
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra 

Fundur   

  

Fundur haldinn í Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra Þriðjudaginn 9. október 2018 að Tjarnarborg. 

Ólafsfirði   kl. 14. Mættir eru undirritaðir auk Sigurjóns Þórðarsonar framkvæmdastjóra. 

___________________________________________________________________________ 

1. Drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. 

2. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlitsins . 

3. Mengunarvarnir Norlandia 

 

4. Bréf og mál til kynningar:  

i) Umhverfisstofnun: 

 

a) Breytingar á útgáfu starfsl. samanber nýlega reglugerð umhverfisráðherra - Nr. 550/2018. 

b) Samræmd starfsleyfisskilyrði UST fyrir ítarlegri hreinsun skólps. 

c) Hólalax reglubundið eftirlit.  

d) Vegagerðin reglubundið eftirlit, 

e) Fiskeldisstöðin Öggur. 

 

 

ii) Matvælastofnun: 

a) Sýnataka hjá bændum – varnarefni. 

b) Riða greinist í Skagafirði. 

c) Innköllun á Brasilíuhnetum. 

d) Innköllun á gojaberjum. 

e) Leiðbeiningar vegna örverumengaðs neysluvatns. 

 

iii) Önnur erindi: 

a) Hvalrekar. 

b) Örslátrun og Bændamarkaður á Hofsósi. 

c) Óvirkur úrgangur í Vatnsdal. 

d) Frárennsli sláturhúsa. 

e) Athugun á rakaskemmdum. 

f) Umsagnir til Sýslumanna; Fluga ehf. Víðihlíð og Hlaðan. 

g)  Kynning á gjaldskrá fyrir númerslausa bíla á Ísafirði. 

h) Olís staðsetning bensínstöðvar á Sauðárkróki. 

i) Staða umhverfismála að Þormóðsholti. 

j) Frárennsli Mjólkursamlags KS, Sauðárkróki. 

     

 

 

 

 



5. Leyfisveitingar. 

a) Tilkynning og skráning Hofstaða ehf. vegna framleiðslu matjurta þ.e. kartafla. 

 

b) Guesthouse Harpa að Hvammstangabraut 43, Hvammstanga Harpa Lind 

Vilbertsdóttir fh Söluskálans Hörpu ehf. 

c) Efnalaugin Lindin Siglufirði ehf, kt 630490-2869, eigendaskipti.  

d) Tannlæknastofa Páls Ragnarssonar, Sæmundargötu 3a, Sauðárkróki. 

e) Vegna niðurrifs á gömlu fjósi að Þorkelshóli 2, Húnaþingi vestra. 

f) Guesthouse Miðhop,  Miðhópi, Ólafur Benediktsson kt. 091261-5539 vegna rekstur 

gististaðar. 

g) Ólafur Rúnar Ólafsson, kt. 140990-3029 vegna leyfis til sölu á pökkuðum matvælum 

frá býli. 

h) Sólbakkabúið ehf 670614-1820 vegna leyfis til sölu á matvælum frá býli. 

 

 

 

 

 

Afgreiðslur:  

1. Drög að fjárhagsáætluna, framkvæmdastjóra falið að vinna hana nánar. 

2. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits, samþykkt að það fari fram kynning á efni aðalfundar, sbr. 

samþykktir HNv, á SSNV þingi og að bæjarráði Fjallabyggðar verði boðið upp á sambærilega 

kynningu. 

3. Mengunarvarnabúnaður Norlandia. Farið var í skoðunarferð um fyrirtækið og rætt við 

framkvæmdastjóra Norlandia sem kynnti endurbætur á mengunarvarnabúnaði. 

Endurbæturnar fela m.a. í sér að bæta ósonbúnað sem verður tekinn í notkun í desember nk. 

Á fund nefndarinnar kom Ida Semey, sem fór yfir sjónarmið nágranna fyrirtækisins vegna 

lyktar frá fyrirtækinu, en hún rekur veitingastaðinn Kaffi Klöru og tjaldstæðið á Ólafsfirði. 

Fram kom að á sumrin væri ástandið hve viðkvæmast þ.e. skilyrði til þurrkunar hve verst og 

mest hætta á að ólykt valdi ónæði.  Heilbrigðisnefnd beinir því til Norlandia að útbúa áætlun 

fyrir næsta sumar hvernig tryggja megi að íbúar og gestir verði ekki fyrir ónæði vegna lyktar. 

4. Bréf og mál til kynningar. 

Mál kynnt en bókað um:  

i) a) Breytingar á útgáfu starfsl. samanber nýlega reglugerð umhverfisráðherra -  

Nr. 550/2018. Lee Ann Maginnis fór yfir innihald reglugerðarinnar og telur hún að 

reglugerðin muni fela í sér aukinn kostnað fyrir heilbrigðiseftirlitð og ráða þurfi fleira 

starfsfólk til starfa.  

iii) d Ábendingar og eftirlit við sláturhús á starfssvæðinu bendir til þess að það þurfi að fara 

fram frekari hreinsun á fráveituvatni frá fyrirtækjunum.  Heilbrigðisfulltrúa Sigríði 

Hjaltadóttur falið að fylgja málinu eftir og óska eftir formlegum svörum frá sláturhúsum á 

starfssvæðinu. 

iii) j. Fallist á að veita KS frest til 1. desember til þess  að skila inn tímasettri áætlun um 

endurbætur á frárennsli Mjólkursamlags KS.  

 

 

 



 

 

5. Leyfisveitingar. 

 

a) Mál nr. 1351 

Tilkynning vegna framleiðslu og pökkunar Hofstaða ehf. á kartöflum. Tilkynning 

staðfest. 

b)      Mál nr. 1336  

Guesthouse Harpa að Hvammstangabraut 43, Hvammstanga Harpa Lind 

Vilbertsdóttir fh Söluskálans Hörpu ehf. 

Leyfi veitt til 9.10.2030. 

 

c) Mál nr. 1352 

Efnalaugin Lindin Siglufirði ehf, kt 630490-2869, eigendaskipti. 

 Leyfi veitt til 9.10.2030. 

 

d) Mál 1353 

Tannlæknastofa Páls Ragnarssonar, kt. 610197-2139, Sæmundargötu 3a, Sauðárkróki. 

Leyfi veitt til 9.10.2030. 

 

e) Mál 1354 

Niðurrif á fjósi í Þorkelshóli 2, 531 Hvammstangi á vegum Ísteka ehf. 611200-3150. 

Leyfi veitt til 17. Ágúst 2019.  

 

f) Mál 1355 

Guesthouse Miðhop,  Miðhópi, Ólafur Benediktsson kt. 091261-5539 vegna rekstur 

gististaðar. Leyfi veitt til 9.október 2030. 

g) Mál 1356 

Ólafur Rúnar Ólafsson, kt. 140990-3029 vegna leyfis til sölu á pökkuðum matvælum 

frá býli. Leyfi veitt til 9. október 2030. 

 

h) Mál 1357 

Sólbakkabúið ehf 670614-1820 vegna leyfis til sölu á matvælum frá býli. Leyfi veitt 

til 9. október 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16:30 

 

Jón Kolbeinn Jónsson 

Ari Jóhann Sigurðsson  

Lee Ann Maginnis (í síma)   

Konráð Karl Baldvinsson  

Guðný Kristjándsóttir 



Ína Ársælsdóttir 

 


