
 

 
 

 

158. fundur 
símafundur haldinn mánudaginn 28. október 2019 kl. 16.00. 

 

Fundargerð 
 

Á fundinum voru: 

Ólafur Adolfsson formaður (ÓA)  

Auður Kjartansdóttir varaformaður (AK) 

Jakob Björgvin Jakobsson (JBJ) í síma 

Silja Eyrún Steingrímsdóttir (SES) 

Brynja Þorbjörnsdóttir (BÞ) 

Trausti Gylfason (TG) 

Ragnhildur Sigurðardóttir (RS) 

 
1. Fjárhagsáætlun 2020. 

Lögð fram tillaga formanns og framkvæmdastjóra að fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands 2020. Gert er ráð fyrir þremur stöðugildum. 
Tillagan samþykkt samhljóða. 

 
2. Endurnýjun síma- og tövukerfis HeV. 

Lagt fram tilboð Símans um málið. 
Samþykkt að ganga að fyrirliggjandi tilboði. 

 

3. Frumvarp til breytinga á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. 
(starfsleyfi-skráningar-án starfsleyfis og skráninga). 
Heilbrigðisnefndin tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga sem send var 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 21. október s.l. 
 

4. Ný reglugerð um skráningar fyrirtækja (drög okt 2019). 
Lögð fram nýjustu drög um málið. 
Heilbrigðisnefndin vísar til bókunar um fyrstu drög reglugerðarinnar á stjórnarfundi 30. 
september s.l. 
Heilbrigðisnefndin tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga sem send var 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 21. október s.l. 
Heilbrigðisnefndin vill benda á eftirfarandi staðreyndir málsins: 

• Enn er verið að færa verkefni frá heilbrigðisnefndum yfir til ríkisstofnana án þess 
að haldbær rök liggi fyrir um að verkefnum væri betur sinnt í miðstýrri stofnun. Ef 
skrá á fyrirtæki ætti skráningin að liggja hjá þeirri stofnun sem fer með eftirlitið. 

• Heilbrigðisnefndin telur að stefna stjórnvalda hafi verið að færa verkefni frá ríkinu 
til sveitarstjórna en ekki öfugt. 

• Sveitarfélögin bera fjárhagslega ábyrgð á heilbrigðiseftirliti í landinu án framlaga 
eða styrkja frá ríkinu. 

• Ekki liggja fyrir rannsóknir eða álit sem ýta undir að einfaldara sé að  skráning 
fyrirtækja fari fram hjá UST. Meira flækjustig skapar óreiðu. 



 

• Heilbrgðisnefndin telur að eftirlit í nærumhverfi skili betri árangri en miðstýrt 
eftirlit. 

• Heilbrigðisnefndin telur að miðstýring kalli á hærri gjöld fyrirtækja sem þurfa að 
skrá sig skv. fyrirliggjandi reglugerðardrögum. 

 
5. Endurskoðun reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti. 

Heilbrigðisnefndin fagnar tillögu á endurskoðaðri reglugerð nr. 941/2002 um 
hollustuhætti og getur tekið undir flestar breytingar sem þar koma fram með fyrirvara um 
endanlegan lista yfir skráningarskyld fyrirtæki. 

 
 

6. Tímabundin starfsleyfi. 
Þróttur ehf. sækir um tímabundið leyfi vegna meðhöndlunar og flutnings gamalla 
asbestlagna  á urðunarstað í Fíflholtum og til endurnýtingar eldri hitaveitulagna Veitna. 
Framlagt. 

 
7. Starfsleyfisdrög í auglýsingu. 

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar Ennisbraut 34 Ólafsvík - Nýtt 
Into the Glacier, snyrtihús Geitlandi – Nýtt 
Into the Glacier, verkstæði og þjónustubygging í landi Húsafells 3 - Nýtt 
Staðfest. 

 
8. Starfsleyfi.  

Snyrtistofa Brynhildar Stillholti 16-18 - Endurnýjun 
Gististaður Öxl – Blue View, Snæfellsbæ - Nýtt 
Gististaður Kolsstöðum, Dalabyggð - Nýtt 
Kjörbúðin Grundarfirði, Samkaup – Nýtt 
Starfsleyfin staðfest. 

 
9. Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi gististaða.  

Gististaður Öxl, Snæfellsbæ – Eigendaskipti 
Gististaður Kolsstöðum, Dalabyggð – Endurnýjun 
Framlagt. 

 
10. Umsagnir til sýslumanns vegna tækisfærisleyfa. 

Logaland vegna árshátíðar 16. nóvember. 
Frístundamiðastöð Akranesi vegna árgangamóts 9. nóvember. 
Keilusalurinn Akranesi vegna tónleika 31. október. 
Hjálmaklettur Borgarnesi vegna dansleiks og áfengisveitinga 3. október. 
Framlagt. 
 

11. Aðrar umsagnir. 
Umsögn til Dalabyggðar vegna tillögu að breyttu deiliskipulagi við Borgarbraut í Búðardal 
15. október 2019. 
Framlagt. 

 
12. Önnur mál. 

a) Starfsmannamál og starfslýsingar. 
Lagðar fram starfslýsingar starfsmanna HevV frá 2012. 
Samþykkt að endurskoða starfslýsingarnar og formanni og framkv.stj. falið að koma með 
tillögur fyrir næsta stjórnarfund. 



 

 
b) Aðalfundur og haustfundur SHÍ 22. – 23. október s.l. 
Formaður og framkv.stj. greindu frá fundunum. Fundargerðir verða sendar 
stjórnarmönnum þegar þær liggja fyrir. 

 
c) Mengun í neysluvatni. 
Framkv.stj. greindi frá mengun vatns í Grábrókarveitu og hvernig brugðist var við til að 
vara neytendur við beinni neyslu. 

 
d) Landsáætlun um fráveitumál. 

Framkv.stj. greindi áætlun sem er að fara í gang hjá UST í samvinnu við 
heilbrigðiseftirlitssvæðin vegna stærri fráveitna. 
 

e) Bréf UST dags. 21. og 25. október til Sorpurðunar Vesturlands um fyrirhugaða 
áminningu. 

Framlagt. 
 
f) Bréf UST dags. 21. október til Stjörnugríss vegna úrbótaáætlunar. 

Framlagt. 
 

Stefnt að því að halda næsta stjórnarfund í byrjun janúar 2020 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17.20. 
 

 
 
 


