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2 Formáli - Um heilbrigðiseftirlit 

2.1 Stjórnsýsluleg skipan á vegum sveitarfélaganna  
Heilbrigðiseftirlit er rekið skv. ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 
7/1998 m.s.br. en þar segir m.a. „Ekkert sveitarfélag skal vera án heilbrigðiseftirlits“ 
og „Landið skiptist í eftirlitssvæði og skal heilbrigðisnefnd, kosin eftir hverjar 
sveitarstjórnarkosningar, starfa á hverju svæði“. 
 
Sveitarfélögin á Austurlandi og sveitarfélagið Hornafjörður standa að rekstri HAUST 
skv. eftirfarandi skipuriti og stofnsamningi um reksturinn sem er að grunni til frá 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveitarfélög sem standa að rekstri byggðasamlags um HAUST  
og skipan í heilbrigðisnefnd Austurlands 

 

Norðursvæði: 
Vopnafjörður, 
Fljótsdalshreppur, 
Fljótsdalshérað, 
Borgarfjarðarhreppur 
Seyðisfjörður 

Suðursvæði: 
Djúpavogshreppur, 
Hornafjörður 

Miðsvæði: 
Fjarðabyggð, 
Breiðdalshreppur 

Samtök 
atvinnurekenda á 
Austurlandi  

Skipan í stjórn HAUST bs, sem einnig er Heilbrigðisnefnd Austurlands 

Tveir fulltrúar og tveir til 
vara 

Einn fulltrúi sem 
jafnframt er formaður 
stjórnar og einn 
varamaður 

Tveir fulltrúar og tveir 
til vara 

Einn fulltrúi og einn til 
vara 

Einn áheyrnarfulltrúi og 
einn til vara 

Fjarðabyggð f.h. 
náttúruverndarnefnd
a á Austurlandi. 
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2.2 Stjórnsýslulegt umhverfi og tengsl við ríkisstofnanir 

 
Með myndinni hér að ofan er reynt að sýna hvernig stofnanir á vegum ríkisins hafa 
yfirumsjónar- og samræmingarhlutverk gagnvart heilbrigðiseftirliti sveitarfélaganna, 
en jafnframt að sveitarfélögin bera fulla ábyrgð á rekstrinum.   
 
 
 
 
 
 
 

Umhverfisráðuneyti 

Matvælastofnun, 
MAST 

• Matvælaeftirlit	  	  

Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti 

Umhverfisstofnun, 
UST 

• Mengandi	  starfsemi	  
• Hollustuhættir	  

Ríki 

Sveitarstjórnarstig 

10 heilbrigðisnefndir  
í landinu 

Sveitarfélögin 
 í landinu 

Samband íslenskra sveitarfélaga 
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3 Inngangur 
 
Rekstur ársins 2010 var nokkuð hefðbundinn, en markaðist þó af breytingum á 
húsnæði.  Með uppsögnum húsaleigusamninga um skrifstofur á Reyðarfirði og á 
Egilsstöðum tókst að ná sparnaði um rúmlega eina milljón krónur á ársgrundvelli.  
Samningar tókust við eiganda hússins að Búðareyri 7 á Reyðarfirði um mikla lækkun 
leigugjalds, þannig að ekki þurfti að flytja aðalskrifstofu og lögheimili, en skrifstofan á 
Egilsstöðum var flutt úr 76 m2 húsnæði í Miðvangi í 38 m2 skrifstofurými í tengslum 
við Vísindagarðinn á Egilsstöðum.  Þetta var gert í sparnaðarskyni og mögulegt, þar 
sem fækkaði um einn starfsmann í kjölfar þess að vinnu HAUST vegna 
stóriðjuframkvæmda var lokið.   

Eins og hjá landsmönnum flestum hefur árið einkennst af áformum og 
samningaumleitunum við Evrópska efnahagsbandalagið og breytingar á stjórnsýslu 
ríkisins.  Skýrslugjöf hvers konar til MAST og UST hefur aukist mjög þar sem 
stofnanirnar kalla eftir upplýsingum sem þeim ber að senda til Brussel, þ.e. til EFTA, 
ESA eða EB.  Einnig er áberandi í stjórnsýslu þessara stofnana sem og 
ráðuneytanna sem fara með málefni HES að mannekla er mikil sem og fjárskortur og 
að verkefni tengd Evrópuumræðunni eru látin hafa forgang framyfir önnur verk.   

Vinna við reglugerðasmíð og endurskoðun þeirra hefur þurft að sitja á hakanum, sem 
er bagalegt fyrir þá sem þurfa að vinna eftir þeim. Sem dæmi má nefna að þann 1. 
mars 2010 hófst innleiðing á reglugerðarpakka Evrópusambandsins varðandi 
matvæli með gildistöku nokkurra reglugerða Evrópusambandsins. Á sama tíma voru 
felldar úr gildi íslenskar reglugerðir, þar á meðal matvælareglugerð nr. 522/1994 en 
sú reglugerð ásamt viðaukum hennar hefur nýst ákaflega vel sem eftirlitstæki með 
matvælafyrirtækjum. Reglugerðir Evrópusambandsins eru oft  á tíðum orðaðar á 
þann hátt að auðvelt er að túlka þær eftir eigin geðþótta og hagsmunum hverju sinni. 
Gert er ráð fyrir því að aðildarríki semji landsreglur þar sem ákvæði reglugerðanna 
eru útfærð og túlkuð eftir því sem hentar í hverju tilfelli fyrir sig. Slíkar landsreglur 
hafa ekki verið útbúnar fyrir Ísland sem ræðst kannski af einhverju leyti af því að þær 
reglugerðir sem um ræðir hafa í einhverjum tilfellum aðeins verið innleiddar að hluta 
en þeir þættir þeirra, til dæmis sá er varðar frumframleiðslu tekur ekki gildi fyrr en 1. 
nóvember  2011.   

Annað dæmi um bagalegan hægagang í regluverki á vegum ríkisins er endurskoðun 
reglugerðar nr. 35/1994 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi sem hefur 
núlegið á borðum Umhverfisráðuneytis í allmörg ár.  

Vinna við endurskoðun á reglugerð nr. 571/2002 um menntun og skyldur 
heilbrigðisfulltrúa sem og vinna við endurskoðun leiðbeininga um uppbyggingu 
gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna sem hófst árið 2007 hafa alveg legið 
niðri og fer þetta að há starfsemi heilbrigðiseftirlits æ meira eftir því sem tíminn líður.  
 

3.1 Skammstafanir 
Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í skýrslunni: 
Samtök sveitarfélaga á Austurlandi  SSA 
Umhverfisstofnun    UST 
Umhverfisráðuneyti    UHR 
Matvælastofnun     MAST 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti  SLR 
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna   HES 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands     HAUST 
Samtök Heilbrigðiseftirlitssvæða   SHÍ 
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4 Heilbrigðisnefnd 
 
Í kjölfar sveitarstjórnarkosninga var skipað í nýja heilbrigðisnefnd á aðalfundi SSA í 
september 2010.  Litlar breytingar urðu þó á nefndarskipan og minni en á horfðist í 
kjölfar allmikilla sviptinga í pólitíska landslaginu.  Einu breytingarnar á skipan 
aðalmanna voru þær að Ólafur Hr. Sigurðsson frá Seyðisfirði kom inn sem 
aðalmaður af norðursvæði, en Borghildur Sverrisdóttir frá Vopnafirði tók sæti 
varamanns, en var áður aðalmaður.  Meiri breytingar urðu á skipan varamanna. 
 
Ný heilbrigðisnefnd er þannig skipuð:  
  
Formaður:     Valdimar O. Hermannsson, Fjarðabyggð 
Varaformaður:    Árni Kristinsson, Fljótsdalshérað   
     Sigurlaug Gissurardóttir, Hornafjörður  
     Andrés Skúlason, Djúpivogur 
     Ólafur Hr. Sigurðsson, Seyðisfjörður   
Fulltrúi Náttúruverndarnefnda:  Kristín Ágústsdóttir, Fjarðabyggð 
Fulltrúi atvinnurekenda:   Benedikt Jóhannsson, Fjarðabyggð 
 
Varamenn eru:    Elvar Jónsson, Fjarðabyggð 
     Aðalsteinn Ásmundsson, Fljótsdalshérað 

Haukur Ingi Einarsson, Hornafjörður 
Birgir Árnason, Hornafjörður 

     Borghildur Sverrisdóttir, Vopnafjörður 
F.h. náttúruverndarnefnda:  Eiður Ragnarsson,  Fjarðabyggð 
F.h. atvinnurekenda:      Auður Ingólfsdóttir, Fljótsdalshérað 
 
Fráfarandi varamönnum, þeim Guðmundi R. Gíslasyni, Guðmundi Ólafssyni, 
Guðrúnu Ingimundardóttur og Elfu Rúnarsdóttur er hér með þakkað fyrir góða vinnu í 
þágu HAUST.  
 
Aðalmenn hafa allir mikla reynslu af störfum í heilbrigðisnefnd og eru hnútum 
kunnugir í stjórnsýslu sveitarfélaga sem og ríkis.  

Heilbrigðisnefndarmenn	  í	  vettvangsskoðun	  í	  Kárahnjúkastíflu:	  
frá	  vinstri:	  Kristín,	  Benedikt,	  Valdimar,	  Árni,	  Andrés,	  Sigurlaug,	  Ólafur	  
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4.1 Starf Heilbrigðisnefndar 
Á árinu voru haldnir fundir skv. eftirfarandi:  
 
20. janúar 2010 símfundur 
10. mars 2010 símfundur 
26. apríl 2010 fundur haldinn á Breiðdalsvik 
28. júní 2010 símfundur 
18. ágúst 2010 símfundur 
17. september 2010 fundur haldinn á Egilsstöðum 
6. október 2010 Aðalfundur á Djúpavogi 
15. desember 2010 símfundur 

 
Auk aðalfundar voru samtals 7 nefndarfundir, þar af einn boðaður um sérstakt 
málefni.  Sú hefð hefur skapast að nefndin fundar aðallega símleiðis, en tvisvar á ári 
fundar nefndin í tengslum við skoðunarferð.  Á slíkum fundum er lögð áhersla á að 
nefndarmenn kynnist viðfangsefnum starfsmanna. Á Breiðdalsvík var t.d. fundað í 
veiðihúsinu Eyjum á Breiðdal, sem hefur starfsleyfi sem veitinga- og gististaður, auk 
þess sem Café Margret og Breiðdalssetur voru heimsótt.  Á Egilsstöðum var fundað í 
nýjum veitingastað, Fjóshorninu og Kárahnjúkstífla skoðuð með fulltingi 
Landsvirkjunar, enda áralöng vinna á því svæði loks á enda.  
Á fyrsta fundi nýju nefndarinnar var gæðastefna HAUST endurskoðuð og staðfest á 
ný.  Gæðamarkmið eru sem hér segir:  
Gæðamarkmið 
Þau gæðamarkmið sem HAUST vill ná með starfsemi sinni eru: 

• að veita lipra og sanngjarna þjónustu í samræmi við lög og reglur sem 
um starfsemina gilda 

• svara erindum fljótt og skýrt þannig að framkvæmdir eða 
atvinnustarfsemi verði ekki fyrir óþarfa töfum 

• að samvinna við sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaga sé lipur og 
þjóni atvinnulífinu á starfssvæðinu sem og íbúum sem best í samræmi við 
markmið hollustuháttalaga  

 
5 Starfslið HAUST árið 2010 

5.1 Starfsmenn 2010 
 
Mannahald á árinu 2010 var óbreytt frá árinu 2009: 
Svæði /aðsetur 
heilbrigðisfulltrúa 

Starfsmaður eða 
heilbrigðisfulltrúi 

Stöðugildi 

Hafnarsvæði Borgþór Freysteinsson, BF 
mjólkurfræðingur 

40% stöðugildi.  

Fáskrúðsfjörður til Djúpavogs Hákon Hansson, HIH 
dýrlæknir og heilbrigðisfulltrúi 

35% stöðugildi 

Mið- og  norðursvæði 
Austurlands auk sérhæfðs 
eftirlits með ákveðnum 
fyrirtækjaflokkum 

Helga Hreinsdóttir HHr 
næringarfræðingur, kennari og 
heilbrigðisfulltrúi 

100% stöðugildi 
framkvæmdastjóri 

Leifur Þorkelsson, LÞ 
sjávarútvegsfræðingur og 
heilbrigðisfulltrúi 

100% stöðugildi   
staðgengill frkvst. 
 

Júlía Siglaugsdóttir, JS  
kennari með raungreinaval og 
heilbrigðisfulltrúi 

60% stöðugildi  
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Dýrmætt er að hafa festu í starfsmannahaldi enda mikilvægt að hafa staðþekkingu 
sem og fagþekkingu í eftirlitsstörfum.  Starfsmenn eru nú allir með meira en 5 ára 
starfsaldur hjá HAUST. 

 
Myndin sýnir fjölda heimilaðra stöðugilda og unnin ársverk hjá HAUST á sl. 10 árum. 
Áberandi er kúfurinn sem varð meðan stórframkvæmdir vegna virkjana og álvers 
stóðu yfir. 
 

5.2 Endurmenntun og  samstarfsfundir 
Þrátt fyrir mikið aðhald í fjármálum hefur verið unnt að sækja nokkra fundi og 
ráðstefnur.  Vegna samstarfsfunda er sími notaður í vaxandi mæli, sem sparar bæði 
fé og ferðatíma, en ekkert kemur þó að fullu í staðinn fyrir að sækja ráðstefnur og 
fundi til að koma að sjónarmiðum landsbyggðarinnar.    

Þátttaka í námskeiðum og ráðstefnum var skv. eftirfarandi á árinu 2010: 
22.2. HHr, LÞ, JS Fundur um nýju matvælalöggjöfina haldinn á Akureyri 

af yfirmönnum MAST 
24.-25.2. LÞ Ráðstefna um matvælaeftirlit á vegum norrænu 

ráðherranefndarinnar haldin í Reykjavík 
7.6. HHr Fundur hjá MAST á Selfossi vegna úttektar FVO (Food 

and Veterniary Office) á matvælaeftirliti á Íslandi.  
Farið á vegum SHÍ. 

31.8-1.9 JS Hollustuháttarhópur á Blönduósi um öryggismál  á 
t.d.reiðnámskeiðum,hestaferðum og bátaleigum 

13.-14.10. HHr. LÞ, HIH, BF Haustfundur SHI, UST og MAST í Reykjavík 
15.10. LÞ Sóttvarnarnámskeið um heilbrigðisskoðun skipa. 

Kynningarfundur UST í Reykjavík  

15.-19.11. HHr HACCP námskeið i Bonn í Þýskalandi.  Námskeið 
haldið á vegum Evrópusambandsins, enginn 
kostnaður fyrir HAUST.  

 
Rétt er að taka fram að HIH, sem er starfsmaður MAST auk þess að sinna hlutastarfi 
fyrir HAUST, tók sem dýralæknir þátt í fundi um nýju matvælalöggjöfina, sbr. fundinn 
á Akureyri 22.2. og einnig sótti hann vikulangt námskeið á vegum 
Evrópusambandsins í Búdapest um kjötskoðun.  Hvort tveggja nýtist í starfi fyrir 
HAUST eins og fyrir MAST.  
Starfsmenn hittust tvisvar árinu á vinnufundum.   

0.00	  
0.50	  
1.00	  
1.50	  
2.00	  
2.50	  
3.00	  
3.50	  
4.00	  
4.50	  
5.00	  

2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Heimiluð	  stöðugildi	  og	  unnin	  ársverk	  2001-‐2010	  

heimild	  fyrir	  

unnin	  stöðug.	  
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 17.3.2010 samstarfsfundur haldinn á Egilsstöðum..  

Mikið var rætt um nýja matvælalöggjöf og námskeið þar að lútandi, einnig um 
efnavörueftirlit, kræklingaeldi, markaðssölu matvæla o.fl.   
 

 2.11.2010 samstarfsfundur haldinn á Djúpavogi  
Starfsmenn greindu hver öðrum frá námskeiðum og fundum sem þeir höfðu sótt auk 
þess sem rætt var um tölvuskráningu gagna o.þ.h.  Umræða var m.a. um 
markaðssölu matvæla, nýja reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum og um 
hreindýrakjöt.   
 
6 Samstarf út fyrir Austurland 
Vegna anna í daglegu eftirliti meðan á stórframkvæmdum stóð var mörkuð sú stefna 
að starfsmenn HAUST tækju ekki þátt í vinnuhópum, nema að mjög takmörkuðu leyti.  
Á haustdögum 2010 lauk vinnu við stóriðjuverkefnin og með vaxandi notkun síma og 
fjarfundabúnaðar stefnir í að hægt verði að taka þátt í vinnuhópum á ný.  Það er afar 
mikilvægt að heilbrigðisfulltrúar sem starfa utan þéttbýlis á SV horni landsins taki þátt 
í vinnuhópum á vegum ráðuneytanna sem og UST og MAST, enda eru áherslur 
talsvert ólíkar á svæðunum.  

6.1 Vinnuhópar HES, UST og MAST 
Á vegum UST og HES eru starfandi þrír vinnuhópar: umhverfisgæðahópur, 
efnavöruhópur og hollustuháttahópur.   

Á vegum MAST og HES er starfandi matvælahópur. 

Á árinu 2010 voru fulltrúar HAUST ekki virkir í vinnuhópunum en hlustað var á nokkra  
fundi símleiðis.   

Afsprengi frá efnavöruhópi varð til þar sem UST hvetur sína starfsmenn til náms í 
verkefnastjórnun.  Bergþóra Hliðkvist, starfsmaður á hollustuháttasviði UST óskaði 
eftir að HHr tæki þátt í vinnu við gerð handbókar um efnavörueftirlit sem hluta af 
hennar verkefnisstjórnunarnámi.  Auk HHr tóku þátt starfsmenn HES í Reykjavík og 
Hafnarfjarðar- og Kópavogsumdæmi.  Þetta var skemmtileg vinna að afmörkuðu 
verkefni sem mjög vel var haldið utan um.  Fundað var 10 sinnum á árinu og 
handbókin er þegar aðgengileg á heimasíðu UST auk þess sem gagnagrunnur til að 
vista allt efnavörueftirlit á vegum UST og HES er nánast tilbúinn. 

6.2 Fundir yfirmanna UST og framkvæmdastjóra HES 
Á árinu 2009 var tekið upp það nýmæli að framkvæmdastjórar HES funda símleiðis 
einu sinni mánaðarlega með forstjóra UST og þeim yfirmönnum öðrum sem hann 
ákveður.  Fundir þessir gefa kost á upplýsingaflæði milli HES sem og milli UST og 
HES.  Ákveðið hefur verið að halda þessari skipan mála áfram á árinu 2011. 

6.3 Vorfundur  
Að venju var haldinn tveggja daga vorfundur, þar sem framkvæmdastjórar HES, 
yfirmenn hjá UST og MAST auk fulltrúa frá ráðuneytunum tveimur hittast í þeim 
tilgangi að samræma eftirlit og stilla saman strengi.   

Vorfundur er ætíð haldinn á landsbyggðinni, þ.e. á heilbrigðiseftilritssvæðum utan 
höfuðborgarinnar og Reykjaness.  Fundurinn var að þessu sinni haldinn 5. og 6. maí í 
húsnæði Hótels Hallormsstaðar. Umræður um framsal eftirlits og 
framsalssamninga frá stofnunum til HES voru áberandi á fundinum. 
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6.4 Haustfundur 
Haustfundur var nú þriðja árið í röð skipulagður og haldinn af SHÍ.  Fagleg ábyrgð 
haustfundar er á hendi heilbrigðiseftirlits á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi.  

Að þessu sinni var brugðið út af vananum um að ræða störf heilbrigðisfulltrúa og 
skipa í vinnuhópa um einstök málefni, heldur var þema fundarins “Starfsumhverfi 
heilbrigðiseftirlits og stjórnsýslan”.  Fengir voru mjög góðir fyrirlesarar sem fjölluðu 
um hvaða lærdóm má draga af efnahagshruninu fyrir eftirlitsaðila í landinu.    

Auk ávarpa frá ráðuneytum og yfirstofnunum fluttu m.a. eftirfarandi fyrirlesarar  erindi.  
• Stefán Eiríksson, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu: Samvinna heilbrigðiseftirlits og 

lögreglu  
• Eiríkur Jónsson, lektor: Opinbert eftirlit, skýrsla rannsóknanefndar Alþingis– 
• Guðjón Bragason, Sambandi íslenskra sveitarfélaga: Staða heilbrigðiseftirlits í stjórnsýslu 
• Tryggvi Gunnarsson, Umboðsmaður Alþingis: Eftirlit og stjórnsýslureglur  
 
Almennt er það mat manna að fundurinn hafi heppnast einstaklega vel.  
 

6.5 Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða 
Aðalfundur var haldinn í Borgarráðssal ráðhússins í Reykjavík þann 29.10.  Á 
fundunum var Valdimar O. Hermannsson endurkjörinn formaður.  Gestur fundarins 
var frá samtökum verslunar og þjónustu, en þau samtök hafa gagnrýnt mismunandi 
starfshætti  í eftirlitsstörfum HES.  

SHÍ hafa áfram beitt sér fyrir kynningu á HES.  Ánægjuleg tengsl hafa tekist við 
Samtök sveitarfélaga á Íslandi, enda er mikil vinna í umsögnum um laga- og 
reglugerðarbreytingar, sem mikilvægt er að vinna samstætt.  Einnig eru Samtökin 
með aðila í vinnu við að gæta hagsmuna sveitarfélaganna í sorpmálum og hann er í 
góðum tengslum við HES.   

 

7 Stjórnsýsla 
7.1 Fjöldi eftirlitsskyldra fyrirtækja og skipting eftir sveitarfélögum 

Skv. venju eru hér að neðan stólparit sem sýna fjölda eftirlitsskyldra starfsstöðva eftir 
svæðum á Austurlandinu, þ.e. norður-, mið- og suðursvæði eins og þau eru 
skilgreind í stofnsamningi um HAUST: 
Norðursvæði:  Vopnafjarðarhreppur, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður,  

Fljótsdalshreppur og Fljótsdalshérað. 
Miðsvæði:   Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur 
Suðursvæði:   Sveitarfélagið Hornafjörður og Djúpavogshreppur. 

Sviptingar hafa orðið í atvinnulífinu, nokkur stór fyrirtæki hafa orðið gjaldþrota og í 
þeirra stað hafa allmörg minni fyrirtæki orðið til.  Einnig hefur ferðaþjónustuaðilum 
fjölgað.  Hvort tveggja veldur fjölgun eftirlitskyldra fyrirtækja. Engin tímabundin 
starfsemi er lengur skráð, enda lauk stórframkvæmdum vegna virkjana endanlega 
síðsumars 2010.  
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Hins vegar virðist fjölgun fyrirtækja vera meiri en raunin er þar sem breyting er á 
skráningu í fyrirtækjalista HAUST.  Í stað þess að skrá sem eina starfsstöð t.d. 
grunnskóla með mötuneyti er grunnskólinn nú skráður sér og mötuneytið talið sem 
önnur starfsstöð, enda þarf í skýrslugerð til MAST og UST að gera greinarmun á 
starfsleyfum sem eru gefin út á grunni matvælalaga annars vegar og 
hollustuháttalaga hins vegar.  Þrátt fyrir breytta skráningu er þess gætt að 
eftirlitsgjöld séu óbreytt og gefið er út eitt kaflaskipt starfsleyfi.  
 

7.2 Fjármál og ársreikningar 
Stólparitið hér að neðan sýnir lykiltölur úr ársreikningum, ath. þó að tölur fyrir 2010 
eru úr bráðabirgðauppgjöri en ekki frágengnum ársreikningum.  Árið 2008 var afar 
erfitt hjá HAUST eins og fleirum en með verulegu átaki, breytingu á 
húsaleigusamningum símkerfi og aðhaldi í hvívetna hefur tekist að reka HAUST 
innan ramma fjárhagsáætlana sl. tvö ár.   

Norðursvæði	  
samt.	   Miðsvæði	  samt.	   Suðursvæði	  samt.	   Þar	  af	  Umabundið	  

2006	   477	   333	   212	   92	  

2007	   474	   330	   209	   88	  

2008	   459	   311	   214	   25	  

2009	   430	   298	   206	   12	  

2010	   494	   306	   232	   0	  
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Gjaldskrá HAUST hefur verið óbreytt frá árinu 2009. Til upplýsingar er eftirfarandi 
mynd sem sýnir tíma- og rannsóknagjöld heilbrigðiseftirlitssvæðanna eins og þau 
voru í febrúar 2011.  Upphæðir gjalda fyrir Austurland liggja undir meðaltalslinum fyrir 
bæði gjöldin. 
 

 
 

7.3 Yfirtaka eða framsal eftirlits frá UST til HAUST 
Ekki hefur orðið af frekara framsali verkefna frá UST til HAUST þrátt fyrir endurteknar 
umsóknir þar um og dyggan stuðning sveitarfélaga og þingmanna kjördæmisins.     

Samningum um að HAUST fari með eftirlit með fiskimölsverksmiðjum frá 1994 og 
með sorpförgun og spilliefnamóttöku frá 1998 var sagt upp einhliða á árinu 2009 að 
sögn í þeim tilgangi að endurskoða þá, uppsagnarbréf barst aftur frá UST í árbyrjun 
2010 og átti að ganga frá samningum fyrir árslok.  Það tókst ekki og enn hefur 
samningurinn verið framlengdur um eitt ár.   

UHR hefur tilkynnt áform um lagabreytingar í þá veru að hægt verði að framselja 
beitingu þvingunarúrræða auk eftirlitsverkefna.  UST hefur svarað með ósk um 
endurskoðun fylgiskjala með lögum/reglugerðum sem lista upp hvaða fyrirtæki skuli 
fá starfsleyfi frá HES og hver frá UST þannig að ekki verði um framsal að ræða og 
nokkrir fyrirtækjaflokkar færu þá endanlega frá HES til UST.  Með bréfi dags. í mars 
2010 hefur UST ennfremur tilkynnt að ekki verði um frekari vinnu við 
framsalssamninga að ræða af hálfu UST fyrr en endurskoðun laga/reglugerða 
varðandi málið er lokið hjá UHR.  

7.4 Verkskipting milli MAST og HES  
Seint á árinu 2009 var gengið frá nýjum matvælalögum á Alþingi og í þeim er kveðið 
á um að MAST skuli yfirtaka allt eftirlit með mjólkurstöðvum og kjötvinnslum öðrum 
en þeim sem eru í bakrými smásöluverslana.   

Í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga tókst HES í seinustu umræðu um 
lögin að setja inn ákvæði um að heimilt er að framselja eftirlitsverkefni milli stofnana, 
enda hefðu lögin óbreytt í för með sér talsverðan verkefnaflutning frá sveitarfélögum 
til ríkis og einnig mikinn kostnaðarauka fyrir lítil fyrirtæki. 

Skv. túlkun MAST á matvælalöggjöfinni fluttist forræði 10 matvælafyrirtækja frá 
HAUST til MAST, en með framsalssamningi var tryggt að öll nema eitt yrði áfram 
með starfsleyfi og eftirlit frá HAUST.  Aðeins mjólkurstöð MS á Egilsstöðum fluttist 
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formlega til MAST, þannig að starfsleyfi Heilbrigðisnefndar fyrir það fyrirtæki var 
breytt og er nú aðeins vegna mengunarvarna.   

8 Starfsleyfi og eftirlitsverkefni ársins 2010 
8.1 Starfsleyfi fyrirtækja 

Starfsleyfi HAUST eru jafnan gefin út til 12 ára, en leyfin skal endurskoða ef breyting 
verður á resktri eða húsnæði og að lágmarki á 4 ára fresti.   Mikilvægt er að vinna 
leyfin vel, þannig að ekki fari milli mála fyrir hvað leyfið er gefið út, á grunni hvaða 
laga og ekki síður hvaða reglugerðir og starfsleyfisskilyrði gilda um starfsemina.  Skv. 
leiðbeiningum frá lögfræðingum UST er heimilt að gefa út kaflaskipt starfsleyfi, t.d. ef 
sami aðili rekur litla vatnsveitu, veitingastað og seldur gistingu á sama lögbýli.  Eitt 
leyfisbréf er þá gefið út með vísan í starfsleyfisskilyrði, sem geta verið allítarleg, með 
lýsingu á starfseminni og skilyrðum sem gilda. Starfsemin er þá skráð undir fleiri en 
einu ísatnúmeri, enda mikilvægt að geta t.d. unnið skýrslur um fjölda rekstareininga 
af mismunandi gerðum.   

Gjald fyrir vinnslu á nýju starfsleyfi er 1,5 tímagjald en fyrir endurskoðun leyfis er gert 
ráð fyrir að ein klukkustund dugi.  Það er mat starfsmanna að hér sé ekki of í lagt.  

 

8.1.1 Fjöldi útgefinna starfsleyfa 

Stólparitið hér að neðan sýnir heildarfjölda starfsleyfa sem hafa verði unnin á 
undanförnum árum.   

 

 

 

Fjöldi leyfa segir ekki mikið einn og sér. Af stólparitinu hér að neðan sést að fjöldi 
nýrra leyfa  var meiri á árinu 2010 en 2009, en fjöldi endurnýjaðra eða breyttra leyfa  
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minni.  Tímabundin leyfi vegna stóriðjuframkvæmda voru á árinu 2010 vegna 
niðurrifs og brottflutnings seinustu mannvirkjanna. 

 
Greining á útgáfu tímabundinna starfsleyfa árið 2010 sýnir að allmikil vinna er vegna 
einstakra skemmtana, markaðsölu matvæla og útihátíða.  Sumar af þessum 
útihátíðum standa í 2-3 daga.   

 
 
Gæta þarf að hvort þeir sem selja matvæli hafi starfsleyfi, huga að matsöluvögnum, 
salernisaðstöðu, umsögnum til sýslumanna o.fl.  Þetta geta verið flókin leyfi og 
allmikil vinna, sem nauðsynlegt er að ná betur utan um, enda verður í hvívetna að 
tryggja hollustuhætti á slíkum samkomum.   
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8.2 Tóbakssöluleyfi 
Í ágúst 2001 tóku gildi lög sem fólu Heilbrigðisnefndum útgáfu leyfa til að selja 
tóbak. Það ár voru gefin út 75 slík leyfi.   
Þau ánægjulegu tíðindi berast okkur um fjölmiðla að stöðugt dragi úr 
reykingum almennings.  Þetta endurspeglast í fjölda útgefinna og gildandi 
tóbakssöluleyfa.  Gild söluleyfi eru nú innan við 40, enda hafa tiltölulega fáir 
skemmti- og veitingastaðir sóst eftir endurnýjun slíkra leyfa eftir að reykingar 
voru bannaðar innandyra. 

 

8.3 Eftirlit í fyrirtækjum 
Grunnurinn að starfi heilbrigðiseftirlits er reglubundið eftirlit í þeim fyrirtækjum sem 
hafa starfsleyfi.  Fyrirtæki eru heimsótt misoft og fer það eftir eðli starfseminnar og 
umfangi hve oft á að fara í reglubundið eftirlit.   

Súluritin hér að neðan gefa yfirlit um fjölda fyrirtækja og eftirlitið á árinu 2010 annars 
vegar eftir sveitarfélögum og hins vegar í samanburði við nokkur liðin ár.  
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Á	  ebilritsskrá	   ebirlitsferðir	  
samtals	  

reglubundið	  
ebirlit	  

ebirfylgni-‐
ferðir	  

úcek^r	  v	  
starfsleyfa	  

ebirlit	  vegna	  
kvartana	  

2005	   649	   732	   583	   26	   112	   11	  

2006	   625	   639	   564	   21	   48	   6	  

2007	   642	   708	   610	   27	   60	   11	  

2008	   654	   683	   602	   11	   66	   4	  

2009	   594	   643	   567	   5	   63	   8	  

2010	   631	   688	   613	   6	   60	   9	  
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Þannig eru matvælafyrirtæki flest heimsótt einu sinni á ári, en allraminnstu 
einingarnar, þar sem aðeins er selt lítilsháttar af innpökkuðu sælgæti þarf ekki að 
heimsækja jafnoft og t.d. stórt sjúkrahúseldhús, þar sem smithætta er mun meiri.  Í 
fyrirmyndargjaldskrá frá Umhverfisráðuneytinu, frá árinu 1998 er grunnflokkun 
fyrirtækja, en full ástæða er til að áhættugreina alla starfsleyfisskylda starfsemi á ný.  
Óskandi væri að samræmingarstofnanir á vegum ríkisins hefðu fé og svigrúm til að 
sinna slíkum verkefnum.  
 

8.4 Kvartanir 
Tæplega 40 formlegar kvartanir voru skráðar hjá HAUST á árinu 2010.  Stundum 
berast nokkrar kvartanir vegna sama máls og afar mismikil vinna liggur að baki 
úrvinnslu á kvörtunum sem berast.  Allar kvartanir eru teknar alvarlega og reynt að 
ganga úr skugga um hvort ástæða sé til að grípa til aðgerða, annaðhvort með því að 
skoða vettvang eða með því að hafa samband við trausta aðila sem eru nálægt 
vettvangi ef ferðir eru ekki greiðar. 

Á árinu var mikil vinna tengd gæludýramálum og einnig vegna mengunar sjávar. 

Yfirlit yfir fjölda og eðli kvartana 

 
kvartanir tengdar  fjöldi eðli kvartana  
mengun 11 mengun sjávar, aðallega grútur og olía 
  7 loftmengun, aðallega lykt 
  2 skólpmengun, aðallega lykt innanhúss 
matvælafyrirtækjum 6 kvartanir og ábendingar um ónóg þrif 

hollustuháttum 4 tengt þrifum og umgengni í íþróttamannvirkjum 
  7 tengdar gæludýrum  
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8.5 Eftirlitsverkefni í samstarfi HES og UST eða MAST 
Af hálfu HAUST er vilji til að taka þátt í samstarfsverkefnum sem skipulögð eru 
í samvinnu UST eða MAST og HES.  Að þessu sinni varð lítið um slík verkefni og 
ekki er lokið við úrvinnslu á því sem þó var unnið.   

 

Samstarfsverkefni sem unnið var að voru sem hér segir:  

• Bílasprautun   Vinnslu ekki lokið    
• Ís úr vél    Ekki hefur verði unnið úr verkefninu 
• Hollustuhættir á dvalarheimilum Skýrsla er í vinnslu 

 

8.6 Efst á baugi í matvælaeftirliti 
8.6.1 Vatnsveitur og sýnatökur á neysluvatni 

Vatnsveitum á starfssvæði HAUST má gróflega skipta upp í tvo flokka, annarsvegar 
vatnsveitur sem þjóna þéttbýlisstöðum og byggðakjörnum og hinsvegar litlar 
vatnsveitur sem þjóna meðal annars mjólkurbúum og ferðaþjónustuaðilum í dreifbýli.  

Í töflunni hér að neðan má sjá fjölda vatnsveitna á starfssvæði HAUST, stærð þeirra 
og þann fjölda sýna sem taka skal í reglubundnu eftirliti.  
 

Vatnsveitur á eftirlitsskrá 2010 sýnatökur skv. Neysluvatnreglugerð 
536/2001 

  fjöldi reglubundin 
sýni árlega heildarúttekt árlega 

Vatnsveitur 1.000 - 5.000 
íbúa 4 4 1 

Vatnsveitur 501-1.000 íbúa 7 4 1 

Vatnsveitur 151-500 íbúar 2 1 Ákvörðun 
heilbrigðisnefndar í 

samráði við 
Hollustuvernd 

(Matvælastofnun) 
minni vatnsveitur 97 annað hvert ár 

 
Tvö mál komu upp í sumar þar sem neysluvatn í þéttbýlisstöðum mengaðist. Hið 
fyrra á Djúpavogi vegna náttúruhamfara og tengingar yfirborðsvatns inná lagnakerfi 
vatnsveitunnar. Tveimur dögum síðar urðu mannleg mistök þess valdandi að 
neysluvatn Eskifirðinga mengaðist. Í báðum tilfellum var brugðist við samkvæmt innra 
eftirliti vatnsveitnanna. Óhöppin tvö kölluðu á sýnatökur og vinnu af hálfu HAUST þar 
sem nauðsynlegt er að fylgjast með örverufræðilegu ástandi vatnsins á meðan 
lagnakerfið hreinsar sig.  

Sýnatökuáætlun ársins gerði ráð fyrir því að tekin yrðu um það bil 100 
neysluvatnssýni úr öllum vatnssveitum á starfssvæði HAUST. Þegar upp var staðið 
urðu sýnin tæplega 200, bæði var um að ræða auknar sýnatökur vegna 
mengunaróhappa, og þá var talsvert um sýnatökur í tengslum við fyrirhugaðar 
vatnsveitur.  

 

Myndirnar hér að neðan sýna niðurstöður reglubundinna sýna á neysluvatni hjá 
stærri vatnsveitum árið 2010. 6 sýni af þeim 46 sem tekin voru stóðust ekki kröfur 
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reglugerðar, í slíkum tilfellum er tekið annað sýni í kjölfarið til að staðfesta ástandið. 
Endurteknu sýnin stóðust hinsvegar öll kröfur reglugerðar. Ástæður þess að sýni 
standast ekki kröfur geta verið af ýmsum toga og ekki hægt að útloka að mistök við 
sýnatöku eða meðhöndlun sýna geti valdið því að sýni spillist. Þá er vitað um að 
minnsta kosti eitt tilfelli þar sem kom í ljós bilun í búnaði vatnsveitu. 

Heildarúttektir á efna og eðlisfræðilegum þáttum voru framkvæmdar hjá flestum 
stærri vatnsveitunum niðurstöður þeirra voru í takt við niðurstöður fyrri ára og þeir 
þættir sem skoðaðir voru vel innan viðmiðunarmarka í öllum tilfellum  

 

Eftirlit og sýnataka úr minni vatnsveitum fer að jafnaði fram annað hvert ár. 10 sýni af 
44 stóðust ekki gæðakröfur og af 11 endurteknum sýnum eru 2 sem ekki stóðust 
kröfur.  

 

Ástæður þess að sýni standast ekki kröfur geta verið þær sömu og hjá stærri 
vatnsveitum í einhverjum tilfellum var farið fram á úrbætur á vatnsbólum í kjölfar 
sýnatöku og endurtekningarsýni tekin þegar úrbótum var lokið.  
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Litlum vatnsveitum sem hafa verið teknar út og hlotið starfsleyfi hjá HAUST fjölgaði 
nokkuð á árinu, þó eru enn meira en 10 vatnsveitur sem ekki hafa fengið leyfi.  Á 
myndinni hér að neðan má sjá þá þróun sem hefur orðið í útgáfu starfsleyfa á 
undanförnum árum. 

 

 
Nýlega var kynnt álit eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) þess efnis að allar vatnsveitur sem 
hafa starfsleyfi skuli hafa til grundvallar heildarúttekt á vatninu. Ljóst er að ef af þessu 
verður hefur stóraukin kostnað fyrir litlar vatnsveitur.  
 
8.6.2 Ís úr vél. 
Enn var haldið áfram að fylgjast vel með örverufræðilegum gæðum íss úr vél.  Yfirlit 
yfir fjölda íssýna og niðurstöður gerlarannsókna á þeim árin 2006-2010 sjást á 
súluritinu hér að neðan.   
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Reglubundin sýni eru fleiri en fyrir ári, enda hefur ísvélum fjölgað og í stað þess að 
taka eitt sýni frá hverri verslun voru tekin sýni úr fleiri en einni ísvél á þeim stöðum 
sem þannig háttaði til.   

Eitthvað var um að ein vél af fleirum gæfi lakari niðurstöður en hinar og við 
eftirgrennslan fannst bilun eða eitthvað þess háttar, sem sýnir hve viðkvæm vara ís 
úr vél er. Í einu tilfelli var sala á ís úr vél bönnuð þar sem endurtektin sýni höfðu í 
tvígang mælst yfir viðmiðunarmörkum. Sala á ís úr umræddri vél var ekki leyfð aftur 
fyrr en vélin hafði verið yfirfarin og úrbætur á henni staðfestar með sýnatöku   
 
8.6.3 Innra eftirlit í matvælafyrirtækjum 

Áfram haldið á þeirri braut sem mörkuð var árið 2009 að hóta að beita 
þvingunaraðgerðum finnist engin gögn varðandi innra eftirlit við heimsókn í 
matvælafyrirtæki. Í öllum tilfellum tóku fyrirtækin við sér og bættu ástandið innan þess 
frests sem gefin var, þannig að ekki kom til þess að matvælafyrirtæki væri beitt 
þvingunarúrræðum á árinu vegna skorts á innra eftirliti.   

Matvælastofnun hefur nýlega gefið út nýjan bækling um innra eftirlit og á heimasíðu 
stofnunarinnar er að finna nokkuð greinargóðar leiðbeiningar varðandi útfærslu og 
framkvæmd þess. HAUST mun halda áfram óbreyttri stefnu varðandi eftirlit með 
lögbundnu innra eftirliti matvælafyrirtækja, þar sem reynslan hefur sýnt að hvergi má 
slaka á í kröfum og eftirliti með þessum málaflokki. 

 

 

nýr	  bæklingur	  um	  innra	  eftirlit	  kom	  út	  á	  árinu	  
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8.7 Efst á baugi í  mengunarvarnaeftirliti 
8.7.1 Hálendið norðan Jökuls 

Til Heilbrigðisnefndar hefur verið sótt um leyfi til að nota efni til jarðvegsbindingar á 
hálendinu, þ.e. á bökkum Hálslóns í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að jarðvegur 
fjúki frá bökkunum og kæfi eða skemmi gróður á nærliggjandi svæðum.  Tilraunir 
hafa verið gerðar með ýmis efni, en svo virðist sem tjöruefni gagnist best.  
Landsvirkjun og Landgræðslan hafa upplýst HAUST um þessar tilraunir og 
starfsmenn HAUST hafa fylgst með.  Þess má vænta að efni verði notuð í þessum 
tilgangi á næstu árum.  

8.7.2 Notkun lífrænna efna til uppgræðslu. 

Aukinn áhugi er á því að nota 
lífræn efni og úrgang til 
uppgræðslu og jarðgerðar.  Á 
Hornafjarðasvæðinu hefur 
HAUST gefið starfsleyfi til að 
plægja humarskel í akra og á 
Héraði er lífrænn úrgangur frá 
heimilum flokkaður frá og 
jarðgerður.  Enn sem komið 
hefur moltan ekki verði notuð 
sem áburður, enda er hún ekki 
fullgerjuð.   

 

 

 

 

 

 

Um árabil hefur seyra úr 
rotþróm á Héraði verið 
lageruð til að nota til áburðar 
á flög eða í skógrækt.  Á 
urðunarstað Hornfirðinga í 
Lóni er seyra sett í skurð 
innan girðingar við 
urðunarstaðinn og áform eru 
um að nýta hana sem áburð 
við skjólbeltarækt.   

Sótt var um starfsleyfi til að 
plægja óhreinsaða seyru í 
ógróið land til uppgræðslu, en 
því miður náðist ekki sátt þar 

um við nágranna, sem 
óttuðust að umræðan hefði neikvæð áhrif á ferðaþjónustu o.fl. í nánd við svæðið.  
Ljóst er að lykt- og mengun af starfsemi sem þessari er hverfandi ef rétt er með farið 
og vonast er til að áframhald verði á tilraunastarfsemi sem þessari.  

 

tjöruefni	  myndar	  skurn	  með	  sandi,	  mynd	  tekin	  við	  Hálslón	  sumarið	  
2010	  

Seyrugrifja	  í	  landi	  Eyrarteigs	  í	  Skriðdal	  
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8.7.3 Sorpmál 

Mikil umræða varð á árinu um sorpmál á miðausturlandi, enda lokaðist urðunarstaður 
fyrir úrgang í Tjarnarlandi á Héraði með stuttum fyrirvara.  Sveitarfélögin 
Fljótsdalshérað, Seyðisfjörður og Fljótsdalshreppur misstu þar með aðgang að 

förgunarleið fyrir allan 
úrgang sem til féll hjá 
íbúum og fyrirtækjum.  
Með undanþágu frá 
Umhverfisráðuneyti náðist 
samkomulag um að flytja 
heimilisúrgang tímabundið 
til urðunar á 
Heydalamelum í Breiðdal, 
en þessi undanþága er 
bæði takmörkuð í tíma og 
magni.   

 

 

Stefna yfirvalda er að hafa fáa og vel búna urðunarstaði.  Undirbúningur og 
leyfisvinnsla er bæði dýr og tímafrek auk þess sem sífellt verður kostnaðarsamara að 
reka urðunarstaði með tilheyrandi mengunarvörnum og vöktun.  Því er afar mikilvægt 
að samstarf náist meðal sem flestra sveitarfélaga á Austurlandi um meðhöndlun 
úrgangs ekki síður en ítarlega flokkun og endurnýtingu til að draga sem mest úr þörf 
fyrir urðun.   

Nýleg umræða um brennslu úrgangs og mengun frá sorpbrennslum ber því merki að 
vel þarf að vanda til allra verka í málaflokknum.    

8.7.4 Mengunarslys 

Nokkur mengunarmál komu upp á árinu.  Ekki verða þau öll tíundið hér, en grein gerð 
fyrir þeim sem mesta 
athygli vöktu.  

Stærsta málið var 
grútarmengun í 
Vopnafjarðarhöfn, enda 
barst þar grútur í sjó um 
alllangt skeið.  Mengunin 
barst í gegnum fráveitukerfi 
fiskimjölsverksmiðju HB 
Granda, en HAUST fer með 
eftirlit með þeim hluta 
fyrirtækisins f.h. UST.  
Innan fyrirtækisins er nú 
unnið að úrbótum enda 
stendur vilji fyrirtækisins til 

þess að hafa umhverfismál 
í góðu lagi.    

Af hálfu starfsmanna HAUST þótti mál þetta endurspegla mikilvægi þess að fá 
framselt vald til að beita þvingunarúrræðum með þeim fyrirtækjum sem eftirlit er haft 
með og/eða að samningar um framsalsverkefni séu afar skýrir hvað varðar 
ábyrgðarsvið og samskipti.  

Samstarf	  í	  sorpmálum	  er	  mikilvægt	  

Vopnafjarðarhöfn	  sumarið	  2010	  
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Annað mengunarmál sem vakti mikla athygli fjölmiðla og hefur verið nefnt hér að ofan 
í kaflanum um neysluvatn varð þegar blóðvatn úr fiskiskipi komst fyrir mistök inn á 
neysluvatnsveitu Eskifjarðar.  Eftirmálar urðu af því máli og í fjölmiðlum kom fram að 
bæði UST og MAST hygðust fara í saumana á viðbrögðum og verklagi HAUST 
vegna málsins.  Samvinna milli yfirmanna í Fjarðabyggð og starfsmanna HAUST var 
mikil og góð vegna málsins og skýrsla um það var unnin sameiginlega og send 
ýmsum aðilum, m.a. fyrrnefndum ríkisstofnunum.  Af málinu má margt læra og 
HAUST hefur farið í saumana á og skerpt verklagsreglur í kjölfarið, en UST og MAST 
hafa ekki séð ástæðu frekari afskipta.  

Í júní 2010 kom til 
mengunar sjávar í 
Neskaupstað.  Í mikilli 
regnskúr hreinlega 
skolaðist blaut 
vatnsmálning af þaki 
húss sem stendur á 
bryggjunni.  Myndin sýnir 
rauða málningu á 
sjónum í bryggjunni.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.8 Efst á baugi í hollustuháttaeftirliti 
8.8.1 Baðstaðir 

Ný reglugerð um hollustuhætti á sund-og baðstöðum tók gildi 1. janúar 2011. 

Helsta breyting sem snýr að almenningi er sú að börnum yngri en 10 ára er óheimill 
aðgangur að sund-og baðstöðum nema í fylgd með syndum einstaklingi 15 ára eða 
eldri.   

Í nýju reglugerðinni eru meiri kröfur en áður gerðar til þjálfunar starfsmanna í 
sundlaugum, ekki aðeins hvað varðar líkamsþjálfun og skyndihjálp, heldur einnig 
hvað varðar  meðferð tækja, þar með talin mælitæki, búnað og efni vegna hreinsunar 
vatnsins.   Gert er ráð fyrir að starfsmenn fái árlega viðeigandi þjálfun í meðferð 
þeirra. 

Sýni af baðvatni eru tekin árlega úr öllum pottum og laugum.  Stólparitið hér að 
neðan sýnir niðurstöður rannsókna á reglubundnum sýnum undanfarin fjögur ár, 
annars vegar úr laugum og hins vegar úr heitum pottum.  Áberandi er að heilnæmi 
baðvatns fer batnandi en einnig að heitu pottarnir eru erfiðari viðfangs enda afar 
viðkvæmir fyrir óhreinindum. 
 
 

Norðfjörður	  sumarið	  2010	  
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8.8.2 Leikvellir og leiktæki 

Í árslok 2010 rann úr lokafrestur til að endurgera leiksvæði þannig að þau uppfylli 
staðla og kröfur skv. reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða 
og eftirlit með þeim.  Eitthvað er enn um tæki sem ekki uppfylla skilyrðin og verður 
eftir því gengið í eftirliti ársins 2011 að þau verði fjarlægð. 
 

8.8.3 Húsaskoðun 
Á árinu hefur talsvert verið farið í húsaskoðun þ.e. skoðun á íbúðarhúsnæði m.t.t. 
myglusveppa og/eða grómyndunar. 
Heilbrigðisfulltrúi hefur farið og skoðað húsnæðið og gert skýrslur í kjölfarið. Ef um 
raka er að ræða í húsnæðinu er hvatt til lagfæringa á því enda vex mygla ekki þar 
sem raki er. 
 

8.8.4 Gæludýr 

Í febrúar 2009 sendi HAUST sveitarfélögum á 
Austurlandi drög að nýjum gæludýrasamþykktum til að 
reyna að samhæfa gæludýrasamþykktir sveitar-
félaganna og til að uppfæra þær.  Langan tíma tók að 
þoka þessari vinnu gegnum tvær lögboðnar umræður í 
sveitarstjórnum og ekki náðist samstaða um að öll sveitarfélög á starfssvæðinu 
stæðu að samþykktunum.  Niðurstaðan varð þó tvær samþykktir allmargra 
sveitarfélaga, þ.e. Seyðisfjarðarkaupstaðar, Fljótsdalshéraðs, Fjarðabyggðar og 
Vopnafjarðarhrepps, annars vegar samþykkt um hundahald nr. 705/2010 og hins 
vegar samþykkt um kattahald og gæludýrahald annarra dýra en hunda.  Að þessu er 
mikil bragarbót, en því miður ber á því að ekki er hægt að framfylgja 
gæludýrasamþykktum þar sem sveitarfélögin hafa ekki aðgang að löglegum 
dýrageymslum.  Vonast er til að úr þessu verði bætt, því gæludýraeign landamanna 
hefur stóraukist frá 2008 og vandamál sem henni fylgja einnig.  Sem betur fer hafa 
stærri sveitarfélögin á Austurlandi á að skipa gæludýraeftirlitsmönnum og hefur verið 
mjög gott samstarf milli þeirra og HAUST, en erfiðustu gæludýramálin enda hjá 
HAUST og taka mikinn tíma frá öðrum verkefnum.  
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9 Um sýnatökur 
Að venju fylgir hér að neðan yfirlit yfir heildarfjölda sýna sem tekin voru á árinu.  Mjög 
er reynt að halda sýnatöku í hófi, enda hefur kostnaður við rannsóknir og flutning 
hækkað mjög.  Hins vegar er mikilvægt að taka sýni af neysluvatni, þegar grunur er 
um mengun og einnig til að fylgja eftir ef mengun hefur átt sér stað og ganga úr 
skugga um hvenær vatnið er orðið neysluhæft.  Þess vegna var hlutur 
neysluvatnssýna allhár á þessu ári.  Hins vegar var fjöldi baðvatnssýna og af ís úr vél 
lægri en oft áður, enda ástandið betra. 

 

10 Lokaorð 
 
Sveitarstjórnarkosningar voru snemma árs 2010.  Allmiklar sviptingar urðu í nokkrum 
sveitarfélaganna á Austurlandi þannig að mikil endurnýjun varð í skipan 
sveitarstjórna og nefnda.  Einnig hefur orðið allmikil og eðlileg endurnýjun og 
uppstokkun í starfsliði sveitarstjórnarskrifstofanna.   

Á vegum HAUST var í aðdraganda kosninga sent bréf til frambjóðenda til að kynna 
HAUST og hlutverk þess.  Slík bréf hverfa skiljanlega í þykka verkefnabunka hjá 
frambjóðendum.  Mikilvægt er að sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaga 
átti sig á að HAUST er sjálfstætt starfandi stjórnvald, en rekið af sveitarfélögunum.  
Starfmenn HAUST eru einnig í vissum skilningi starfsmenn sveitarfélaganna og hafa 
ákveðnu hlutverki að gegna fyrir þau og með þeim.  Vegna þessa hafa starfsmenn 
HAUST fundað með nokkrum sveitarstjórnum, nefndum þeirra og starfsmönnum og 
munu þeir halda áfram að óska eftir slíkum fundum.  Það er ekkert sem kemur í 
staðinn fyrir samræður og kynni milli manna, tíma sem fer í kynningarfundi er vel 
varið.  

 
Samþykkt á fundi Heilbrigðisnefndar Austurlands  

6. apríl 2011  
       
    Helga Hreinsdóttir,   Leifur Þorkelsson 
    frkvstj. HAUST  staðgengill frkvstj. 


