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Heilbrigðiseftirlit Austurlands

1 INNGANGUR
1.1

STJÓRNSÝSLULEG SKIPAN

Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST) 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“.
HAUST er eitt 10 heilbrigðiseftirlitssvæða á landinu að rekstrinum standa öll sveitarfélög á
Austurlandi að meðtöldu sveitarfélaginu Hornafirði og nær starfssvæðið frá Skaftafelli í suðri og
norður um að sveitarfélagsmörkum Vopnafjarðar og Langanesbyggðar. Þar sem svæðið er
landfræðilega stórt hefur því til hægðarauka verið skipt niður í norðursvæði, miðsvæði og
suðursvæði,. Norðursvæði nær yfir Vopnafjörð, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshrepp, Borgarfjörð og
Seyðisfjörð, miðsvæði er Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur og Djúpivogur og Hornafjörður teljast til
suðursvæðis.

Skipting heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi. Mynd fengin af vef SHÍ

1.2

SKAMMSTAFANIR

Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í skýrslunni:
Heilbrigðiseftirlit Austurlands
HAUST
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna
HES
Matvælastofnun
MAST
Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða
SHÍ
Samtök sveitarfélaga á Austurlandi
SSA
Umhverfisstofnun
UST
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1.3

HEILBRIGÐISNEFND

Heilbrigðisnefnd Austurlands var þannig skipuð í upphafi árs 2015
Formaður:

Eiður Ragnarsson, Fjarðabyggð

Varaformaður:

Árni Kristinsson, Fljótsdalshérað
Lovísa Rósa Bjarnadóttir, Hornafjörður
Andrés Skúlason, Djúpivogur
Lilja Kristjánsdóttir, Vopnafjörður

Fulltrúi atvinnurekenda:

Benedikt Jóhannsson, Fjarðabyggð

Fulltrúi náttúruverndarnefnda:

Kristín Ágústsdóttir, Fjarðabyggð

Nokkrar breytingar urðu á nefndarskipan á árinu. Lilja flutti af svæðinu í sumar og tók Sandra
Konráðsdóttir sæti hennar. Eiður Ragnarsson formaður nefndarinnar flutti úr Fjarðabyggð í sumar,
hann gegndi þó starfi formanns fram yfir aðalfund HAUST í október en þá tók Jón Björn Hákonarson
við formennsku í nefndinni.
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

Nokkrar breytingar urðu einnig á skipan varamanna í nefndinni, þeir voru í árslok:
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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1.4

STARF HEILBRIGÐISNEFNDAR

Á árinu 2015 var fundað sem hér segir:
12.2. símafundur

14.10. símafundur

15.4. fundað á Egilsstöðum

28.10. aðalfundur á Hoffelli í Hornafirði

3.6. símafundur

10.12. símafundur

2.9. fundað í Neskaupstað
Fundir nefndarinnar eru í flestum tilvikum símafundir, nefndin reynir þó að koma saman til fundar að
lágmarki einu sinni ári að frátöldum aðalfundi. Staðsetning þeirra funda er breytileg á milli ára og
hefur sú hefð skapast í tengslum við fundinn að nefndarmenn heimsækja fyrirtæki á eftirlitsskrá.
Fundurinn í apríl var haldinn á Hótel Héraði og voru Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri UST, og Sigrún
Ágústsdóttir, lögfræðingur hjá UST, gestir fundarins. Þær fjölluðu m.a. um ábyrgð heilbrigðisnefndar
og samskipti UST við nefndirnar.

Helga Hreinsdóttir, Kristín Ágústsdóttir, Sigrún Ágústsdóttir (UST), Kristín Linda Árnadóttir (UST), Dröfn Svanbjörnsdóttir
15.4.2015.

Í september hittist nefndin í Neskaupstað og kynnti sér starfsemi Hildibrands slf. sem rekur m.a.
veitinga- og gististað í gamla kaupfélagshúsinu. Guðröður Hákonarson kynnti stefnu og uppbyggingu
Hildibrands slf. fyrir heilbrigðisnefnd og í lok fundar hélt Marinó Stefánsson erindi um
fráveituframkvæmdir í Neskaupstað.

Frá vinstri: Árni, Borgþór, Leifur, Guðröður, Lovísa, Benedikt, Sandra, Kristín, Eiður, Helga. Andrés tók myndina. 2.9.2015.
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2 STARFSLIÐ HAUST ÁRIÐ 2015
2.1

STARFSMENN

Mannahald á árinu 2015 einkenndist af löngum fjarverum starfsmanna.
Við áætlanagerð lá fyrir að framkvæmdastjóri fengi tveggja mánaða launalaust leyfi snemma á árinu
og einnig að staðgengill framkvæmdastjóra myndi taka barneignaleyfi. Vegna þessa fékkst heimild til
að framlengja ráðningu sumarstarfsmanns 2014, Drafnar Svanbjörnsdóttur, til ársloka 2015. Ekki varð
séð fyrir að hún myndi einnig þurfa barneignaleyfi á árinu 2015. Vegna undirmönnunar þurfti nokkuð
að ýta verkefnum til hliðar og forgangsraða þannig að eftirliti ársins yrði sinnt að fullu. Júlía
Siglaugsdóttir, sem er í 60% stöðu tók að sér að vinna 100% í nánast 4 mánuði og kunnum við henni
bestu þakkir fyrir.
Svæði /aðsetur
heilbrigðisfulltrúa
Hafnarsvæði
Fáskrúðsfjörður til Djúpavogs
Afleysingar
Mið- og norðursvæði
Austurlands auk sérhæfðs
eftirlits með ákveðnum
fyrirtækjaflokkum

Starfsmaður eða
heilbrigðisfulltrúi
Borgþór Freysteinsson, BF
mjólkurfræðingur
Hákon Hansson, HIH
dýralæknir og heilbrigðisfulltrúi
Dröfn Svanbjörnsdóttir DS
heilbrigðisverkfræðingur,
heilbrigðisfulltrúi
Helga Hreinsdóttir HHr
næringarfræðingur, kennari og
heilbrigðisfulltrúi
Leifur Þorkelsson, LÞ
sjávarútvegsfræðingur og
heilbrigðisfulltrúi
Júlía Siglaugsdóttir, JS
kennari með raungreinaval og
heilbrigðisfulltrúi

2.2

ENDURMENNTUN OG

Stöðugildi
40% stöðugildi.
40% stöðugildi
100% starf að frátöldu
barneignaleyfi
100% stöðugildi
framkvæmdastjóri að frátöldu
tveggja mánaða launalausu
leyfi
100% stöðugildi
staðgengill frkvst. Að frátöldu
barneignaleyfi
60% stöðugildi en 100% í nærri
fjóra mánuði

SAMSTARFSFUNDIR

Helstu námskeið, ráðstefnur og annars konar fræðsla sem starfsmenn tóku þátt í á árinu 2015 voru
eftirfarandi:
29.-30. janúar LÞ og BF

Matvælaráðstefna norrænu ráðherranefndarinnar, í Reykjavík

17.-20. mars

JS

Svimming Pool and Spa. Ráðstefna í Amsterdam

19.- 20. mars

HHr

Tvær ráðstefnur um málefni úrgangs, önnur á vegum Sambands
sveitarfélaga og hin á vegum Landgræðslunnar

26.-27. mars

LÞ og DS

Námskeið um merkingar matvæla á vegum MAST haldið í Rvk

8.-12. júní

LÞ

Námskeið í heilbrigðisskoðun skipa á vegum ShipSan í Slóveníu

11.-12. júní

JS

27. ágúst

LÞ

20. október

HHr

21.-22.
október

HHr, JS og
Haustfundur SHÍ með UST, MAST og ráðuneytunum
BF

Námsdvöl hjá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, eftirlit á sund- og
baðstöðum
Námskeið á vegum MAST til undirbúnings eftirlitsverkefnis um
næringaryfirlýsingu/næringargildi matvæla
„Vorfundur“ framkvæmdastjóra með UST, MAST og ráðuneytunum. (Ekki
varð af fundinum í maí vegna verkfalls dýralækna.)

Nokkuð er áberandi hvað Matvælastofnun boðar til margra samráðs- og fræðslufunda. Það kemur að
hluta til af breyttum reglugerðum og þörf fyrir þjálfun og samræmingu í eftirliti vegna þeirra.
Ársskýrsla HAUST 2015
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2.3

FUNDIR STARFSMANNA

Starfsmenn hittust aðeins einu sinni á vinnufundi þetta árið og er það miður. Mikil þörf er á að
hittast og samræma verklag og skilning á viðfangsefnum og bera saman viðbrögð við óvæntum
viðburðum sem upp koma í eftirliti.
Starfsmannafundur var haldinn 31. mars á Djúpavogi. Þeir starfsmenn sem höfðu sótt námskeið eða
fundi nýlega gerðu grein fyrir þeim. Einnig var fjallað um flokkun fyrirtækja og skráningu starfsstöðva
í gagnagrunn HAUST vegna kröfu um að matvælahluti fyrirtækja sé auðgreinanlegur frá annarri
starfsemi, samræmingu í skýrslugerð o.fl. o.fl.

Starfsmenn HAUST: Hákon Hansson, Leifur Þorkelsson, Helga Hreinsdóttir, Dröfn Svanbjörnsdóttir, Borgþór Freysteinsson og
Júlía Siglaugsdóttir
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3 STARFSEMI HAUST 2015
Hlutverk heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga er m.a. að gefa út starfsleyfi og hafa eftirlit með starfsemi
starfsleyfisskyldra fyrirtækja skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og matvælalögum.

Myndin sýnir fjölda starfsstöðva á eftirlitsskrá HAUST undanfarin ár, skipt á milli svæða.
Starfsstöðvum heldur áfram að fjölga á milli ára og eins og undanfarin ár er fjölgunin mest í starfsemi
tengdri ferðaþjónustu, einkum sölu á gistingu. Hlutfallslega fjölgar starfsstöðvum mest á suðursvæði
en minnst á miðsvæði.

Skipti
ngu
starfs
stöðv
a
eftir
sviðu
m má
sjá á
mynd
inni
að
ofan.
Undir
hollustuhátta- og mengunarvarnasvið fellur starfsemi sem er starfsleyfisskyld skv. lögum um
hollustuhætti og mengunarvarnir. Undir matvælasvið fellur starfsemi sem er starfsleyfisskyld skv.
matvælalögum. Myndin sýnir greinilega þá fjölgun sem orðið hefur á gististöðum á starfsvæði HAUST
undanfarin ár.
Ársskýrsla HAUST 2015
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3.1

ÚTGEFIN STARFSLEYFI ÁRIÐ 2015

Útgefin starfsleyfi á árinu 2015 voru 184, nokkru færri en árið 2014 en álíka mörg og árin þar á
undan. Mest munar um færri endurnýjuð leyfi á milli áranna 2014 og 2015

Skiptingu nýrra starfsleyfa eftir sviðum má sjá á meðfylgjandi mynd

Eins og undanfarin ár eru flest ný starfsleyfi gefin út á hollustuháttasviði, í tengslum við sölu á
gistingu.
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3.2

EFTIRLIT ÁRSINS 2015

Eftirlitsáætlun ársins 2015 gerði ráð fyrir að 746 starfsstöðvar yrðu heimsóttar í tengslum við
reglubundið eftirlit. 699 starfsstöðvar voru heimsóttar eða 94% sem er svipað hlutfall og undanfarin
ár. Ástæður fyrir því að ekki er um 100% árangur að ræða er að fyrirtæki hætta eða starfsemi
breytist, ekki næst í forsvarsmenn o.þ.h.
Aðrar eftirlitsferðir urðu 165, flestar vegna sýnatöku og úttektar vegna starfsleyfisvinnslu. Í 16 skipti
þurfti að fylgja eftir kröfum um úrbætur með sérstakri eftirfylgniferð og í 5 tilvikum voru
starfsstöðvar heimsóttar í kjölfar kvartana frá almenningi.
Samtals var farið í 864 eftirlitsferðir í 762 starfsstöðvar á árinu og má sjá skiptingu þeirra í
meðfylgjandi
töflu.
Hollustuháttasvið Matvælasvið Mengunarvarnarsvið
Alls
300
241
205
746
Á eftirlitsáætlun
283
228
188
699
Reglubundið eftirlit
94%
95%
92%
94%
Hlutfall heimsótt

Aðrar eftirlitsferðir
úttekt
eftirfylgni
Kvörtun
Sýnatökuferðir
Eftirlitsferðir alls

43
1
3
12
342

16
10
1
47
302

1
5
1
25
220

60
16
5
84
864

3.3 SÝNATAKA
Sýnataka er mikilvægur þáttur í eftirliti HAUST. Sýni eru m.a. tekin í þeim tilgangi að ganga úr skugga
um að kröfur sem koma fram í reglugerðum og starfsleyfum séu uppfylltar. Þannig er neysluvatn
rannsakað m.t.t. örverufræði- og efna- og eðlisfræðilegra þátta og örverufræðileg gæði íss úr vél
könnuð, heilnæmi baðvatns er rannsakað og magn olíu og fitu í fráveituvatni er mælt. Þessu til
viðbótar má nefna að með sýnatöku er fylgst með virkni skólphreinsistöðva.
Sýni sem HAUST tekur eru langflest rannsökuð hjá rannsóknarstofum Matís, yfirleitt í Neskaupstað en
einnig í Reykjavík. Í þeim tilvikum sem gerð er krafa um ítarlegar efnagreiningar, t.d. á sigvatni frá
sorpurðunarstöðum í heildarúttektum á neysluvatni, eru sýni send til rannsóknarstofu ALS í Svíþjóð
með milligöngu Matís.
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Á árinu 2015 voru tekin 298 sýni, flest af neysluvatni, en einnig var tekið nokkuð af baðvatnssýnum
og
sýnum
Fjöldi sýna
af
fráveit
368
400
360
uvatni
323
318
29
350
og
48
298
19
71
300
38
árvatni
47
20
48
.
Á
250
60
69
80
93
meðfyl
102
200
72
gjandi
80
150
mynd
sést
100
185
175
154
148
yfirlit
129
50
yfir
0
fjölda
2011
2012
2013
2014
2015
og gerð
Neysluvatn
Fráveitu og árvatn
Baðvatn
Annað
sýna.

Nánar verður fjallað um sýnatöku og helstu niðurstöður síðar í skýrslunni.
3.4 Tóbakssöluleyfi
Til þess að selja tóbak í smásölu þarf sérstakt tóbakssöluleyfi útgefið af heilbrigðisnefnd. Leyfin eru
gefin út til fjögurra ára og í þeim er vakin athygli á reglugerðarákvæðum um lágmarksaldur þeirra
sem kaupa og selja tóbak og einnig því að tóbak má ekki vera sýnilegt viðskiptavinum á
afgreiðslustað.
Á meðfylgjandi mynd sést fjöldi útgefinna tóbakssöluleyfa auk fjölda leyfa í gildi á hverju ári.
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33 starfsstöðvar hafa leyfi til tóbakssölu á starfssvæði HAUST og voru 5 leyfi gefin út á árinu 2015.
Fjöldi leyfa í gildi hefur haldist svipaður undanfarin ár sem og fjöldi útgefinna leyfa.
Eftirlit með fyrirkomulagi tóbakssölu fer fram árlega samhliða reglubundu eftirliti með viðkomandi
starfsstöðvum.
3.5 Kvartanir
Árið 2015 voru 30 kvartanir skráðar í kvartanaskrá HAUST, nokkuð fleiri en árið 2014 en það ár voru
kvartanir óvenju fáar miðað við fyrri ár.
Flestar kvartanir sem HAUST berast eru nafnlausar eða nafnleyndar óskað, öllum kvörtunum er sinnt
og fer það eftir eðli hvers tilfellis fyrir sig á hvaða hátt það er gert. Stundum er farið í eftirlitsferð í
viðkomandi starfsstöð en í öðrum tilvikum nægja símtöl eða tölvupóstur.
Oft eiga þær kvartanir sem berast við einhver rök að styðjast og í þeim tilvikum er brugðist við á
viðeigandi hátt, t.d. með því að gera kröfu um úrbætur á framleiðslu, þrif á húsnæði, tiltekt á
athafnasvæði eða með því að gera ráðstafanir til að fyrirbyggja að mengunaróhöpp endurtaki sig. Í
einhver skipti kom í ljós að enginn fótur var fyrir alvarlegum kvörtunum og ástæða kvörtunar því
óljós.
Samanburð
á fjölda og
eðli
kvartana
undanfarin
ár má sjá á
meðfylgjan
di mynd.
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Helstu orsakir kvartana eru nefndar hér að neðan.

Kvartanir tengdar
Mengun/umhverfismálum
Matvælafyrirtækjum
Hollustuháttum

Ársskýrsla HAUST 2015

Fjöldi
15
10
6

Ástæða kvörtunar
Fráveitumál, umgengni, loftmengun
Óþrifnaður, slæm umgengni, skortur á merkingum
Inniloft, baðvatn, starfsemi án leyfis
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4 MATVÆLAEFTIRLIT 2015
Á eftirlitsskrá HAUST voru 390 matvælafyrirtæki í árslok 2015, lítið eitt færri en árið áður. Skiptingu
matvælafyrirtækja má sjá í meðfylgjandi töflu sem sýnir einnig samanburð við undanfarin ár.
Flokkur
Stóreldhús
Vatnsveita
Smásalar
Framleiðsla og pökkun
Vöruflutningar
Önnur matvælafyrirtæki
Alls

2011 2012 2013 2014
131 132 136 153
119 121 125 127
44
48
48
45
24
22
32
36
9
9
9
10
29
41
39
26
356 373 389 397

2015
158
136
46
38
10
2
390

Starfsstöðvum sem falla í flokkinn „önnur matvælafyrirtæki“ hefur fækkað verulega á undanförnum
árum. Ástæða er fyrst og fremst sú að félagsheimili og samkomusalir þar sem er eldhús en takmörkuð
eða engin veitingasala eru ekki lengur flokkuð sem matvælafyrirtæki.
Eftirlitsáætlun HAUST gerir ráð fyrir því að matvælafyrirtæki séu heimsótt árlega, nema litlar
vatnsveitur sem eru heimsóttar annað hvert ár. Árið 2015 fóru starfsmenn HAUST í 302 heimsóknir í
242 starfsstöðvar á matvælasviði
4.1 Stóreldhús
Flest matvælafyrirtæki á starfssvæði HAUST eru svokölluð stóreldhús en í þann flokk falla m.a.
veitingastaðir, skyndibitastaðir og mötuneyti. Í eftirlitsferðum í stóreldhús er m.a. fylgst með meðferð
og meðhöndlun matvæla, þ.m.t. hitastig í kæli og frystigeymslum og einnig í matvælum sem haldið er
heitum. Gögn um innra eftirlit eru skoðuð og yfirfarin og ástand húsnæðis skoðað, sem og umgengni
og þrif bæði innan dyra og utan.
4.1.1 Þrif í stóreldhúsum
Til þess að kanna árangur þrifa í stóreldhúsum voru tekin sýni með svokölluðum snertiskálum (rodac
skálum).
Sýnatakan fer fram á þann hátt að skál með næringaræti er þrýst niður á þann flöt sem á að
rannsaka, skálinni lokað og hún geymd á dimmum stað við herbergishita í 3-4 sólarhringa og þrif
metin útfrá fjölda þyrpinga (kólonía) sem ná að vaxa á skálinni í samræmi við meðfylgjandi töflu:

Fjöldi kólonía
0
1-10
11-100
>100
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Af 89 sýnum sem tekin voru í 18 stóreldhúsum voru 56 metin fullnægjandi eða 63%. Í sams konar
könnun sem gerð var tveimur árum áður var hlutfall fullnægjandi sýna 73%. Niðurstöður koma fram

á meðfylgjandi mynd:

Athygli vekur að þrif á innréttingum eru í 91% tilfella metin ófullnægjandi. Í flestum tilvikum er um að
ræða vinnuborð og bekki en slíka fleti getur reynst erfitt að þrífa og sótthreinsa á fullnægjandi hátt sé
yfirborð þeirra sprungið eða slitið. Sýni af eldhúsáhöldum voru flest tekin af af beittum hnífum sem
ekki fara í uppþvottavél, þrif á þeim eru metin ófullnægjandi í 57% tilfella. Þrif á skurðarbrettum og
borðbúnaði koma betur út.

Tveimur rekstraraðilum var ráðlagt að láta yfirfara uppþvottavélar og ganga úr skugga um að þær hiti
vatnið upp í 60°C að lágmarki. Á þeim stöðum þar sem líklegt þótti að borðbúnaður og eldhúsáhöld
óhreinkuðust vegna staðsetningar, t.d. vegna nálægðar við eldavél, var lagt til að þeim yrði fundinn
Ársskýrsla HAUST 2015
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annar geymslustaður. Þá var gerð sú krafa að sprungnum og illa förnum skurðarbrettum yrði skipt út
fyrir óslitin bretti.
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4.2 Neysluvatn
Rúmlega þriðjungur matvælafyrirtækja eru vatnsveitur en 136 veitur voru á eftirlitsskrá í árslok 2015.
Þar af eru 121 litlar vatnsveitur sem þjóna m.a. mjólkurbúum og ferðaþjónustu í strjálbýli.
Eftirlit með vatnsveitum fer að mestu fram með sýnatöku en einnig eru skoðuð vatnsverndarsvæði,
einkum brunnsvæði vatnsbóla, sem og gögn um innra eftirlit hjá stærri vatnsveitum og
vatnshreinsibúnaður, sé hann til staðar.

Góð aðstaða til sýnatöku í stórri vatnsveitu

Fjöldi sýna úr hverri vatnsveitu ræðst af stærð veitunnar og er ákvarðaður í samræmi við ákvæði
reglugerðar 536/2001 um neysluvatn. Úr vatnsveitum sem þjónusta færri en 150 íbúa er tekið sýni
annað hvert ár. Tekið er að lágmarki eitt sýni árlega úr vatnsveitum sem þjónusta 151-500 íbúa. Úr
stærri veitum, fyrir 501-5.000 íbúa, eru tekin að lágmarki 4 sýni á ári og að auki eitt
heildarúttektarsýni en þau sýni eru rannsökuð m.t.t. mun fleiri efna- og eðlisfræðilegra þátta en
hefðbundin sýni.

Lindarbrunnur
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íbúum) koma fram hér að neðan ásamt samanburði við fyrri ár. Tekin voru 48 sýni úr 15 vatnsveitum,
af þeim stóðust 46 sýni úr 13 vatnsveitum kröfur neysluvatnsreglugerðar eða 96%. 2 sýni úr
jafnmörgum vatnsveitum stóðust ekki kröfur.

Á árinu 2015 voru tekin sýni í tengslum við heildarúttektir úr átta vatnsveitum og send til rannsókna
hjá rannsóknarstofu ALS í Svíþjóð. Í slíkum rannsóknum eru rannsakaðir yfir 80 efna- og
eðlisfræðilegir þættir umfram það sem rannsakað er í hefðbundnum neysluvatnssýnum. Eins og
undanfarin ár stóðust öll sýnin kröfur reglugerðar 536/2001 um neysluvatn

Úr vatnsveitum sem þjóna 150 íbúum eða færri voru tekin 60 sýni úr 56 starfsleyfisskyldum
vatnsveitum á árinu. 54 sýni stóðust kröfur neysluvatnsreglugerðar eða 90% en 6 sýni eða 10%
stóðust ekki kröfur.
4.4 Ís úr vél
Eins og undanfarin ár tók HAUST eitt íssýni úr hverri ísvél á svæðinu á árinu. Niðurstöður koma fram á
meðfylgjandi súluriti ásamt samanburði við niðurstöður undanfarinna ára.
Ársskýrsla HAUST 2015
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Af þeim 14 sýnum sem tekin voru í reglubundnu eftirliti reyndust 5 ófullnægjandi eða 36% sem er
mun hærra hlutfall en undanfarin ár. Í þeim tilvikum sem ís er metinn ófullnægjandi er rekstraraðilum
gert viðvart um leið og niðurstaða sýnatöku liggur fyrir, þeir hvattir til að þrífa og yfirfara vélarnar og
sýnatakan því næst endurtekin. Yfirleitt duga þessar aðgerðir til þess að lagfæra ástand vörunnar. Ef
endurtekið sýni er einnig ófullnægjandi er sala á ís úr viðkomandi vél stöðvuð þar til sýnt hefur verið
fram á bætt ástand vörunnar.
4.5 Samstarf og samskipti við MAST
Opinbert eftirlit með framleiðslu og dreifingu matvæla lýtur yfirumsjón Matvælastofnunar í samræmi
við 22. gr. matvælalaga nr. 93/1995. HAUST hefur því mikil samskipti við stofnunina vegna ýmissa
mála er lúta að matvælaframleiðslu og opinberu eftirliti með henni.
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. Fundir hópsins eru
haldnir reglulega og á þeim m.a. skipulögð sameiginleg eftirlitsverkefni. Á árinu 2015 voru í gangi
verkefni um uppruna skelfisks, sushi og næringarmerkingar matvæla.
Í apríl kom út á vegum MAST skoðunarhandbók heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Bókin er afrakstur
vinnu starfsmanna MAST, en að gerð bókarinnar komu einnig tveir fulltrúar frá HES, þar af annar frá
HAUST. Bókin er ætluð starfsmönnum HES við eftirlit í matvælafyrirtækjum, en hún er öllum
aðgengileg á vef MAST og getur því einnig komið matvælafyrirtækjunum sjálfum að góðum notum.
Áfram er unnið að því að HAUST taki í notkun Ís-Leyf, eftirlitskerfi MAST vegna matvælaeftirlits. Það
verkefni hefur tafist nokkuð, m.a. vegna verkfalls hjá MAST vorið 2015 og fæðingarorlofs starfsmanna
HAUST. Stefnt er að því að stór hluti matvælaeftirlits verði skráður í Ís-Leyf árið 2016.
4.6

Hugleiðingar í kjölfar matvælaeftirlits 2015
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Á undanförnum árum hefur ferðamönnum á svæðinu fjölgað töluvert líkt og annars staðar á Íslandi.
Þessi fjölgun hefur í för með sér aukin umsvif hjá ferðaþjónustuaðilum, ekki síst vegna sölu á
veitingum. Í langflestum tilvikum hafa rekstararaðilar brugðist við og fjölgað starfsfólki eða gert aðrar
ráðstafanir til þess að aukið álag komi ekki niður á umgengni eða hreinlæti.

Þó eru dæmi um að aukið álag komi niður á þáttum á borð við umgengni og hreinlæti og hafi þar með
með áhrif á matvælaöryggi. Niðurstöður sýnatöku á ís úr vél hafa ekki verið verið lakari frá því að ný
reglugerð um örverufræðileg viðmið tók gildi, rökstuddum kvörtunum vegna umgengni í
matvælafyrirtækjum hefur fjölgað og könnun á hreinlæti með snertiskálum sýnir verra ástand en fyrir
tveimur árum. Allt eru þetta vísbendingar um að viðkomandi aðilar þurfi að taka sig á og gera
viðeigandi ráðstafanir til að tryggja matvælaöryggi.

Ársskýrsla HAUST 2015
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5 HOLLUSTUHÁTTAEFTIRLIT 2015
Fyrirtæki á hollustuháttasviði á eftirlitsskrá HAUST voru 615 í árslok 2015. Skiptingu þeirra má sjá í
meðfylgjandi
töflu
sem
sýnir
einnig
Flokkur
2011 2012 2013 2014 2015
við
Sala á gistingu
189 194 222 240 273 samanburð
undanfarin ár
81
Samkomustaðir
71
73
77
77
51
Skólar og menntastofnarnir
51
55
55
54
54
Íþróttaaðstaða
53
55
54
54
40
Snyrtistofur
43
43
45
42
33
Heilbrigðisþjónusta
32
32
34
34
45
Leiksvæði
5
23
35
44
9
Hestaleigur
3
8
7
8
29
Annað
29
26
26
27
Alls
476 509 555 580 615

Fyrirtækjum á hollustuháttasviði hefur fjölgað um 139 á undanförnum 5 árum. Mest er aukningin í
sölu á gistingu en skráðum gististöðum á starfssvæði HAUST hefur fjölgað um 84 á tímabilinu.
Hestaleigum hefur sömuleiðis fjölgað umtalsvert, sem og leiksvæðum. Þarna er ekki alfarið um að
ræða raunfjölgun, heldur hafa verið gefin út starfsleyfi og viðhaft eftirlit á markvissari hátt en áður.
Skólar, leikskólar, sundlaugar, íþróttahús og leiksvæði eru alla jafna heimsótt árlega, flestir gististaðir,
samkomustaðir og snyrtistofur fá heimsókn annað hvert ár og fjórða hvert ár eru fjallaskálar
heimsóttir.
Á árinu 2015 fóru starfsmenn HAUST í 342 eftirlitsferðir í 328 starfsstöðvar á hollustuháttasviði
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5.1 Sala á gistingu
Eins og fram hefur hefur komið hefur gististöðum á starfssvæði HAUST fjölgað mjög á undanförnum
árum.
Fjöldi og flokkun gististaða kemur fram á meðfylgjandi mynd.

Frá árinu 2011 hefur gististöðum með starfsleyfi frá HAUST fjölgað um 84, þar af hefur stöðum sem
selja gistingu fyrir 16 gesti eða færri fjölgað um 65. Í langflestum tilvikum er um að ræða sölu á
gistingu á einkaheimilum. Aðrir gististaðir eru meðal annars bændagisting, tjaldsvæði og fjallaskálar.

Ekki aðeins hefur gististöðum með starfsleyfi fjölgað, heldur er í boði að sofa í ýmsum tegundum farartækja sem
erfitt er að koma fyrir í reglugerðakerfinu.
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5.2 Sýnataka af baðvatni
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.

Af 60 sýnum sem tekin voru á árinu 2015 stóðust 54 kröfur um örverufræðileg viðmið sem fram koma
í reglugerð um hollustuhætti á sund og baðstöðum eða 90%, sem er nokkuð hærra hlutfall en
undanfarin ár.

5.3 Baðstaðir í náttúrunni
Á árinu 2015 kom út ný reglugerð um baðstaði í náttúrunni þar sem hugtakið er skilgreint þannig:
„Náttúrulaug eða baðströnd sem er notuð til baða af almenningi og vatn er ómeðhöndlað af
sótthreinsiefnum, geislun eða á annan hátt. Til baðstaðar telst einnig búnings- og salernisaðstaða og
önnur aðstaða fyrir baðgesti sem getur verið til staðar, eftir því sem við á
Baðstaðir í náttúrunni eru flokkaðir í þrjá meginflokka:
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1. flokkur: Baðstaðir þar sem reglubundinn rekstur fer fram. Aðsókn baðgesta reglubundin yfir allt
árið.
2. flokkur: Baðstaðir þar sem er tilfallandi rekstur fer fram. Aðsókn baðgesta getur verið reglubundin
eða mismunandi eftir árstíðum.
3. flokkur: Baðstaðir þar sem ekki er um rekstur að ræða. Aðsókn baðgesta getur verið reglubundin
eða mismunandi eftir árstíðum.
Baðstaðir í flokkum 1 og 2 eru gerðir starfsleyfisskyldir og skyldur lagðar á rekstraraðila um innra
eftirlit, öryggismál o.fl. Dæmi um baðstað í flokki 3 er t.d. heita vatnið sem rennur undan Holuhrauni
og varð vinsælt til baða sl. sumar, en einnig staðir þar sem fólk stundar sjóböð.

5.4 Hollustuháttahópur
Hollustuháttahópur, þ.e. fulltrúar heilbrigðiseftirlitssvæðanna og fulltrúi frá UST, hafa með sér
mánaðarlega fundi þar sem rætt er um atriði sem brenna á eftirlitsaðilum og á ýmsan hátt unnið að
samræmingu og nýjungum í eftirliti.
Fundirnir eru flestir haldnir símleiðis, en einu sinni árlega hittast starfsmenn í hópnum á tveggja daga
vinnufundi. Slíkur fundur var að þessu sinni haldinn á Fljótsdalshéraði. Til að vinna að samræmingu
er ómetanlegt að skoða saman eftirlitsskylda starfsemi og bera saman bækur um það sem fyrir augu
ber. Að þessu sinni fór hópurinn í Óbyggðasetur í Fljótsdal, Snæfellsstofu og Skriðuklaustur auk þess
sem almenningssalernin hjá Hengifossi voru skoðuð og óhefðbundin leiktæki í Hallormsstað.
Sameiginlegt eftirlitsverkefni ársins 2015 var úttekt á þrifum í leik- og grunnskólum. Úrvinnslu á því
verkefni er ekki lokið, en ákveðið hefur verið að vinna með hávaða í umhverfi barna í leik- og
grunnskólum á árinu 2016.

Ársskýrsla HAUST 2015

19

Heilbrigðiseftirlit Austurlands

6 MENGUNARVARNAREFTIRLIT 2015
Mengandi fyrirtæki á eftirlitsskrá HAUST voru 359 í árslok 2015. Skiptingu þeirra má sjá í meðfylgjandi
töflu sem sýnir einnig samanburð við undanfarin ár.
Flokkur
2011 2012 2013 2014 2015
Þjónusta við bíla og tæki
116 119 130 129 128
83
Meðferð úrgangs
68
66
67
70
42
Matvælavinnsla
46
50
53
48
27
Virkjanir, spennistöðvar o.þ.h.
24
22
23
27
17
Jarðefnavinnsla
14
15
15
17
7
Þauleldi
12
18
18
18
14
Trésmíðaverkstæði
16
14
14
14
4
Verslanir og vörugeymslur
10
11
11
5
7
Þvottahús og efnalaugar
7
7
7
7
30
Annað
27
29
28
28
Alls:
340 351 366 363 359
Í flokknum „Meðferð úrgangs“ eru urðunarstaðir og gámavellir, en fjölgun fyrirtækja stafar af því að á
árinu 2015 voru gefin út starfsleyfi fyrir fráveitur þéttbýliskjarna á svæðinu og þeim bætt í þennan
hóp.
Í flokknum þauleldi er allmikil fækkun, enda var allt eftirlit með fiskeldi fært frá HES til MAST með
lagabreytingu í ársbyrjun 2015. Einnig hefur loðdýrabúum fækkað.
Í flokknum “Verslanir og vörugeymslur“ varð einnig fækkun á starfsstöðvum í kjölfar breytinga á
efnavörulöggjöfinni í ársbyrjun 2014, en þá fluttist sá málaflokkur frá HES til UST.
Eftirlitsferðir í mengandi fyrirtæki voru alls 220 á árinu 2015 í 195 starfsstöðvar.
6.1 Umhverfisgæðahópur
Eins og Hollustuháttahópur er Umhverfisgæðahópur skipaður fulltrúum frá öllum
heilbrigðiseftirlitssvæðunum og sérfræðingur frá UST heldur utan um vinnuna auk þess sem
sérfræðingar frá stofnuninni koma á fundi ef umræða nær inn á þeirra sérsvið. Einu sinni árlega hittist
hópurinn á vettvangi, en annars er fundað símleiðis.
Árið 2015 var vettvangsfundur haldinn á Egilsstöðum 13.-14. apríl. Unnið var með málefni úrgangs og
olíu og m.a. mætti lögfræðingur UST á fundinn til að fjalla um aukaafurðir frá iðnaði, hættulegan
lífrænan úrgang og niðurrif skipa út frá nýjum og væntanlegum reglugerðum.
Skoðunarferð var farin á gámavöllinn á Egilsstöðum, í álveri Alcoa Fjarðaáls var stefna fyrirtækisins í
úrgangsmálum rýnd og einnig var sorpurðunarstaðurinn á Tjarnarlandi heimsóttur.
Samræmt eftirlitsverkefni á árinu 2015 fólst í því að safna saman upplýsingum um meðferð lífræns
úrgangs eftir sveitarfélögum og ákveðið hefur verið að á árinu 2016 hefjist vinna við áhættugreiningu
eftir fyrirtækjaflokkum.
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6.2 Fráveitumál
Starfsleyfi fyrir fráveitur þéttbýliskjarna á starfssvæðinu voru loks gefin út á árinu 2015, að fengnu
lögfræðiáliti um að rétt væri að vinna slík leyfi og gefa út til skamms tíma, þótt ekki væri búið að
uppfylla kröfur fráveitureglugerðar um hreinsun fráveituvatns.
Samfara vexti í ferðaþjónustu og aukinni sölu gistingar hafa rekstraraðilar stækkað gistirými og
fjölgað gestum auk þess sem fjöldi hótela er í byggingu eða nánast tilbúinn. Af hálfu HAUST þykir
gagnrýnivert að samfara fjölgun næturgesta heyrir nánast til undantekninga ef framkvæmdaaðilar
huga að stækkun fráveituvirkja um leið og þeir byggja við eða byggja nýtt. Þannig er dæmi um að
hótel sé reist og skólp ranglega tengt inn á gamla og litla rotþró og annað dæmi þar sem rotþró er
sett niður en ekki hugað að siturlögn frá þrónni.
Gagnrýnivert er að fráveitur þéttbýlis eru skilgreindar sem starfsleyfisskyldar án tillits til álags á
fráveiturnar en fráveitur í dreifbýli eru aðeins háðar upprunalegu samþykki Heilbrigðisnefndar.
Þannig eru fráveitur frá litlum þéttbýliskjörnum (allt niður í 50 persónueiningar) starfsleyfis- og
eftirlitsskyldar en fyrir 150 manna hótel með veitingastað, sem reist er í skilgreindu dreifbýli ber
aðeins að leggja fram teikningar af fráveituvirkjum og fá samþykki HAUST. Vissulega er farið á
vettvang og gerðar kröfur um úrbætur, ef ekki er farið að fyrirmælum, en ekki er gert ráð fyrir
sýnatökum eða reglulegu eftirliti með slíkum fráveitum. Vonir eru bundnar við að með yfirstandandi
endurskoðun fráveitureglugerðar frá 1999 verði ráðin bót á þessari mismunun.

6.3 Mengunarslys
Hér áður fyrr voru tilkynningar um grútarmengun sjávar nokkuð tíðar, en slíkt heyrir nánast sögunni
til nú orðið. Vegna mannlegra mistaka kom til mengunar í Eskifirði haustið 2015. Afar áhugavert er
að sjá hve íbúar eru vakandi fyrir svona uppákomum og fljótir að tilkynna mengun til HAUST. Tekið
skal fram að hratt og örugglega var brugðist við þegar uppspretta mengunarinnar fannst.

6.4 Eftirlit með bensínstöðvum
Á starfssvæði HAUST eru 32 bensínstöðvar, ýmist
sjálfsafgreiðslustöðvar eða með þjónustu. Flestar eru
bensínstöðvarnar vel búnar, en þó misvel ef borið er
saman við reglugerð sem gildir um málaflokkinn og er frá
1995. Nokkuð er enn um bensínstöðvar sem ekki eru með
bundið slitlag á áfylliplönum, þ.e. þar sem fyllt er á á
olíutanka. Einnig eru nokkrir tankar gamlir og þeim ber að
skipta út fyrir nýja. Í rekstri stöðvanna er hins vegar allt of
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algengt að skráningar og gögn um innra eftirlit séu annaðhvort ekki til, ekki aðgengileg eða að þau
séu til en ekki notuð. Olíufélögin hafa ekki verið snögg til að fara eftir kröfum um úrbætur og því
hefur endurtekið þurft að óska eftir stjórnvaldsákvörðunum frá Heilbrigðisnefnd til að þvinga fram
úrbætur.
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7 NIÐURLAG
Á næstunni má búast við nokkrum breytingum á reglugerðum og lögum sem heilbrigðisnefndir starfa
eftir. Reglugerð um varnir gegn olíumengun af starfsemi í landi og reglugerð um fráveitur og skólp
eru á lokaspretti endurskoðunar og einnig er unnið að breytingum á lögum og reglugerðum sem lúta
að veitinga- og gististöðum. Allt mikilvægar breytingar sem beðið er eftir.
Í nóvember 2015 voru kynnt drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Í þeim drögum voru m.a. gerðar tillögur um miklar breytingar á verkaskiptingu UST
og HES og þar voru einnig hugmyndir um veigamiklar breytingar á starfi heilbrigðisnefnda, jafnvel
breytingu á fjölda og fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlitssvæða.
Af hálfu HAUST þykir sjálfsagt að skoða breytingar á fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits með opnum
huga. Mikilvægt er þó að hafa í huga að einföldun í regluverki má ekki koma niður á öryggi matvæla,
almennum hollustuháttum íbúa og ferðamanna né heldur á vernd umhverfis og náttúru. Eins og
margoft hefur komið fram í ályktunum á þingum SSA er vilji á starfssvæði HAUST til að efla starf
heilbrigðisnefndar með því að afla fleiri verkefna. Kostir eftirlits á vegum heilbrigðisnefnda
sveitarfélaganna umfram eftirlit af hálfu ríkisstofnana eru einkum og sér í lagi nánd við atvinnulífið og
íbúa og staðbundin þekking á aðstæðum. Til að þessir kostir haldist þarf að færa fleiri verkefni til
heilbrigðiseftirlits og styrkja starfsstöðvar sem næst vettvangi. Að mati HAUST er forsenda fyrir
breyttri skipan heilbrigðisnefnda að fleiri verkefni verði færð til heilbrigðiseftirlits þannig að unnt sé
að halda öflugum starfsmönnum á starfsstöðvum sem víðast um svæðið.
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