
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra 

Fundur   
  

Fundur haldinn í Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra þriðjudaginn 20.12.2016 að Sæmundargötu  

7b. Sauðárkróki   kl: 13.00.  Mættir eru undirritaðir auk Sigurjóns Þórðarsonar framkvæmdastjóra 

Sigríður Hjaltadóttir og Steinunn Hjartardóttir heilbrigðisfulltrúar. 

___________________________________________________________________________ 

Dagsskrá: 

1.  Bréf til kynningar: 

  

i)           Umhverfisstofnun: 

a) Vegna eftirlits hjá Bleikjustöðinni Viðvík, dags. 6.12.2016. 

b) Vegna eftirlits í Verinu Sauðárkróki, dags. 12.12.2016. 

c) Vegna eftirlits í Öggi ehf. fiskeldi Hjaltadal, dags. 12.12.2016. 

ii)   Matvælastofnun:  

a) Fyrirhugaðar úttektir ESA á árinu 2017, dags. 14.12.2016.  

b) Upplýsingagjöf um neysluvatn á eftirlitssvæðinu, 24.11.2016  

iii) Skipulagsmál: 

a) Þjónustumiðstöð á Hveravöllum, um endurskoðun á matsskýrslu, 

dags. 30.11.2016 

iv) Önnur erindi: 

a) Fjallabyggð, breyting á skipan Heilbrigðisnefndar, dags. 8.12.2016 

b) Umhverfisráðuneytið, vegna Árósasamningsins, dags. 14.12.2016. 

c) Umhverfisráðuneytið, drög að reglugerð um umhverfismerki.  

d) Sveitarfélagið Skagafjörður vegna Leikskólans Hofsósi 18.11.2016 

e) Úttekt nokkurra gæðastjóra á Siglufirði á Vatnsveitu Siglufjarðar frá 

2.11.2016.  

f) Starfsræksla gasolíusjálfsala Skeljungs, án starfsleyfis á Siglufirði, 

dags. 1.12.2016. 

g) Bréf til N1 vegna breytinga á söluskála á Blönduósi, dags. 13.12.2016. 

2. Kosning varaformanns Heilbrigðisnefndar 

3. Samningur við Motus vegna innheimtukrafna. 

4. Fundur Heilbrigðiseftirlits með fulltrúum frá Ramma, Primex og Fjallabyggð þann 21. 

nóvember sl.  

5. Samningur við Fislausnir um skráningakerfi.  

6. Samningur við RH um bókhaldsþjónustu. 

7. Málefni bensínstöðvar Olís við Aðalgötu 22 á Sauðárkróki. 

8. Ósk um framlengingu á starfrækslu ofanjarðargeyma N1 í Varmahlíð. 

9. Gjaldskrár: 

a) Gjaldskrá fyrir kattahald í Fjallabyggð. 

b) Gjaldskrá fyrir hundahald í Fjallabyggð. 

c) Gjaldskrá fyrir sorphirðu í Fjallabyggð. 

d) Gjaldskrá fyrir fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald í Fjallabyggð. 

e) Gjaldskrá fyrir sorphirðu- og sorpeyðingargjöld í Húnavatnshreppi. 

f) Gjaldskrá fyrir sorpurðun og sorphirðu í Sveitarfélaginu Skagafirði. 

g) Gjaldskrá fyrir fráveitugjald og tæmingu rotþróa í Sveitarfélaginu 

Skagafirði. 



h) Gjaldskrá fyrir sorphirðu og  sorpeyðingu í Blönduósbæ. 

i) Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Blönduóssbæ. 

j) Gjaldskrá vegna kattahalds í Blönduóssbæ. 

k) Gjaldskrá fyrir hundahald í Blönduósbæ. 

 

10. Rekstrarleyfi, umsagnir til Sýslumanns: 

 

a) Heimagisting að Hvoli, 531 Hvammstangi. 

b) Íbúðagisting að Lundi, Standgötu 22, 545 Skagaströnd. 

c) Íbúðagisting, að Sunnuvegi 8, 545 Skagaströnd. 
11. Starfsleyfi:  

a) Menningarhúsið Tjarnarborg, 625 Ólafsfjörður. 

b) Yummy Yummy ehf., kaffihús ofl. 580 Siglufjörður. 

c) Tannstaðabakki ehf., eldi holdakjúklinga, 531 Hvammstangi. 

d) Þorbjörg Valdimarsdóttir, Helguhvammi, reyking kjötvara, 531 

Hvammstangi. 

12. Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits 2017. 

13. Gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra 2017 

14. Önnur mál. 

 
Afgreiðslur: 

             

1. Bréf kynnt 

2. Ína Ársælsdóttir var kosin varaformaður nefndarinnar. 

3. Ákveðið að taka tilboði Motus dags. 11.11.2016. 

4. Á fundinum þann 21.11.16 kom fram hjá forsvarsmönnum framleiðslufyrirtækjanna Ramma 

og Primex að skýringarnar á rækjuúrgangi við útrásarenda Primex sem fram komu á 

myndskeiði sem tekið var sl sumar, vera fyrst og fremst vegna úrgangs sem skolað er út um 

lagnir eftir að vinnslu er hætt. Það er  sú skel sem skolast með þvottavatni við þrif á 

vinnsluhúsnæði og tækjum eftir að eiginlegri vinnslu er hætt og er hún vart hæf til frekari 

vinnslu í Prímex.  

Á fundinum var farið yfir starfsleyfisskilyrði Primex og Ramma, sem snúa að hreinsun 

fráveituvatns og kom fram vilji forsvarsmanna fyrirtækjanna, að koma í veg fyrir eins og 

kostur væri, að rækjuúrgangur berist í fráveitulagnir og út í viðtaka.  

Í ákvæði í starfsleyfi kemur fram að Primex skuli vinna að vinnslu á prótein úr 

fráveituvatninu.  Á fundinum kom fram hjá fulltrúum fyrirtækjanna að unnið hefði verið að 

rannsóknarverkefnum á undanförnum árum í samvinnu við AVS sjóðinn, um frekari vinnslu 

á próteini úr rækjuhratinu og hefur Heilbrigðiseftirlitið fengið sent yfirlit yfir þau 

rannsóknarverkefni sem unnið hefur verið að í tengslum við verkefnið. 

 

Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á  að fyrirtækin starfi í samræmi við starfsleyfisskilyrði og 

heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra fylgi málinu eftir. 

 

5. Kynning á Fislausnum þ.e. gagnagrunn fyrir eftirlit. Samþykkt að framkvæmdastjóri gangi 

til viðræðna við Fislausnir um gerð samnings við fyrirtækið. 

6. Rætt um tilboð RH um bókhaldsþjónustu dags. 16.12.2016. Ákvörðun frestað. 

7. Í ljósi þess að uppbygging bensínstöðvar Olís við Aðalgötu 22 á Sauðárkróki samræmist 

ekki skipulagsáætlunum sveitarfélagsins og að núverandi mengunarvarnir eru ekki í 

samræmi við reglugerð 35/1994 samþykkir nefndin að rekstri bensínstöðvar Olís á 

Sauðárkróki verði hætt eigi síðar en 31. desember 2017. 



8. Nefndin samþykkir framlenginguna til 1.10.2017. 

9.  

a) Gjaldskrá fyrir kattahald í Fjallabyggð. Samþykkt. 

b) Gjaldskrá fyrir hundahald í Fjallabyggð. Samþykkt. 

c) Gjaldskrá fyrir sorphirðu í Fjallabyggð. Samþykkt. 

d) Gjaldskrá fyrir fráveitu, fráveitugjald og rotþróargjald í Fjallabyggð. 

Samþykkt með fyrirvara um breytingu að vísað verði  til laga nr. 

9/2009 í stað laga nr. 20/2006. 

e) Gjaldskrá fyrir sorphirðu- og sorpeyðingargjöld í Húnavatnshreppi. 

Samþykkt. 

f) Gjaldskrá fyrir sorpurðun og sorphirðu í Sveitarfélaginu Skagafirði. 

Samþykkt 

g) Gjaldskrá fyrir fráveitugjald og tæmingu rotþróa í Sveitarfélaginu 

Skagafirði. Samþykkt. 

h) Gjaldskrá fyrir sorphirðu og  sorpeyðingu í Blönduósbæ. Samþykkt. 

i) Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Blönduóssbæ.  

Samþykkt. 

j) Gjaldskrá vegna kattahalds í Blönduósbæ. Samþykkt. 

k) Gjaldskrá fyrir hundahald í Blönduósbæ. Samþykkt. 

 
 

10. Rekstrarleyfi, umsagnir til Sýslumanns 

a.) Heimagisting að Hvoli, 531 Hvammstangi. 

b) Íbúðagisting að Lundi, Standgötu 22, 545 Skagaströnd. 
c)  Íbúðagisting, að Sunnuvegi 8, 545 Skagaströnd. 

11. 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. 1222 reglug. 941/2002,  

Fjallabyggð v/Menningarhúsið Tjarnarborg, 625 Ólafsfjörður. 

Kt: 580706-0880. 

Samþykkt til: 20.12.2028 

b) Mál nr. 1223 lög nr. 7/1998 

Fríða Gylfadóttir v/Yummy Yummy ehf., kaffihús ofl. 580 Siglufjörður. 

Kt: 601115-2390. 

Samþykkt til: 20.12.2028 

c)         Mál nr. 1224 reglug. 785/1999 

Skúli Einarsson v/Tannstaðabakki ehf., eldi holdakjúklinga, 531 Hvammstangi. 

Kt: 640402-4580. 

d) Mál nr. 1225 Þorbjörg Valdimarsdóttir, v/ Helguhvammi, reyking kjötvara, 531 

Hvammstangi,  Kt: 050678-5209. 

Samþykkt til: 20.12.2028 

 

 

 



 

12. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 lögð fram. 

Tekjur:  44.000.000.- 

Gjöld:   43.400.000.- 

Samþykkt. 

13. Lögð fram gjaldskrá Heilbrigðiseftirlit NV.  Samþykkt. 

14. Önnur mál.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

Sigríður Magnúsdóttir     Guðný Helga Kristjánsdóttir   

Haraldur  Þór Jóhannsson    Anna Margrét Sigurðardóttir 

Ína Ársælsdóttir     Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir  

    


