
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra 

Fundur   
  

Fundur haldinn í Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra fimmtudaginn 10.11. 2016 að Sæmundargötu 

1, Sauðárkróki   kl: 12.  Mættir eru undirritaðir auk Sigurjóns Þórðarsonar framkvæmdastjóra 

Sigríðar Hjaltadóttur og Steinunn Hjartardóttir heilbrigðisfulltrúar. 

___________________________________________________________________________ 

Dagsskrá: 

1.  Bréf til kynningar: 

  

i)          Umhverfisstofnun: 

a) Vegna förgunar í tengslum við riðufé í Skagafirði, 19.10.2016. 

b) Vegna eftirlits að Stekkjarvík 27.9.2016. 

ii)   Matvælastofnun:  

a) Viðbrögð við saurgerlamenguðu neysluvatni 3.10.2016. 

b) Úttekt ESA ,  

c) Tilkynning um riðu, 22.09.2016 

iii) Skipulagsmál: 

a) Þjónusta á hálendi, bréf 20.9.2016. 

iv) Önnur erindi: 

a) Embætti landlæknis, vegna salernisaðstöðu á ferðamannastöðum, 

dags. 19.10.201. 

b) Athugun á myglu á Leikskólanum Barnaborg, á Hofsósi 3.10.2016. 

c) Gæðastjórar á Siglufirði vegna úttektar á vatnsveitu.  

d) Breiðagerði, 560 Varmahlíð tilkynning Elínborgar Erlu Ásgeirsdóttur 

um pökkun á grænmeti. 

2. Erindi vegna fitumengunar í frárennsli frá KVH á Hvammstanga. 

3. Staða mengunarvarna bensínstöðvar Olís á Sauðárkróki. 

4. Rekstrarleyfi, umsagnir til Sýslumanns 
5. Starfsleyfi. 
6. Fjárhagsáætlun 2017 
7. Eftirlitsverkefni 2016, hljóðvist í leikskólum, kynning á verkefni.  

8. Gjaldskrár: 

Gjaldskrá sorphirðu í Húnaþingi vestra, Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Húnaþingi 

vestra, Gjaldskrá fyrir hreinsun og losun rotþróa í  Húnaþingi vestra, Gjaldskrá fyrir Hirðu, 

móttöku- og flokkunarstöð úrgangs í Húnaþingi vestra.  

9. Bréf frá Fjallabyggð og gögn sem gefa til kynna að rækjuskel berist í út í viðtaka í gegnum 

fráveitulagnir frá framleiðslufyrirtækjum.  

10. Önnur mál. 

 
Afgreiðslur: 

             

1. Bréf kynnt. 

2. Heilbrigðisnefnd fór yfir viðbrögð Sláturhús KVH vegna fitumengunar frá sláturhúsinu, sem 

felast í bættu eftirliti og endurbótum á verklagi við hreinsun á fituskilju.  Heilbrigðisnefndin 

leggur ríka áherslu á að mengunaratvik sem um ræðir komi ekki upp að ný.   

3. Samþykkt að óska eftir fundi með fulltrúum Olís, um framhald rekstrar bensínstöðvar Olís á 

Sauðárkróki.  

 

 



4. Rekstrarleyfi, umsagnir til Sýslumanns 

a) Umsögn um endurnýjun á rekstrarleyfi, Brynju Ólafsdóttur kt. 271051-3019,f.h. 

Félagsheimilis Skagasels fyrir samkomusal og sölu gistingar í flokki III. 

b) Umsögn um útgáfu rekstrarleyfis til A.Herdís Sigurðardóttir að Brekkukoti, 560 

Varmahlíð, f.h. ahsig ehf, kt. 610102-3280, í flokki III. 

c) Umsögn um endurnýjun á rekstrarleyfi, Selmu Hjörvarsdóttur kt. 070762-2779, f.h. 

Spíru ehf kt.420207-0770, vegan Hótel Tindastóls að Lindargötu 1-3, 550 Sauðárkróki, 

gisting í flokki V. 

d) Umsögn um endurnýjun á rekstrarleyfi, Guðrún Lárusdóttir kt. 240866-5799, Keldudal 

551 Sauðárkróki, fyrir gististaðina Gestahús og Leifshús í flokki II. 

e) Umsögn um umsókn um rekstrarleyfi til handa Ingimundar Sigfússonar, kt. 130138-

7569  f.h. Þingeyrabúsins ehf., vegna umsóknar um að reka gististað í flokki I,  að 

Þingeyrum 541 Blönduós.    

f) Umsögn um umsókn um endurnýjun á rekstrarleyfi til handa Gunnars Ingibergssonar, kt. 

271254-3859, vegna umsóknar um að reka gististað í flokki II,  í sumarhúsum að 

Melstaðatúni Skagaströnd.    

g) Umsögn um umsókn um endurnýjun á rekstrarleyfi til handa Þorsteins Sigurjónssonar, 

kt. 150153-4419  Reykjum, vegna umsóknar um að reka gististað í flokki II,  að 

Reykjum 2/ Farfuglaheimilinu Sæbergi, 500 Stað.    

h) Umsögn um umsókn um rekstrarleyfi til handa Guðrúnar Magnúsdóttur, kt. 040761-

5439,  Hólabraut 26, 545 Skagaströnd, vegna umsóknar um að reka gististað í flokki I, 

 að Hólabraut 26, 545 Skagaströnd.    

i) Umsögn um umsókn um rekstrarleyfi til handa Sigurveigar Sigurðardóttur, kt. 180291-

2969  Stóru Giljá, vegna umsóknar um að reka gististað í flokki II,  í landi Stóru Giljár 

541 Blönduós. 
 

5. Starfsleyfi fyrirtækja 

Eftirtöldum fyrirtækjum er 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 sé virt, auk áorðinna breytinga og 

reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti. Leyfin eru veitt með fyrirvara um að lokaúttekt 

heilbrigðiseftirlitsins hafi farið fram.  

a)        Mál nr. 1219 reglug. 941/2002,  

Rannveig Helgadóttir vegna Handtak. Sauðárkróki  

Breyting á starfsleyfi. 

Kt: 6002023080 

Samþykkt til:10.11.2028 

 b) Mál nr. 1220 lög matvæli 93/1995 

  Daníel Pétur Daníelsson v/Torgið Restaurant (NT1 ehf.) , Siglufjörður, 

  Kt: 410316-1916 

  Samþykkt til: 10.11.2028 

c) Mál nr. 1221 lög matvæli 93/1995 

   Gunnar Tryggvi Halldórsson  v Vilkó á Blönduósi, 

  Kt: 410800-2170,  

  Samþykkt til: 10.11.2028 

 

6. Farið yfir drög að fjárhagáætlun fyrir árið 2017 og stöðu fjárhags Heilbrigðiseftirlitsins sem 

er í jafnvægi.  Ákveðið að taka fjárhagsáætlun og gjaldskrá til afgreiðslu á næsta fundi.   

7. Eftirlitsverkefni heilbrigðiseftirlita og Umhverfisstofnunar á árinu 2016 – Sigríður 

Hjaltadóttir fór yfir verkefnið sem snýst um að kanna hljóðvist á leik- og grunnskólum á 

starfssvæðinu. Verkefnið er komið vel á veg Norðurlandi vestra.   



8. Gjaldskrá sorphirðu í Húnaþingi vestra frá 10.11. 2016 Samþykkt. 

Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Húnaþingi vestra frá 10.11.2016 – Samþykkt 

Gjaldskrá fyrir hreinsun og losun rotþróa í  Húnaþingi vestra frá 10.11.2016 - Samþykkt 

Gjaldskrá fyrir Hirðu, móttöku- og flokkunarstöð úrgangs í Húnaþingi vestra frá 10.11. 

2016. -  Samþykkt  

9. Ákveðið að Heilbrigðiseftirlitið óski eftir fundi með fulltúum Ramma, Prímex og 

Fjallabyggðar, þar sem farið verði yfir málið og leiðir til úrbóta.   

10. Önnur mál.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

Sigríður Magnúsdóttir     Guðný Helga Kristjánsdóttir   

Haraldur  Þór Jóhannsson    Anna Margrét Sigurðardóttir 

Ína Ársælsdóttir     Kristinn Kristjánsson 


