES.
n) Mál 1459
Júlía Þórunn Jónsdóttir, f.h Lónkots – sveitaseturs ehf. kt. 461015 0260. Til starfrækslu
veitingastaðar Berg Bistro að Suðurbraut 10, 565 Hofsós.
7.

Eftirlit með heimagistingu á starfssvæðinu.

Afgreiðslur:
1. Samþykktar verklagsreglur Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra við að fjarlægja
lausamuni, númerslausar bifreiðar, bílflök og sambærilega hluti á almannafæri að
undangenginni viðvörun, svo sem með álímingarmiða með aðvörunarorðum sbr.
reglugerð 941/2002
1. Aðvörunarmiði er límdur á viðkomandi bifreið af heilbrigðisfulltrúa og ljósmynd
tekin til staðfestingar.
2. Veittur er að jafnaði fjórtán daga frestur til þess að fjarlægja bifreiðina en hægt er að
fá aukin frest hafi eigandi samband við Heilbrigðiseftirlitið.
3. Hirði eigandi/forráðamaður ekki um ofangreinda aðvörun innan gefins frests sendir
Heilbrigðiseftirlitið sveitarfélaginu eða verktaka á þess vegum lista yfir þá bíla sem
fjarlægja á. Viðkomandi sveitarfélagið tekur bílana í sína vörslu.
4. Sveitarfélag eða verktaki á vegum þess, sem fjarlægir bíl skal skrá niður hvaða dag
bifreiðin var fjarlægð og taka jafnframt ljósmynd af henni.
5. Eftir að bifreið er fjarlægð er hún geymd í átta vikur og getur eigandi leyst hana út
með greiðslu áfallins kostnaðar, sbr. gjaldskrá viðkomandi sveitarfélags. Ef
bifreiðar/lausamunar er ekki vitjað innan átta vikna er heimilt að farga henni.
6. Eigandi bifreiðar skal greiða þann kostnað sem af framkvæmdinni hlýst og skulu
sveitarfélög setja sér gjaldskrá til innheimtu umrædds kostnaðar. Athuga þarf að bílar í
vörslu eru á ábyrgð sveitarfélags.
7. Sveitarfélög skulu hafa mannhelda girðingu í kringum geymslusvæði bifreiða og
lausamuna sem hafa verið fjarlægð á grundvelli reglugerðarinnar og skal svæðið vera
mannhelt og læst. Kæra skal skemmdarverk sem kunna að verða unnin á bifreiðum sem
eru í vörslu sveitarfélaga til lögreglu sem innbrot. Ef tryggilega er staðið að vörslu,
kemur það í veg fyrir að sveitarfélög verði gerð ábyrg fyrir skemmdarverkum sem kunna
að verða unnin á númerslausum bílum á geymslusvæði sveitarfélaga.

2. Eftirfarandi tilmæli voru samþykkt til sveitarfélaga á starfssvæði HeNv:
Heilbrigðisnefnd óskar eftir því að sveitarfélög á starfssvæðinu skilyrði ráðningu
verktaka, í hin ýmsu verk á vegum sveitarfélaganna, að þeir hafi gilt starfsleyfi frá
Heilbrigðiseftirlitinu. Þetta á m.a. við um þá aðila sem taka að sér veitingasölu,
bifreiðaviðgerðir, byggingaframkvæmdir, vegagerð, sorphirðu, bíla og
bónþvottastöðvar, útleigu bíla, snjómokstur og annarrar starfsemi sem krefst
verkstæðisaðstöðu. Ef sveitarfélögin setja fram umrædda kröfu, tryggir það jafnræði
fyrirtækja og ætti sömuleiðis að hafa jákvæð umhverfisleg áhrif á ásýnd lóða og
umhverfismál fyrirtækja.
3. Ársreikningur 2018. Reikningur samþykktur.
4. Mál kynnt.

5. Lyktarmengun Norlandia.
Samþykkt á grundvelli 5. gr. reglugerðar 550/2010 að endurskoða starfsleyfi Norlandia
en útgefanda starfsleyfis er heimilt að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími
þess er liðinn ef mengun af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfið
var gefið út sbr. bókun Heilbrigðisnefndar frá 21.5. 2019, en að mati nefndarinnar þá
hafa viðbrögð forsvarsmanna fyrirtækisins ekki verið fullnægjandi. Ítrekar nefndin að
skilað verði fullnægjandi greinargerð og tímasettri úrbótaáætlun fyrir 1. ágúst 2019.
6. Leyfisveitingar:
I. Samkvæmt lögum nr. 7/1998 og reglugerð 550/2018.
a) Mál 1446
Pétur Bjarnason fh. Gönguskarsár hf. kt. 650106 1130, leyfi fyrir virkjun framleiðslu á
raforku, í Gönguskarðsá sbr. auglýst starfsleyfisskilyrði fyrir 2-10 MW.
Samþykkt til 25.6. 2031

II. Samkvæmt lögum nr. 93/1995 og 7/1998, reglugerð 941/2002 um hollustuhætti.
b) Mál 1447
Vigdís Gunnarsdóttir fh. Sindrastaði ehf. kt. 6103130940 fyrir gististað að Lækjarmóti
II, Húnaþingi vestra, sbr. samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES um hollustuhætti.
Samþykkt til 25.6. 2031

c) Mál 1448
Linda Björk Ævarsdóttir kt 130773 5679 , fyrir starfsemi sem veitir persónulega
þjónustu, Bogabraut 7, 545 Skagaströnd, sbr. samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES.
Samþykkt til 25.6. 2031
d) Mál 1449
Inga Elsa Bergþórsdóttir, fh. Brimslóð ehf., kt. 451101 3740, Brimslóð 8, 540 Blönduós.
Samkvæmt reglugerð 941/2002 um hollustuhætti og samræmdum starfsleyfisskilyrðum
HES og UST fyrir gististaði.
Samþykkt til 25.6. 2031
e) Mál 1450
Sigfús I Sigfússon fh. Matarkistunnar Skagafjörður, kt. 550698 2349, vegna sölu
matvæla á Bændamarkaði Hofsósi. Samkvæmt lögum nr. 93/1995.
Samþykkt til 1. janúar 2020
f) Mál 1451
Áskell Heiðar Ásgeirsson f.h. Sýndarveruleika ehf. kt. 470218 0370, vegna starfsrækslu
samkomuhúss og matsölustaðar sbr. reglugerð 941/2002 og laga nr. 93/1995 um
matvæli.
Samþykkt til 25.6. 2031.

g) Mál 1452
Kjartan J. Hauksson f.h. Sjótækni ehf. kt. 600802 3210, vegna starfsmannabúða á árinu
2019, sbr. reglugerð 941/2002.
Samþykkt til 1. janúar 2020

h) Mál 1453
Eiður Magnússon kt. 210278 4519, vegna vatnsveitu í tengslum við matvælaframleiðslu
sbr. lög nr. 93/1995 matvæli, vegna veitu við Miðhús, 541 Blönduós.
Samþykkt til 25.6. 2031

i) Mál 1454
Kristín Einarsdóttir fh. Söguskjóðunnar slf. kt. 630517 1760, gististaður að Sólgörðum í
Fljótum, 570 Fljótum sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði HES og
UST fyrir gististaði og gistiskála.
Samþykkt til 25.6. 2031

j) Mál 1455
Selma Hjörvarsdóttir fh. Spíru ehf. kt. 420207 0770, fyrir gististað að Lindargötu Lindargötu 1-3, Hótel Tindastóll. Sbr. reglugerð 941/2002 um hollustuhætti og lög um
matvæli nr. 93/1995.
Samþykkt til 25.6. 2031

k) Mál 1456
Jón Árni Magnússon kt. 191091 3459, v/ Galsa-hestaleigu. Til starfsrækslu hestaleigu og
reiðskóla sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES.
Samþykkt til 25.6. 2031, með þeim skilyrðum að búið verði að uppfylla kröfur í
samræmdum starfsleyfisskilyrðum um snyrtingar fyrir 1. júní 2020.

l)

Mál 1457

Hermann Þórisson kt. 140960 4709, v Ármúla hestaleigu. Til starfsrækslu hestaleigu og
sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði UST og HES.
Samþykkt til 25.6. 2031

m) Mál 1458
Heiðrún Ósk Eymundsdóttir f.h. Saurbæjar ehf. kt. 590602 3880. Til starfsrækslu
gististaðar án veitinga sbr. reglugerð 941/2002 og samræmd starfsleyfisskilyrði UST og
HES.
Samþykkt til 25.6. 2031
n) Mál 1459
Júlía Þórunn Jónsdóttir, f.h. Lónkots – sveitasetur ehf. kt. 461015 0260. Til starfsrækslu
veitingastaðar Berg Bistro að Suðurbraut 10, 565 Hofsós.
Samþykkt til 25.6. 2031
7. Heimagistingar á starfssvæðinu, Samþykkt að óska eftir upplýsingum hjá Sýslumanninum á
höfuðborgarsvæðinu um eftirlit með hollustuháttum í heimagistingum á starfssvæðinu.

Fleira ekki gert fundi slitið kl 14:42
Ari Jóhann Sigurðsson, Lee Ann Maginnis, Margrét Eva Ásgeirsdóttir,
Konráð Karl Baldvinsson, Guðný Helga Kristjánsdóttir og Ína Ársælsdóttir

