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1 INNGANGUR  

1.1 STJÓRNSÝSLULEG SKIPAN   
 

Heilbrigðiseftirlit á Íslandi er starfrækt á grunni laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 
m.s.br. Heilbrigðisnefnd Austurlands er ein af tíu heilbrigðisnefndum í landinu og nefndin er jafnframt 
stjórn byggðasamlags um rekstur Heilbrigðiseftirlits Austurlandssvæðis, HAUST. Aðildarsveitarfélögin 
eru níu, þ.e. frá Vopnafjarðarhreppi í norðri til sveitarfélagsins Hornafjarðar í suðri.  

Skv. stofnsamningi byggðasamlagsins er skipað í stjórn HAUST á fyrsta aðalfundi SSA eftir reglulegar 
sveitarstjórnarkosningar. Í ljósi þess að Sveitarfélagið Hornafjörður er ekki lengur aðili að SSA þarf 
hugsanlega að breyta þessu fyrirkomulagi. Mál þetta mun tekið upp fyrir aðalfund HAUST árið 2017 
þannig að við skipun stjórnar að afstöðnum sveitarstjórnarkosningum vorið 2018 þurfi ekki að koma til 
óvissu um aðferðafræði. 

 

1.2 SKAMMSTAFANIR 
Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í skýrslunni: 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands     HAUST 
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna   HES 
Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða  SHÍ 
Samtök sveitarfélaga á Austurlandi  SSA 
Matvælastofnun    MAST 
Umhverfisstofnun    UST 
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti  UAR 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ANR 

 

2 HEILBRIGÐISNEFND 
 

Á þessu kjörtímabili hafa orðið meiri breytingar á skipan heilbrigðisnefndar en oft áður.  

Heilbrigðisnefnd var þannig skipuð í árslok 2015 

Formaður:     Jón Björn Hákonarson, Fjarðabyggð 
Varaformaður:    Árni Kristinsson, Fljótsdalshérað  
     Lovísa Rósa Bjarnadóttir, Hornafjörður  
     Andrés Skúlason, Djúpivogur 
     Sandra Konráðsdóttir, Vopnafjörður   
Fulltrúi atvinnurekenda:  Benedikt Jóhannsson, Fjarðabyggð 
Fulltrúi náttúruverndarnefnda:  Kristín Ágústsdóttir,  Fjarðabyggð  
 

Varamenn voru eftirfarandi: 
     Esther Ösp Gunnarsdóttir, Fjarðabyggð 
     Anna Alexandersdóttir , Fljótsdalshérað 

Gunnhildur Imsland, Hornafjörður 
Þórhildur Ásta Magnúsdóttir, Hornafjörður 

     Vilhjálmur Jónsson, Seyðisfjörður 
F.h. atvinnurekenda:      Auður Ingólfsdóttir, Fljótsdalshérað 
F.h. náttúruverndarnefnda:  Helga Hrönn Melsteð, Breiðdalshreppi 
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Á árinu 2016 urðu breytingar á skipan fulltrúa af suðursvæði og í árslok 2016 var nefndin þannig 
skipuð: 
Formaður:     Jón Björn Hákonarson, Fjarðabyggð 
Varaformaður:    Árni Kristinsson, Fljótsdalshérað  
     Gunnhildur Imsland, Hornafjörður 
     Andrés Skúlason, Djúpivogur 
     Sandra Konráðsdóttir, Vopnafjörður   
Fulltrúi atvinnurekenda:  Benedikt Jóhannsson, Fjarðabyggð 
Fulltrúi náttúruverndarnefnda:  Kristín Ágústsdóttir,  Fjarðabyggð  
 
Varamenn voru eftirfarandi:  Esther Ösp Gunnarsdóttir, Fjarðabyggð 
     Anna Alexandersdóttir , Fljótsdalshérað  

Lovísa Rósa Bjarnadóttir, Hornafjörður 
   Hjördís Skírnisdóttir, Hornafjörður 

     Vilhjálmur Jónsson, Seyðisfjörður 
F.h. atvinnurekenda:      Auður Ingólfsdóttir, Fljótsdalshérað 
F.h. náttúruverndarnefnda:  Helga Hrönn Melsteð, Breiðdalshreppi 
 
 
  

Heilbrigðisnefnd 21.9.2016:   

Gunnhildur Imsland, Kristín 

Ágústsdóttir, Árni Kristinsson, Sandra 

Konráðsdóttir, Benedikt Jóhannsson, 

Jón Björn Hákonarson, Andrés Skúlason 
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2.1 STARF HEILBRIGÐISNEFNDAR 

Á árinu 2016 var fundað sem hér segir:  
10.2. símafundur 

6.4. símafundur 

18.5. fundað á Breiðdalsvík 

29.6. símafundur 

21.9. fundað á Fáskrúðsfirði 

2.11. aðalfundur í Snæfellsstofu í Fljótsdal 

7.12. símafundur 

 

Nefndarmenn hittast a.m.k. tvisvar árlega. Á fundinum í maí var nýr veitingasalur við Hótel Bláfell 
skoðaður, sem og borkjarnasafn Breiðdalsseturs og í september var fundað í Tanga, þar sem Gallerí 
Kolfreyja er til húsa auk þess sem snætt var í nýja Fosshótelinu á Fáskrúðsfirði.  
 

 

Á Fáskrúðsfirði 21.9.2016: Benedikt,, Leifur, Kristín, Lára, Borgþór, Gunnhildur, Dröfn, Árni, Sandra, Jón Björn, Hákon 

 

Á aðalfundi HAUST flutti Kjartan Ingvarsson, lögfræðingur UAR, kynningu á hugmyndum um breytingu 
á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.  

 

 

Frá aðalfundi: Kjartan Ingvarsson, Dröfn, Leifur og Lára fyrir aftan, Auður Ingólfsdóttir, Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Kristín 
Ágústsdóttir, Andrés Skúlason. 
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3 STARFSLIÐ HAUST ÁRIÐ 2016 

3.1 STARFSMENN  

Um mitt ár 2016 fluttist Júlía Siglaugsdóttir búferlum. Júlía hafði starfað hjá HAUST frá árinu 2002, 
seinast í 60% stöðugildi og átt farsælan feril.  

 Til að fylla í skarð það sem Júlía skildi eftir var Lára Guðmundsdóttir ráðin í 80% stöðu til að byrja 
með, en síðan var ráðningin framlengd til ársloka 2017 og stöðugildi aukið i 100%.  

Mönnun á árinu 2016 var því þannig: 

Starfsmaður Stöðugildi 

Borgþór Freysteinsson, BF 
40% stöðugildi.  

mjólkurfræðingur 

Hákon Hansson, HIH 
40% stöðugildi 

dýralæknir og heilbrigðisfulltrúi 

Dröfn Svanbjörnsdóttir  DS heilbrigðisverkfræðingur, 
heilbrigðisfulltrúi 

100%  starf að frátöldu barneignaleyfi 

Helga Hreinsdóttir HHr 
100% stöðugildi  
framkvæmdastjóri  

næringarfræðingur, kennari og heilbrigðisfulltrúi  

Leifur Þorkelsson, LÞ 100% stöðugildi  

sjávarútvegsfræðingur og heilbrigðisfulltrúi staðgengill frkvst. 

Júlía Siglaugsdóttir, JS  60% stöðugildi til loka júní 

kennari með raungreinaval og heilbrigðisfulltrúi  

Lára Guðmundsdóttir, LG 80% stöðugildi frá miðjum júlí 

MSc í auðlindafræði og heilbrigðisfulltrúi   

 

Starfsmenn HAUST á vinnufundi á Djúpavogi í mars 2016: Hákon, Leifur, Helga, Dröfn, Borgþór og Júlía 

3.2 ENDURMENNTUN OG  SAMSTARFSFUNDIR 

Mikilvægt er að starfsmenn HAUST viðhaldi þekkingu sinni með því að sækja námskeið og ráðstefnur, 
en ekki er síður er mikilvægt að taka þátt í samstarfi UST og MAST með heilbrigðiseftirlitssvæðunum.  
Í samstarfshópum um matvæli, hollustuháttamál og mengunarvarnir er lögð áhersla á fræðslu og 
samræmingu í vinnu allra heilbrigðisfulltrúa á landinu. Á árinu 2016 vann Leifur í matvælahópi, Júlía og 
Dröfn í hollustuháttahópi og Helga ásamt Dröfn í umhverfisgæðahópi.  Hóparnir hittast á vinnufundum 
a.m.k. einu sinni árlega, en annars er fundað símleiðis. Leifur hefur auk þessa unnið við innleiðingu 
tölvukerfisins ÍsLeyfs, sem MAST notar og við endurskoðun eftirlitshandbókar fyrir matvælaeftirlit HES. 
Helga vann í ritstjórahópi vegna sóttvarnaáætlunar skipa, situr í vatnaráði og var í stjórn SHÍ árin 2015-
2016. Fyrri part ársins 2016 var allmikil vinna og umræða vegna hugmynda um að breyta 
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hollustuháttalögum nr. 7/1998 og seinni part ársins kostuðu breytingar á gistihúsalöggjöfinni allmikla 
vinnu við fundahöld og umsagnir um breytingatillögurnar. 

 

Helstu námskeið, ráðstefnur og fundur sem starfsmenn sóttu á árinu 2016, ath. að símfundir eru ekki 
meðtaldir: 

HHr 8.1. Framkvæmdastjórafundur HES í  Rvík 

LÞ 20.1. Innleiðing á skoðunarhandbók  fyrir matvælaeftirlit HES 

LÞ 25.-28.1 Norræn matvælaráðstefna í Kaupmannahöfn 

HHr 1.2. SHÍ fundur v breytinga á hollustuháttalögum í Rvík 

HHr 3.2. Fundur með stjórn SHÍ og UAR vegna hollustuháttalaga, Rvík 

Öll 9.3. Starfsmannafundur á Djúpavogi 
HHr 12.-13.4. Vinnufundur Umhverfistæðahóps á Flúðum 

LÞ 11.-13.4. Námskeið í skipaskoðun, ShipSan, í Esbjerg 

LÞ 25.-26.4. Fundir hjá MAST: Um þvingunarúrræði og ÍsLeyf, einnig vinnufundur Matvælahóps 

HHr 2.-3.5. Árlegur vorfundur UST, MAST og HES á Mývatni 

LÞ 3.5. Árlegur vorfundur UST, MAST og HES á Mývatni 

LÞ 27.5. Skipaskoðunarfundur í Reykjavík 

LÞ 5.9. SHÍ fundur v gjaldskrármála í Mosfellsbæ 

HHr 28.-30.9. Norræn neysluvatnsráðstefna í Reykjavík 

DS 29.-30.9. Vinnufundur Hollustuháttahóps á Akureyri og Siglufirði 

LG 3.-7.10 Námskeið fyrir verðandi heilbrigðisfulltrúa í Reykjavík 

LÞ 10.10. Vinnufundur í Matvælahópi í Reykjavík 

Öll 11.-12.10. Haustfundur SHÍ í Reykjavík 

 

Einn starfsmannafundur var haldinn á árinu í mars. Eins og venjulega var gerð grein fyrir 
fræðslufundum sem sóttir höfðu verið, LÞ kynnti ÍsLeyf fyrir fundinum, rætt var um sýnatökur, 
væntanlegar breytingar á lagaumhverfi vegna sölu gistingar og fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits.    
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4 STARFSEMI HAUST 2016 
Hlutverk heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga er m.a. að gefa út starfsleyfi og hafa eftirlit með starfsemi 

starfsleyfisskyldra fyrirtækja skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og skv. matvælalögum.   

Myndin sýnir fjölda starfsstöðva á eftirlitsskrá HAUST undanfarin ár, skipt eftir svæðum. Norðursvæði 

nær yfir sveitarfélögin Vopnafjörð, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshrepp, Borgarfjörð og Seyðisfjörð, 

miðsvæði er Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur og til suðursvæðis teljast Djúpivogur og Hornafjörður. 

Fjölgun starfsstöðva heldur áfram og sem fyrr er fjölgunin mest í starfsemi tengdri ferðaþjónustu og 

áfram fjölgar starfsstöðum hlutfallslega mest á suðursvæði en þar hefur starfsstöðvum fjölgað um 37% 

frá árinu 2012. Á sama tímabili hefur starfsstöðvum fjölgað um 12% á norðursvæði og 4% á miðsvæði.  

Myndin hér að ofan sýnir glögglega hve mikið starfsstöðvum á hollustuháttasviði hefur fjölgað 

undanfarin árm en á fimm ára tímabili fjölgaði þeim um þriðjung.  Starfsstöðvum á matvælasviði 

fjölgaði um 5% á sama tímabili á meðan þeim fækkaði lítilsháttar á mengunarvarnarsviði, að hluta til 

vegna flutnings verkefna frá HES til MAST og/eða UST. 
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4.1 ÚTGEFIN STARFSLEYFI ÁRIÐ 2016 
Á árinu 2016 voru gefin út 220 starfsleyfi. Þar af voru 89 ný starfsleyfi sem er svipaður fjöldi og 

undanfarin ár. Tímabundnum starfsleyfum fækkar nokkuð á milli ára sem skýrist meðal annars af 

breyttu verklagi við útgáfu starfsleyfa í tengslum við þorrablót og aðrar sambærilegar skemmtanir. 

 

Af 89 nýjum starfsleyfum sem gefin voru út á árinu 2016 voru 64 eða 72% á hollustuháttasviði, flest í 

tengslum við sölu á gistingu. Átján ný starfsleyfi voru gefin út á matvælasviði og sjö á 

mengunarvarnarsviði. 

4.2 EFTIRLIT ÁRSINS 
Eftirlitsáætlun ársins gerði ráð fyrir að alls 793 starfsstöðvar yrðu heimsóttar á árinu í tengslum við 

reglubundið eftirlit. Heimsóttar voru 746 starfsstöðvar eða 94 %, sem er sama hlutfall og undanfarin 

ár.   

Aðrar eftirlitsferðir urðu 199, flestar vegna úttektar sem tengdist vinnslu starfsleyfis og vegna 

sýnatöku. Eftirfylgniferðir voru 16 og í 6 tilvikum voru starfsstöðvar heimsóttar vegna kvartana. 

Eftirlitsferðir ársins 2016 urðu því samtals 945 og má sjá skiptingu þeirra í meðfylgjandi töflu.  

  Hollustuháttasvið Matvælasvið Mengunarvarnarsvið Alls 

Á eftirlitsáætlun  349 253 191 793 

Reglubundið eftirlit 324 245 177 746 

Hlutfall heimsótt 93% 97% 93% 94% 

Aðrar eftirlitsferðir  

úttekt 70 32 15 117 

eftirfylgni 1 10 2 13 

Kvörtun 0 4 2 6 

Sýnatökuferðir  8 35 20 63 

Eftirlitsferðir alls 403 326 216 945 
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4.3 SÝNATAKA 
Á árinu 2016 tók Heilbrigðiseftirlit Austurlands alls 381 sýni og sendi til rannsóknar. Tilgangur sýnatöku 

er að ganga úr skugga um að kröfur sem koma fram í reglugerðum og starfsleyfum séu uppfylltar. 

Algengustu sýnin sem HAUST tekur eru neysluvatnssýni en einnig er tekið talsvert af sýnum til að 

fylgjast með virkni fráveitukerfa og heilnæmi baðvatns. Á meðfylgjandi mynd sést yfirlit yfir fjölda og 

tegundir sýna sem tekin voru á árinu. 

 

 

 

Nánar verður fjallað um sýnatökur og rannsóknarniðurstöður síðar í skýrslunni. 

 

4.4 TÓBAKSSÖLULEYFI 
Alls höfðu 31 sölustaðir leyfi heilbrigðisnefndar til smásölu á tóbaki sem er svipaður fjöldi og undanfarin 

ár. Ekkert nýtt leyfi var gefið út árinu en tvö leyfi voru endurnýjuð. Tóbakssöluleyfi eru gefin út á grunni 

laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og gilda leyfin í 4 ár frá útgáfudegi. 

Á meðfylgjandi mynd sést fjöldi útgefinna tóbakssöluleyfa auk fjölda gildra leyfa á hverju ári.   
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Eftirlit með fyrirkomulagi tóbakssölu fer fram árlega samhliða reglubundu eftirliti með viðkomandi 

starfsstöðvum. 

4.5 KVARTANIR 
Í kvartanaskrá HAUST árið 2016 voru skráðar 44 formlegar kvartanir og fer kvörtunum fjölgandi.   

Flestar kvartananna tengdust hundahaldi, en aðrar kvartanir vegna hollustuhátta vörðuðu aðallega 

ólögmæta starfsemi, ábendingar um vanþrif á húsnæði o.þ.h. 

Kvartanir vegna matvæla voru að stærstum hluta vegna á skorts á hreinlæti eða aðskotaefna í mat en 

tvær vegna neysluvatns.  

Á mengunarvarnasviðinu tengjast kvartanir jöfnum höndum lyktarmengun, hávaða og mengun í sjó.  

Samanburð á fjölda og flokkun kvartana undanfarin ár má sjá á meðfylgjandi mynd.  
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5 MATVÆLAEFTIRLIT 2016 
Matvælafyrirtæki á eftirlitsskrá HAUST voru 394 í árslok 2016. Skiptingu matvælafyrirtækja má sjá í 

meðfylgjandi töflu sem sýnir einnig samanburð við undanfarin ár.  

Flokkur 2012 2013 2014 2015 2016 

Stóreldhús 132 136 153 158 160 

Vatnsveita  121 125 127 136 142 

Smásalar 48 48 45 46 45 

Framleiðsla og pökkun 22 32 36 38 36 

Vöruflutningar 9 9 10 10 10 

Önnur matvælafyrirtæki 41 39 26 2 1 

Alls: 373 389 397 390 394 

 

Skráðum matvælafyrirtækjum á svæðinu hefur fjölgað um 21 eða 6% á undanförnum 5 árum. Þessi tala 

gefur þó ekki alveg rétta mynd af þróun mála. Þannig hefur stóreldhúsum fjölgað um 28 eða 21% á 

tímabilinu og vatnsveitum um 21 eða 17%. Fjölgun stóreldhúsa og vatnsveitna er fyrst og fremst 

tilkomin vegna ferðaþjónustu. Allt fram til ársins 2014 voru eldhús samkomusala og félagsheimila 

flokkuð sem matvælafyrirtæki, þrátt fyrir að 

þar væri lítil sem engin starfsemi tengd 

matvælum.  

Eftirlitsáætlun HAUST gerir ráð fyrir því að 

matvælafyrirtæki séu heimsótt árlega, nema 

litlar vatnsveitur sem eru heimsóttar annað 

hvert ár. Árið 2016 fóru starfsmenn HAUST í 

326 heimsóknir í 268 starfsstöðvar á 

matvælasviði . 
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5.1 EFTIRLIT MEÐ GEYMSLUHITASTIGI MATVÆLA  
Öllum matvælafyrirtækjum ber samkvæmt ákvæðum matvælalaga að viðhafa innra eftirlit með 

starfsemi sinni. Eftirlit með hitastigi er mikilvægur þáttur í innra eftirliti og gerð er krafa um að hitastig 

matvæla í kæli- og frystigeymslum og í matvælum sem haldið er heitum sé mælt og skráð reglulega.  

Í eftirliti ársins 2016 beindi HAUST athyglinni sérstaklega að fyrirkomulagi hitastigseftirlits í 

matvælafyrirtækjum. Könnun fór fram í 59 matvælafyrirtækjum á svæðinu þar sem kannað var hvort 

hitastig í matvælageymslum væri innan viðmiðunarmarka, hvort fylgst væri með hitastigi í 

matvælageymslum, hvort starfsfólk vissi hvert viðmiðunarhitastig væri o.fl.  

 

Hitastig í matvælageymslum reyndist í flestum tilfellum innan viðmiðunarmarka. Hitastig í 28 kælum 

af 223 var þó of hátt og í fjórum tilvikum mældist hitastig hærra en 10°C, en viðmiðunarhitastig fyrir 

kælivöru er 0-4°C. 
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Í flestum tilfellum segist starfsfólk fylgjast með hitastigi í kæli- og frystigeymslum en eftirlit með 

hitastigi matvæla sem haldið er heitum þarf að bæta. 

 

Þrátt fyrir að starfsfólk matvælafyrirtækja segðist fylgjast með og mæla hitastig í matvælageymslum 

voru niðurstöður mælinga ekki skráðar nema í þriðjungi tilvika sem sneru að kæli- og frystigeymslum 

og enn sjaldnar ef um var að ræða mat sem haldið var heitum. Í einhverjum tilvikum var um að ræða 

sjálfvirkan búnað sem fylgist með hitastigi í kæli- og frystigeymslum og lætur vita ef hitastig fer yfir 

skilgreind mörk. Hins vegar var ekki hægt að kalla fram niðurstöður hitastigsskráningar úr þessum 

búnaði þegar eftirlitsaðili óskaði eftir þeim. 

Í flestum tilfellum þekkti starfsfólk viðmiðunarhitastig fyrir kælivöru, sem er sem fyrr segir 0-4°C, og 

fyrir frystivöru en þar er viðmiðunarhitastigið -18°C eða lægra. Færri vissu að viðmiðunarhitastig fyrir 

matvæli sem haldið er heitum er 60°C að lágmarki. 

Hitastig í matvælageymslum var í langflestum tilvikum innan viðmiðunarmarka. Hins vegar þurfa 

matvælafyrirtæki að skerpa á skráningu hitastigs og einnig þarf að efla eftirlit með matvælum sem 

haldið er heitum.  
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5.2 NEYSLUVATN 
Vatnsveitur með starfsleyfi voru 142 í árslok 2016 og hafði fjölgað um sex frá því árið á undan.  

Vatnsveitur eru um þriðjungur matvælafyrirtækja á skrá hjá HAUST. 

Vatnsveitur eru flokkaðar eftir fjölda íbúa sem nýta þær. í neysluvatnsreglugerð er kveðið á um 

stærðarflokkunina og þann fjölda sýna sem taka skal árlega eftir stærð veitunnar. 

Vatnsveita Fjöldi veitna með 
starfsleyfi í lok árs 

2016 

Fjöldi sýna árlega í 
reglubundnu eftirliti 

Heildarúttekt fjöldi 
sýna árlega 

<150 íbúar 126 Eitt sýni annað hvert 
ár 

Skv. ákvörðun 
heilbrigðisnefndar 

151-500 íbúar 4 1 Skv. ákvörðun 
heilbrigðisnefndar 

501-1000 íbúar 5 4 1 

1001-5000 íbúar 8 4 1 

 

Fjórar af stærri vatnsveitunum og nokkrar litlar veitur nota útfjólubláa geislun til að sótthreinsa 

neysluvatnið.  Heilbrigðisnefnd hefur lagt til að reglubundnum sýnum af geisluðu vatni verði fjölgað 

um 50% til að auka aðhald við vatnsveiturnar og af hálfu Matvælastofnunar er nú mælst til að tekin 

verði sýni framan og aftan við geislatækin, til að ganga úr skugga um gæði vatnsins fyrir 

sótthreinsunina.  Upplýsingar um vatnsgæði framan við geislunina geta skipt máli, einkum ef 

geislatækin bila, rafmagn fer af eða viðhaldi á tækjum er ábótavant. 

Fjölgun lítilla neysluvatnsveitna helst í hendur við fjölgun gististaða til sveita. Ekki er heimilt að selja 

gistingu nema geta sýnt fram á að neysluvatn sé örugg neysluvara.  Þetta á einnig við um sölu á gistingu 

til sveita og kemur það rekstaraðilum stundum á óvart að þeir þurfi að gera grein fyrir neysluvatnsöflun 

og hreinsun fráveitu þegar sótt er um leyfi fyrir slíkri starfsemi. Því miður er full þörf á að gera kröfur 

um almennilegar vatnsveitur, því misbrestur er á að eigendur viðhafi reglubundið eftirlit með veitunum 

óumbeðið.   

Vatnsból, þar sem safntankur er á kafi í mýrarvatni. Starfsleyfi var ekki gefið út.  
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5.3 NIÐURSTÖÐUR SÝNATÖKU NEYSLUVATNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á stólparitinu hér að ofan kemur fram að 5% af reglubundnum sýnum sem tekin voru úr vatnsveitum 

sem þjóna 150 íbúum eða fleirum hafi fengið falleinkunn. 

Um er að ræða þrjú sýni sem stóðust ekki gæðakröfur. Í öllum tilvikum var um að ræða vatnsveitur  

með geislunarbúnaði þar sem geislun virkaði ekki, annaðhvort vegna bilana eða vegna þess að þjónusta 

og viðhald búnaðar var ekki sem skyldi.  Þetta sýnir að innra eftirlit með neysluvatni þarf að vera í 

forgangi og að þeir sem þjónusta vatnsveitur þurfa að vera meðvitaðir um að þeir eru að meðhöndla 

matvæli. 

Gerð var heildarúttekt á efna- og eðliseiginleikum níu stærstu veitnanna og stóðust allar veiturnar 

ákvæði um gæðakröfur.  
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Litlar vatnsveitur, þ.e. veitur sem þjóna færri en 150 íbúum, voru 126 í árslok. Neysluvatnssýni eru þá 

ýmist tekin árlega eða annað hvert ár. Reynt er að taka sýni af þessum veitum að vori eftir leysingar 

eða í haustrigningum, þótt fjöldi þeirra komi því miður í veg fyrir að þetta sé algilt. Þessi tímasetning er 

til að ná vatnssýni á viðkvæmasta tíma, þ.e. þegar mest reynir á að umbúnaður við vatnsbólið standist 

álag. Af niðurstöðum er ljóst að ástæða er til að gera meiri kröfur til rekstaraðila um eftirlit með 

umbúnaði vatnsbóla, girðingum o.þ.h.  

 

5.4 ÍS ÚR VÉL  
Eins og undanfarin ár tekur HAUST eitt íssýni úr hverri ísvél á svæðinu á árinu og sendir í 

örverurannsókn. Niðurstöður koma fram á meðfylgjandi súluriti ásamt samanburði við niðurstöður 

undanfarinna ára.  

 

Af 16 sýnum sem tekin voru í reglubundnu eftirliti voru 3 metin ófullnægjandi eða 19% sem er lægra 

en árið 2015 en það ár voru óvenju mörg íssýni metin ófullnægjandi. 

Heilbrigðisnefnd ákvað í apríl 2016 að breyta verklagi sínu hvað varðar viðbrögð við ófullnægjandi 

gæðum íssýna. Nú er sala á ís úr viðkomandi vél stöðvuð strax og niðurstöður um ófullnægjandi gæði 

liggja fyrir. Sala er ekki leyfð á ný fyrr en tekið hefur verið nýtt sýni sem staðfestir bætt ástand vörunnar.  

5.5 SAMSTARF OG SAMSKIPTI VIÐ MAST 
Samkvæmt matvælalögum hefur Matvælastofnun yfirumsjón með framkvæmd eftirlits með 

framleiðslu og dreifingu á matvælum. Stofnunin skal hafa nána samvinnu við heilbrigðisnefndir og 

heilbrigðisfulltrúa og veita þá ráðgjöf og þjónustu vegna matvælaeftirlits sem henni er unnt og 

aðstæður krefjast.  

Á vettvangi MAST og HES er starfræktur svokallaður matvælahópur en hann er skipaður fulltrúum frá 

öllum heilbrigðiseftirlitssvæðunum auk sérfræðinga MAST. Markmið hópsins er að vera grundvöllur 

samráðs og samhæfingar milli MAST og HES og tryggja upplýsingaflæði milli aðila.  
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Á vegum matvælahóps eru m.a. skipulögð sameiginleg eftirlitsverkefni MAST og HES. Tvö 

eftirlitsverkefni fóru af stað árið 2016, annað um kælingu matvæla eftir eldun og hitt um næringar- og 

heilsufullyrðingar. HAUST tók að vanda þátt í báðum verkefnunum. Verkefninu um næringar- og 

heilsufullyrðingar var fylgt úr hlaði með námskeiði fyrir væntanlega þátttakendur á vegum MAST og 

stofnunin hefur gefið út greinargóðar leiðbeiningar um fullyrðingar og eru þær aðgengilegar á vef 

stofnunarinnar. 

HAUST hefur á undanförnum árum unnið að því að taka í notkun eftirlitskerfi MAST, ÍsLeyf, og var 

allnokkur hluti matvælaeftirlits skráður í kerfið árið 2016. 
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6 HOLLUSTUHÁTTAEFTIRLIT 2015 
Fyrirtæki á hollustuháttasviði á eftirlitsskrá HAUST voru 680 í árslok 2016. Skiptingu þeirra má sjá í 

meðfylgjandi töflu sem sýnir einnig samanburð við undanfarin ár  

 

Fyrirtækjum á hollustuháttasviði hefur fjölgað um 181 á undanförnum 5 árum. Mest er aukningin í sölu 

á gistingu en skráðum gististöðum á starfssvæði HAUST hefur fjölgað um 128 á tímabilinu.  

Á árinu 2016 fóru starfsmenn HAUST í 403 eftirlitsferðir í 385 starfsstöðvar á hollustuháttasviði. 

 

6.1 HOLLUSTUHÁTTAHÓPUR 
Fimm símafundir voru haldnir í hollustuháttahópi á árinu 2016. JS vann með hollustuháttahópi þar til 

hún hætti störfum fyrir HAUST, DS sat svo nokkra fundi í hópnum, en eftir að LG var ráðin til starfa var 

samþykkt að hún tæki við sem fulltrúi okkar í þessum vinnuhópi. 

Í hollustuháttahópnum var á árinu unnið m.a. að endurskoðun hollustuháttareglugerðar, samræmingu 

upplýsingaskilta á sundstöðum, unnið að áhættumati fyrir hollustuháttafyrirtæki og hafin vinna við 

endurskoðun starfsleyfisskilyrða fyrir fyrirtæki sem falla undir hollustuháttareglugerð. Einnig var 

áframhald á verkefnavinnu um hávaða í skólum o.fl. Um skipaskoðun verður fjallað sérstaklega hér að 

neðan.  

 

6.2 SALA Á GISTINGU  
Starfsleyfum vegna sölu gistingar hefur enn fjölgað frá því sem var í árslok 2015. Fjöldi og flokkun 

gististaða kemur fram á eftirfarandi mynd.  

Flokkur 2012 2013 2014 2015 2016 

Sala á gistingu 194 222 240 273 322 

Samkomustaðir 73 77 77 81 76 

Skólar og menntastofnarnir 55 55 54 51 56 

Íþróttaaðstaða 55 54 54 54 54 

Snyrtistofur 43 45 42 40 39 

Heilbrigðisþjónusta  32 34 34 33 31 

Leiksvæði 23 35 44 45 56 

Hestaleigur 8 7 8 9 9 

Annað 26 26 27 29 37 

Alls 509 555 580 615 680 
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Frá árinu 2012 hefur gististöðum með starfsleyfi frá HAUST fjölgað um 128 eða 66 %, þar af hefur 

stöðum sem selja gistingu fyrir 16 gesti eða færri fjölgað um 97 eða 159%.  

Seint á árinu 2016 varð breyting á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007 

og jafnframt var unnið að samsvarandi breytingum á reglugerð um málaflokkinn.  Meginbreytingin sem 

tók gildi í ársbyrjun 2017 var að heimagisting er skilgreind uppá nýtt í lögunum, þannig að í stað 16 

gesta nær heimagisting nú að hámarki til 10 gesta í senn og í stað þess að hægt sé að reka heimagistingu 

allt árið um kring eru slík leyfi nú takmörkuð við 90 daga samtals á lögheimili og sumarbústað sama 

einstaklings.  Samhliða þessari breytingu er rekstrarleyfisskylda sýslumannsembættanna fyrir 

heimagistingu felld niður, en starfsleyfisskylda af hálfu heilbrigðisnefnda helst óbreytt.   

Önnur breyting sem gerð var á gistilöggjöfinni er á þá leið að hvers konar sala gistingar nema á 

tjaldsvæðum flokkast nú sem atvinnustarfsemi og er óheimil á skipulögðum íbúðasvæðum.  

Allmikil fundarhöld og undirbúningur voru nauðsynleg til að undirbúa breytt verklag og einnig bárust 

fjölmargar umsóknir um ný og endurnýjuð gistileyfi fyrir áramót, þ.e. rétt fyrir gildistöku laganna.  
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6.3 DÝRAHALD 
Eins og fram kemur í kaflanum um kvartanir var óvenjumikið ónæði vegna hundahalds á árinu. Fáum 

dylst að gæludýrahald eykst enn, bæði hunda- og katta, og nú er einnig ásókn í hænsnahald í þéttbýli.  

Þegar kvartað er undan ónæði af hundum (gelt, lausaganga, óþrif) eða köttum kemur of oft í ljós að 

dýrin eru ekki á skrá í sveitarfélaginu. Þetta vekur grun um að mikið sé af óskráðum gæludýrum og það 

gerir enn erfiðara að fylgjast með hvort dýrin séu ormahreinsuð skv. reglum þar um.  Frá árinu 2014 

hefur vöðvasullur greinst í sauðfé á landinu  en hundar smitast ef þeir komist í hrámeti af sýktu fé. 

Vegna þessa er enn mikilvægara en ella að eigendur hunda og annarra gæludýra sinni skyldum sínum 

um að láta ormahreinsa dýrin þegar slíkt er auglýst á vegum dýralækna og sveitarfélaganna og að engar 

undantekningar séu þar á. Gefa þarf því gaum að hundar geta, eins og kettir, borið smit sín á milli ef 

ormahreinsað dýr kemst í snertingu við óhreinsað. 

 

6.4 BAÐSTAÐIR 
Á árinu 2015 kom út ný reglugerð um baðstaði í náttúrunni en því miður nýtist sú reglugerð lítt þegar 

kemur að skilgreiningum á ýmiss konar baðaðstöðu sem framkvæmdamenn vilja hanna, enda er mikil 

ásókn ferðamanna í að baða sig í alls kyns aðstöðu. Framkvæmdamenn á Suðurlandi fengu 

lögmannsstofu til að kanna á landsvísu hvernig fjallað hefur verið um hugmyndir á borð við ylströnd, 

sjóbaðstrendur, affall frá iðnaði o.þ.h. Samantekt lögmannstofunnar leiddi greinilega í ljós skort á 

regluverki sem nær til slíkra mannvirkja, en jafnframt sýndi hún skilning heilbrigðiseftirlitsaðila og vilja 

þeirra til að koma til móts við framkvæmdaaðila og óskir ferðamanna, þó með þeim takmörkunum að 

gætt sé að heilnæmi baðvatns og smitgát höfð.  Hugtakið manngerð náttúrulaug er nú í skoðun, en 

mismikil ánægja með það.  

Köld kör eru nú regla frekar en undantekning á sundstöðum landsins. Um köldu körin gilda enn engar 

reglur, en HES hefur tekið sýni úr vatninu í þeim og reglugerð er í vinnslu í UAR.   

 

6.5 SÝNATAKA AF BAÐVATNI  
Hér áður fyrr voru sundlaugar í rekstri opinberra aðila, en einkaaðilar í ferðaþjónustu bjóða í vaxandi 

mæli uppá heita potta. Fjöldi lauga og kerja er þó enn mestur í stóru sundlaugunum.   

 Fjöldi sund- og baðstaða Fjöldi lauga/kerja Aths. 

Í opinberum rekstri 11 40 Þar af 3 köld kör 

Hjá ferðaþjónustuaðilum 12 24 Þar af 2 
náttúrulaugar 

 

Til þess að fylgjast með heilnæmi baðvatns eru árlega tekin sýni úr öllum sundlaugum og heitum 

pottum sem eru á eftirlitsskrá. Niðurstöður koma fram á meðfylgjandi súluriti ásamt samanburði við 

niðurstöður undanfarinna ára. 
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Af 64 sýnum sem tekin voru á árinu 2016 stóðust 50 kröfur um örverufræðileg viðmið sem fram koma 

í reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum eða 78% sem er nokkuð lægra hlutfall en 

undanfarin ár.   

  

6.6 EFTIRLIT MEÐ SKIPUM 
Öll skip þurfa nú að afla sér sóttvarnavottorða eða sóttvarnaundanþágu á sex mánaða fresti. Þetta 

fyrirkomulag er arftaki svokallaðra rottuvottorða sem erlend skip þurftu að framvísa til að mega 

leggjast að bryggju. Landlæknisembættið hefur haft forgöngu um gerð leiðbeininga fyrir HES enda ber 

embættið ábyrgð á málaflokknum skv. alþjóðaheilbrigðireglugerð og sóttvarnalögum. LÞ hefur borið 

hitann og þungann af eftirliti með skipum á vegum HAUST og sótt flest þau námskeið sem í boði hafa 

verið í þessu samhengi. 

Á árinu 2016 voru fimm skip skoðuð, flest flutningaskip í Mjóeyrarhöfn.  Í framtíðinni þarf að gera ráð 

fyrir að HAUST geti skoðað allar tegundir skipa, einnig skemmtiferðaskip, enda fjölgar ört komum þeirra 

í hafnir Austanlands yfir sumartímann.   

Á haustmánuðum var lokið við gerð sóttvarnaáætlunar fyrir hafnir landsins, einnig undir stjórn 

Landlæknisembættisins, og nú er unnið að innleiðingu þeirrar áætlunar.  
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MENGUNARVARNAREFTIRLIT 2016 
 

Á eftirlitsskrá HAUST í árslok 2016 voru 347 starfsstöðvar sem falla undir mengunarvarnaeftirlit, þ.e. 

starfsstöðvar með starfsleyfi skv. reglugerð um starfsemi sem getur valdið mengun. Skiptingu þeirra 

má sjá í meðfylgjandi töflu sem sýnir einnig samanburð við undanfarin ár. 

 

Flokkur 2012 2013 2014 2015 2016 

Þjónusta við bíla og tæki 119 130 129 128 124 

Meðferð úrgangs 66 67 70 83 79 

Matvælavinnsla 50 53 48 42 38 

Virkjanir, spennistöðvar o.þ.h. 22 23 27 27 26 

Jarðefnavinnsla 15 15 17 17 16 

Þauleldi 18 18 18 7 7 

Trésmíðaverkstæði 14 14 14 14 14 

Verslanir og vörugeymslur 11 11 5 4 4 

Þvottahús og efnalaugar 7 7 7 7 9 

Annað 29 28 28 30 30 

Alls: 351 366 363 359 347 

 

Eftirlitsferðir í mengandi fyrirtæki voru alls 216 á árinu 2016 í 188 starfsstöðvar. 

Almennt má segja að menning innan fyrirtækja sem geta valdið mengun hafi mikið breyst á 

undangengnum árum. Í nokkrum fyrirtækjum er innra eftirlit, mengunarvarnir og umgengni hvers 

konar til fyrirmyndar, auk þess sem viðhorf til eftirlits er jákvætt. Í öðrum fyrirtækjum er litið á eftirlit 

sem óþarfa, en ljóst er að almennt fer umhverfisvitund rekstraraðila vaxandi og menn gera sér grein 

fyrir mikilvægi þess að starfsemi fyrirtækjanna sé sannanlega í sátt við umhverfi og íbúa.   

 

6.7 UMHVERFISGÆÐAHÓPUR 
Umhverfisgæðahópur fundaði fimm sinnum á árinu 2016.  Einn tveggja daga vinnufundur var haldinn 

á Flúðum.  Aðalmálefni fundarins var við ýta úr vör vinnu við samræmt áhættumat fyrir starfsemi sem 

getur valdið mengun.  Til að færa verkefnið nær raunveruleikanum voru heimsóttar starfsstöðvar sem 

eiga það sameiginlegt að þeim fylgir lyktarmengun: svepparækt, seyruvinnsla, loðdýrabú og 

fiskþurrkun.  

Að frumkvæði HAUST fundaði umhverfisgæðahópur með fulltrúum frá RARIK, en á ýmsum 

eftirtssvæðum hafði gengið illa að ná sambandi við yfirmenn fyrirtækisins. Á fundinn kom starfsmaður 

RARIK sem hefur tekið að sér að vera tengiliður við heilbrigðiseftirlitssvæðin og eru bundnar vonir við 

að samskipti verði liprari hér eftir.  

Ákveðið var að samstarfsverkefni hópsins veturinn 2016-2017 yrði að endurskoða og yfirfara 

sameiginleg starfsleyfisskilyrði sem þegar eru til  fyrir starfsemi sem getur valdið mengun og eru birt á 

heimasíðu UST.  Í framhaldinu verður vonandi farið í frekari vinnu við gerð slíkra skilyrða, enda eru þau 

mikilvægur þáttur í að samræma störf heilbrigðiseftirlitssvæðanna. 
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6.8 FRÁVEITUMÁL 
Fráveitumálin hafa verið ofarlega á baugi þetta ár eins og undangengin ár. Enn eru ferðaþjónustuaðilar 

og framkvæmdamenn að stækka og byggja gistirými - of oft án þess að huga að fráveitumálum. Hjá 

sveitarfélögunum hefur lítið verið unnið að úrbótum í fráveitumálum á þessu ári en hjá nokkrum þeirra 

er unnið að ítarlegri kortlagningu fráveitulagna og hönnun lausna. Sveitarfélagið Hornafjörður setti sér 

heildstæða fráveitusamþykkt á árinu, þar sem tekið er á hvers konar fráveitumálum.   

Fráveitur til sveita eru í flestum tilfellum leiddar í rotþrær og tæmdar annað hvert ár í samræmi við 

samþykktir sveitarfélaganna.  Skrár yfir rotþrær eru misfullkomnar eftir sveitarfélögum og í sumum 

þeirra er lítið vitað um staðsetningu og gerð rotþróa, hvort þær eru tengdar siturlögnum o.þ.h. 

Sveitarfélögin eru eindregið hvött til að safna slíkum upplýsingum og halda þeim saman, eins ber 

sveitarfélögunum að upplýsa um magn og meðferð seyru sem meðhöndluð er á þeirra vegum.  

Fráveita frá stórri rotþró ferðaþjónustuaðila.  Kröfum um úrbætur var loks sinnt á árinu 2016 og útlitið er mun betra núna.  

Fráveitumál eru kostnaðarsöm, hvort sem er fyrir einkaaðila eða sveitarfélög. Gildandi 

fráveitureglugerð er frá árinu 1999 en nú hefur í nokkur ár verið unnið að endurskoðun hennar. Þrátt 

fyrir að UAR hafi sett þetta mál í forgang hafa ný drög ekki enn verið send til umsagnar þegar þetta er 

skrifað. Af hálfu HAUST er krafa um að sveitarfélögin marki sér stefnu í fráveitumálum þéttbýliskjarna 

og vinni stöðugt í átt að lausnum.   

Ótækt er að leyfa nýjar byggingar eða stækkun hverfa án þess að huga að fráveitumálum, hvort sem er 

til sjávar eða sveita. 

Strandsýni tekin af sjó til að fylgjast með ástandi skólpmengunar. 
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6.9 MENGUN FRÁ FISKIMJÖLSIÐNAÐI 
Íbúar á Fáskrúðsfirði urðu alloft varir við grútarmengun í sjónum á bilinu frá júlí til september. Fjórar 

formlegar kvartanir vegna þessa eru skráðar hjá HAUST og í öllum tilfellum fór starfsmaður HAUST á 

vettvang. Eitt mengunartilvikið varð vegna skips sem hafði lensað við bryggju en önnur tilvik voru vegna 

ófullnægjandi mengunarvarna í fiskimjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar. HAUST fer með reglubundið 

eftirlit með fyrirtækinu en starfsleyfi þess er gefið út af UST.  Málalok urðu þau að mengunarvarnir 

verksmiðjunnar verða endurbættar á næstu mánuðum.  

 

Grútarmengun í fjörum í Fáskrúðsfirði síðsumars 2016. 

 

6.10 SORPFLOKKUN OG UMGENGNI 
Í reglubundnu eftirliti með fyrirtækjum sem geta valdið mengun eru lóðir skoðaðar og farið yfir flokkun 

úrgangs. Athygli vekur hvernig skiptir í tvö horn hjá fyrirtækjum, jafnvel í sams konar starfsgreinum. 

Sum fyrirtæki eru til fyrirmyndar en hjá öðrum virðast menn ekki sjá sér hag í að flokka úrgang og skila 

jafnóðum eða raða nytjahlutum snyrtilega á lóð.  

Af hálfu HAUST er lögð áhersla á að engin óvarin spilliefni séu á lóðum fyrirtækja né heldur efni og 

hlutir sem geta fokið og fyrirtækjum er gert að halda lóðum snyrtilegum. Ennfremur er lagt að 

fyrirtækjum að flokka úrgang og koma til endurvinnslu eftir því sem flokkunarkerfi viðkomandi 

sveitarfélags gefur kost á.  Í nokkrum fyrirtækjum var ástand lóða svo slæmt að frestur var gefinn til 

úrbóta.  

 

Óreiða á lóð fyrirtækis. 
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7 LOKAORÐ 
 

Í lokaorðum ársskýrslu HAUST 2015 var tekið fram að búast mætti við allmiklum breytingum á laga- og 

reglugerðaumhverfi HES, t.d. væru í endurskoðun reglugerðir um olíumengun frá starfsemi í landi og 

reglugerð um fráveitur og skólp.  Hvorug þessara reglugerða hafa verið sendar til umsagnar og eru þær 

því enn í vinnslu. Auk þess er hollustuháttareglugerð í endurskoðunarferli, en einungis á eftir að sníða 

af henni augljósa vankanta, m.a. vegna breytinga á byggingareglugerð og lögum um veitinga- og 

gististaði. UAR gerir enn ráð fyrir að leggja fram tillögu um breytingu á hollustuháttalögum nr. 7/1998 

og eru þar jafnvel fyrirhugaðar allmiklar breytingar á fyrirkomulagi eftirlits og starfsleyfisvinnslu.  

Frumvörp til nýrra laga um Umhverfisstofnun eru í kynningarferli og þarf að skoða þau vel.  

Því miður hafa margar af þeim breytingum sem lagðar eru fram í för með sér að enn dregur úr 

verkefnum hjá HES. T.d. hefur komið fram í fjölmiðlum að áformað sé að fella út starfsleyfisskyldu 

vegna 90 daga heimagistingar, sem þá felur jafnframt í sér að ekki verða gefin út starfsleyfi fyrir litlar 

vatnsveitur sem þjóna slíkri starfsemi. Með því að fella niður aðkomu og eftirlit HES að gistingu er að 

okkar mati mjög dregið úr öryggi hvað varðar hollustuhætti fyrir ferðamenn. 

Komin er nú út enn ein skýrslan þar sem gerð er tillaga um að matvælaeftirlit í landinu verði fært á eina 

hendi. Rökin virðast helst vera þau að þar sem MAST er vanbúin og undirfjármögnuð stofnun sem geti 

ekki sinnt samræmingarhlutverki sínu gagnvart HES skuli henni falið að yfirtaka verkefni HES á 

matvælasviði.  Í skýrslunni er einnig bent á að MAST hafi nú allmargar starfsstöðvar um landið og geti 

auðveldlega tekið að sér verkefni HES, en á sama tíma liggur fyrir beiðni frá MAST um að sveitarfélag 

niðurgreiði húsnæðiskostnað vegna einnar starfsstöðvarinnar. Að mati framkvæmdastjóra HES eru í 

þessu nokkur öfugmæli.  

Enn er því full ástæða til að hvetja sveitarfélögin til að standa vörð um rekstur heilbrigðiseftirlits og efla 

nærþjónustuna. 

 

 

 

Apríl 2017 

 

 

 

 

   Leifur Þorkelsson   Helga Hreinsdóttir   
   staðgengill frkv.stjóra   framkvæmdastjóri HAUST 


