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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtök 
atvinnurekenda á 

Austurlandi 

Norðursvæði: 
 
Vopnafjörður, 
Fljótsdalshreppur, 
Fljótsdalshérað, 
Borgarfjarðarhreppur 
Seyðisfjörður 

Suðursvæði: 
Djúpavogshreppur, 
Hornafjörður 
 

Miðsvæði: 
Fjarðabyggð, 
Breiðdalshreppur 

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. 
náttúruverndarnefnda 

á Austurlandi. 

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

Matvælastofnun, 
MAST 

• Matvælaeftirlit	  

Umhverfisráðuneyti Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti 

Umhverfisstofnun, 
UST 

• Mengandi	  starfsemi	  
• Hollustuhættir	  

Ríki 

Sveitarstjórnarstig 

Sveitarfélögin 
í landinu 

Samband íslenskra sveitarfélaga 

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.   
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3 Inngangur 
 
Rekstur Heilbrigðiseftirlits 
Austurlands árið 2011 var nokkuð 
hefðbundin.   
Skrifstofan á Egilsstöðum var flutt 
um set innan húsnæðis 
Vísindagarðsins á Egilsstöðum, 
þ.e. úr húsi a í hús b.  Um leið 
voru skrifstofur Náttúrstofu 
Austurlands og 
Umhverfisstofnunar fluttar í sama 
hús og í nóvember flutti 
héraðsdýralæknir, starfsmaður 
Matvælastofnunar í sama 
húsnæði.  Sambýli þessara 
stofnana er að mati HAUST jákvætt og eykur faglega umræðu. 
 
Annað skrifstofuhúsnæði HAUST er óbreytt, þ.e. að búðareyri 7 á Reyðarfirði, Ásvegi 
31 á Breiðdalsvík og Hafnarbraut 27 á Höfn.  
 
 

3.1 Skammstafanir 
 
Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í skýrslunni: 
 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands      HAUST 
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna    HES 
Matvælastofnun     MAST 
Samtök Heilbrigðiseftirlitssvæða   SHÍ 
Samtök sveitarfélaga á Austurlandi   SSA 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti  SLR 
Umhverfisráðuneyti     UHR 
Umhverfisstofnun     UST 
  

Skrifstofa HAUST á Egilsstöðum flutti að Tjarnarbraut 
39 b í júní 2011. 
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4 Heilbrigðisnefnd 
 
Frá því að skipað var í heilbrigðisnefnd á aðalfundi SSA í september 2010 hefur orðið 
ein breyting á mönnun nefndarinnar: Kristín Ágústsdóttir, sem var fulltrúi 
náttúruverndarefnda flutti af landinu seinni part sumarsins, a.m.k. tímabundið og 
hennar varamaður, Eiður Ragnarsson tók við sæti hennar.  Varamaður í stað Eiðs 
var skipuð Erlín Emma Jóhannsdóttir.   Um leið og Kristínu eru þökkuð frábær störf 
fyrir nefndina eru nýir fulltrúar boðnir velkomnir til starfa. 
 
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 atvinnurekenda:  Benedikt Jóhannsson, Fjarðabyggð 
Fulltrúi Náttúruverndarnefnda: Eiður Ragnarsson,  Fjarðabyggð  
 
Varamenn eru:   Elvar Jónsson, Fjarðabyggð 
     Aðalsteinn Ásmundsson, Fljótsdalshérað 

Haukur Ingi Einarsson, Hornafjörður 
Birgir Árnason, Hornafjörður 

     Borghildur Sverrisdóttir, Vopnafjörður 
F.h. atvinnurekenda:     Auður Ingólfsdóttir, Fljótsdalshérað 
F.h. náttúruverndarnefnda:  Erlín Emma Jóhannsdóttir 
 
 
Aðalmenn í nefndinni hafa mikla reynslu af vinnu fyrir sveitarstjórnir og hafa allmargra 
ára kynni af heilbrigðiseftirlitinu auk þess sem þeir þekkjast allvel á vettvangi 
heilbrigðiseftirlits.  Starf nefndarinnar gengur því mjög vel, mál eru rædd og unnin á 
faglegum grunni. Ágreiningur um afreiðslu mála hefur ekki verið vandmál.   
 
 

 
Heilbrigðisnefndarmenn á Stöðvarfirði í sept. 2011.  
Frá vinstri. Sigurlaug, Benedikt, Eiður, Valdimar, Árni, Ásmundur, Andrés 
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4.1 Starf Heilbrigðisnefndar 
Á árinu 2011 voru haldnir fundir skv. eftirfarandi:  

16. febrúar  símfundur 14. september á Stöðvarfirði 
  6. apríl  símfundur 28. október á Breiðdalsvík, aðalfundur 
  8. júní  á Seyðisfirði 14. desember  símfundur 

 
Auk aðalfundar voru samtals 5 nefndarfundir. Sú hefð hefur skapast að nefndin 
fundar aðallega símleiðis en hittist tvisvar á ári.  Í tengslum við þá fundi er reynt að 
skoða á vettvangi eitthvað sem tengist störfum nefndarinnar.  Á Stöðvarfirði var 
fundað í Kaffi Steini og kynntu rekstaraðilar hins nýja kaffihúss starfsemina og 
framtíðaráform.  Á fundinum á Seyðisfirði var ekki farið í skoðunarferð, en á hann 
mættu fulltrúar frá Umhverfisstofnun, Kristín Linda Árnadóttir forstjóri og Gunnlaug 
Einarsdóttir sviðsstjóri á sviði umhverfisgæða í þeim tilgangi m.a. að kynna nýlegri 
heilbrigðisnefnd stofnunina og áherslur hennar í umhverfismálum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   Frá aðalfundi á Breiðdalsvík í október 2011 
 
Rétt er að halda til haga gæðamarkmiðum heilbrigðisnefndar sem eru grunnur að 
gæðastefnu Heilbrigðiseftirlits Austurlands:  
 
 

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  
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5 Starfslið HAUST árið 2011 
5.1 Starfsmenn 2011 
Mannahald á árinu 2011 var óbreytt og hefur verið eins 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  
 

 
Starfsmenn á norðursvæðinu geta sérhæft sig nokkuð í eftirliti.  Þannig hefur Leifur 
aðallega eftirlit með matvælafyrirtækjum, Júlía sér mest um fyrirtæki og starfsemi 
sem heyra undir hollustuháttasvið og Helga sinnir aðallega mengandi starfsemi.  
Hvert þessara þriggja fylgjast vel með því sem er efst á baugi í viðkomandi málaflokki 
og miðlar til annarra starfsmanna, enda verða allir starfsmenn HAUST að geta sinnt 
hverskonar eftirliti þannig að full hagkvæmni náist í rekstri.   
 

 
 
 
Myndin hér að ofan sýnir fjölda starfsmanna (án sumarafleysinga) og stöðugilda frá 
því að núverandi fyrirkomulag Heilbrigðiseftirlits Austurlands var tekið upp.  
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5.2 Endurmenntun og  samstarfsfundir 
Reynt er að taka þátt í því samstarfi sem mögulegt er án þess að kostnaður verði 
óyfirstíganlegur.  Samstarfsstofnanir halda æ fleiri símfundi og MAST býður upp á 
fræðslufundi í gegnum Netið, sem er afar jákvætt.  Einnig hefur á vegum MAST verið 
boðið upp á – og jafnvel verið gerð krafa um - þátttöku starfsmanna HAUST á 
fræðslunámskeiðum út af nýrri matvælalöggjöf.  Boðið hefur verið uppá  svokallaða 
TAYEX styrki, sem Evrópusambandið stendur fyrir.  Skv. kynningu er styrkjum ætlað 
að standa undir flugfari á námskeið ef fjarlægð er meiri en 400 km og gistingu ef 
fjarlægð er meiri en 100 km.  Því miður er ekki tekið tillit til þess að starfsmenn 
HAUST þurfa oftast að fljúga deginum áður en námskeið hefst til að ná tímanlega inn 
á námskeið og því hefur HAUST tekið á sig gistingu í eina nótt auk hluta dagpeninga.  
Vegna þessa þarf að gera ráð fyrir auknum kostnaði ef áframhald verður á sama 
fyrirkomulagi. 

Þátttaka í námskeiðum og ráðstefnum var skv. eftirfarandi á árinu 2011: 
 
20.-21.1.  HHr Matvælaráðstefna, Nordisk tilsynskonference í 

Kaupmannahöfn 

27.4.2011 HHr Málstofa um innleiðingu vatnatilskipunar í 
Reykjavík  

20.5.  LÞ Ráðstefna um fiskeldi og bleikju á Egilsstöðum 

28.5. HHr Símfundur með ýmsum aðilum til að samhæfa 
viðbrögð vegna áhrifa af eldgosi í Eyjafjallajökli.  

31.8.- 3.9.  LÞ Námskeið hjá Matvælastofnun.  Samræming á 
eftirliti vegna sláturhúsa, mjólkurstöðva o.fl. m.a. 
fyrirtækja sem heyra undir framsalssamning 
HAUST og MAST.  Styrkt af TAYEX  

7.-8.9. JS Vinnufundur hollustuháttahóps á Reykjanesi 

15.9. HHr Fundur á vegum Neytendastofu um 
magntilgreiningu og forpökkun.  Styrkt af TAYEX 

19.-20.10.  HHr. LÞ, JS, BF Haustfundur SHI, UST og MAST í Reykjavík 

 
Einungis var haldinn einn samstarfs- og samræmingarfundur starfsmanna HAUST 

 22. mars samstarfsfundur haldinn á Egilsstöðum.  

Á fundinum fór hluti starfsmanna saman í eftirlit í sundlaug til að samræma verklag á 
meðan aðrir ræddu ítarlega um framkvæmd eftirlits með sölu á hreindýrakjöti. Einnig 
var farið yfir nýungar í eftirliti með leikvöllum og leiktækjum, rætt um markaðssölu 
matvæla, samstarfsverkefni UST/MAST og HES auk þess sem þeir sem höfðu farið á 
námskeið eða fundi gerðu hinum grein fyrir því sem þeir höfðu lært.  

Því miður varð ekki af fundi sem áformaður var í nóvember og var honum frestað 
fram í janúar 2012. 

Samstarfsfundir af þessu tagi eru alveg nauðsynlegir til að samræma verklag og taka 
á nýjungum í reglugerðaumhverfinu sem og til að styrkja félagheildina í 
starfsmannahópnum.   
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6 Samstarf út fyrir Austurland 
6.1 Fundir yfirmanna UST og framkvæmdastjóra HES 
Á árinu 2011 var haldið áfram að funda símleiðis að jafnaði mánaðarlega, með 
öðrum framkvæmdastjórum og forstöðumönnum UST.  Fundir þessir hafa verið 
gagnlegir til skoðanaskipta en því miður hefur úrvinnsla á verkefnum í kjölfar þeirra 
og eftirfylgni ekki verið eins og ákjósanlegast væri.  Til stendur að endurskoða form 
fundanna og betrumbæta, enda mikilvægt að nýta tímann vel. 

Forstjóri MAST tilkynnti á haustfundi 2011 að hann hygðist taka upp svipaða fundi 
með framkvæmdastjórum HES, en ekki varð af því á árinu.  

 

6.2 Vorfundur  
Hefðbundinn vorfundur var haldinn á  Ísafirði 4. og 5. maí.  Fundinn sátu að venju 
auk framkvæmdastjóra HES fulltrúar UST og MAST og fulltrúar frá UHR og SLR.   

Umræðuefni voru t.d. framkvæmd nýju matvælalöggjafarinnar og eftirlitsheimsóknir 
ESA og FVO (Food and veterinary Office), áhættumat og áhættuflokkun fyrirtækja.  Á 
vegum UHR var farið yfir hlutverk ráðuneytis og HES varðandi samþykktir 
sveitarfélaga skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og varðandi fráveitur 
og úrgang. Mikið var rætt um díoxínmálin, förgun á varasömum úrgangi og nýju 
vatnatilskipunina og er þá ekki allt upp talið.  

Það er mat HES eftir þennan fund að rétt sé að kanna hvort meiri árangur náist með 
því að funda annars vegar með UST og UHR og hins vegar með MAST og SLR.  
Með því móti gæti umræðan um hvern málaflokk orðið beinskeyttari.     

Á vorfundi var samþykkt að stefna að eftirfarandi átaksverkefnum á árinu 2012: 

• Hollustuháttahópur: Verkefni um þrif í skólum og könnun á aðbúnaði í 
félagsheimilum.  

• Efnavöruhópur: Verkefni um varnaðarmerkingar á efnavörum í 
matvöruverslunum. 

• Umhverfisgæðahópur: Verkefni um eftirlit á bensínstöðvum.  Frestað var 
ákvörðun um könnun á virkni olíuskilja.  

• Matvælahópur: Rekjanleiki og innköllun matvæla, sjálfsafgreiðslubarir og verkefni 
um innra eftirlit í matvælafyrirrækjum. 

 

6.3 Haustfundur 
Haustfundur var haldinn af SHÍ og með aðkomu Samtaka íslenskra sveitarfélaga.  
Fundurinn var í Reykjavík 19. og 20. október og setti Valdimar Hermannsson 
formaður SHÍ fundinn að venju.  Sérstakur gestur fundarins var Erna Hauksdóttir, 
frkvstj. Samtaka ferðaþjónustunnar og var nokkuð fjallað um svarta starfsemi í sölu 
gistingar og einnig um samkeppni á veitingamarkaði, t.d. með sölu á heimabakkelsi.  
Auk erinda frá forstjórum UST, UHR og MAST voru fræðsluerindi sem lutu að vinnu 
heilbrigðisfulltrúa.  

 

6.4 Vinnuhópar HES og UST/ MAST 
Á vegum UST/MAST og HES eru starfandi fjórir vinnuhópar.  Hópunum er ætlað að 
samræma verklag heilbrigðiseftirlitssvæðanna undir stjórn samræmingarstofnanna, 
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taka á ágreiningsefnum og leiða samstarfs- eða átaksverkefni.   Greint er frá vinnu 
hópanna á árinu aftar í skýrslunni.  

 

6.5 Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða 
Á vegum SHÍ var líflegt starf á árinu.   

Vorfundur SHÍ var haldinn á  Akureyri 9.2.2011.  Meginþema fundarins var menntun 
starfsfólks í matvælafyrirtækjum.  Valdimar Brynjólfsson frkvstj. Heilbrigðiseftirlits 
Norðurlands eystra hefur lengi verið mikill áhugamaður um þetta mikilvæga málefni 
og hann hélt framsöguerindi um málið ásamt Sigurgeiri Höskuldssyni gæða- og 
vöruþróunarstjóri Norðlenska.  Í lok fundarins var Valdimar heiðraður sérstaklega, 
enda lét hann af störfum sem heilbrigðisfulltrúi fyrir aldurs stakir eftir langan og 
farsælan feril.  

Aðalfundur SHÍ var landinn 8.11.2011 í Þrastarlundi hjá Selfossi.  Auk hefðbundinna 
aðalfundarstarfa var mikið fjallað um samskipti UST og MAST við HES, enda telja 
HES mikilvægt að auka og bæta samskiptin.  Á fundinum hélt Einar Gunnlaugsson 
frá Orkuveitu Reykjavíkur, fróðlegt erindi um starfsemi Hellisheiðar- og 
Nesjavallavirkjunar.   

Á aðalfundinum lét Valdimar O. Hermannsson af störfum eftir 6 ára formennsku.  
Voru honum þökkuð velunnin störf og hann hét því að vinna áfram að málefnum 
heilbrigðiseftirlits bæði sem formaður heilbrigðisnefndar Austurlands og sem 
formaður SSA.  Herdís Sigurjónsdóttir, formaður heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis tók 
við keflinu af Valdimar.  

Fundur með Umhverfisráðuneyti. Á vegum stjórnar SHÍ var fundað með UHR um 
samskiptamál heilbrigðiseftirlits og Umhverfisstofnunar og stefnumótun varðandi 
framsal eftirlitsverkefna, sem er mikið áhugamál HAUST.   

Fundir framkvæmdastjóra HES innan vébanda SHÍ voru þrír á árinu, allir símfundir, 
nema einn sem haldinn var í UHR og fjallaði um framsal verkefna milli UST og HES. 
Samskiptamál við UST og MAST hafa oft borið á góma á símfundum auk þess sem 
mikilvægt er að samræma stefnu varðandi vor- og haustfundi með stofnunum.  Afar 
gagnlegt er auk þess að fá upplýsingar um úrskurði í kærumálum sem HES deila 
með sér á slíkum fundum, enda mikilvægt að læra af fordæmum.   
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7 Stjórnsýsla 
7.1 Fjármál og ársreikningar 
Stólparitið hér að neðan sýnir lykiltölur úr ársreikningum, ath. þó að tölur fyrir 2011 
eru úr bráðabirgðauppgjöri en ekki frágengnum ársreikningum og fyrir árið 2012 eru 
tölur úr endurskoðaðri fjárhagsáætlun.    

Með samstilltu átaki hefur verið unnt að halda rekstri vel innan fjárhagsáætlunar sl. 
þrjú ár og snúa við neikvæðum rekstri áranna 2007 og 2008. 

 

7.1.1 Bifreiðar og akstur 
Þar sem fjárhagsleg afkoma ársins 2010 var betri en áætlanir gerðu ráð fyrir var í 
febrúar 2011 ákveðið að endurnýja aðra bifreið HAUST, þ.e. að skipta út Toyota 
Hilux, frá 2005 fyrir nýjan Skoda Octavía sem er mun sparneytnari.   
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Súluritin hér að ofan sýna aukinn kostnað við rekstur bifreiða þrátt fyrir minni akstur.  
Árið 2010 var akstur óvenjumikill, þar sem nokkrir fundir voru haldnir á norðurlandinu 
og ekið á þá í stað þess að fljúga.  Á árinu 2011 lækkar rekstarkostnaður vegna 
minni aksturs, en einnig þar sem sparneytnari bíll var notaður eftir föngum.   
 

7.2 Eftirlitsskyld starfsemi eftir svæðum  
Skv. venju eru hér að neðan stólparit sem sýna skiptingu eftirlitsskyldrar starfsemi 
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. 

Ath. að ekki er um mikla fjölgun fyrirtækja að ræða heldur er enn unnið skv. þeirri 
stefnu að ská eftirlitsskylda þætti starfsstöðva skv. ÍSAT númerum.  Þannig getur eitt 
fyrirtæki verið skráð fyrir þrem tegundum starfsemi.  T.d. getur ferðaþjónustufyrirtæki 
verið skráð fyrir vatnsveitur, sölu gistingar og sölu matvæla.  Þetta verklag er 
nauðsynlegt þar sem sala matvæla og rekstur vatnsveitu flokkast sem 
matvælafyrirtæki en gistingin er leyfisskyld skv. hollustuháttareglugerð.  Vegna 
skýrslugjafar til yfirstofnana, sem aftur þurfa að senda skýrslur til Evrópu er 
nauðsynlegt að flokka skv. ofansögðu, en þetta auðveldar líka allan samanburð milli 
starfsstöðva bæði innan HAUST og milli HES.  
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7.3 Framsal eftirlitsverkefna frá UST og MAST til HAUST 
Nokkur árangur hefur orðið í samningaumleitunum milli yfirstofnanna og HAUST á 
árinu.  Þó verður að segjast eins og er að í báðum tilfellum er um n.k. varnarsigra að 
ræða, enda snúast samningarnir um að HAUST fái að halda því sem verið hefur en 
ekki er um ný verkefni að ræða enn sem komið er a.m.k.  

 

7.3.1 Verkefni frá UST 
Í desember 2010 var af hálfu UST ítrekuð uppsögn samninga um framsal 
eftirlitsverkefna til HAUST og annarra HES sem höfðu haft slíka samninga.  Uppsögn 
samningsins átti að taka gildi í lok árs 2011.  Ítarlegar viðræður áttu sér stað milli 
HAUST og UST og einnig var formlega með bréfi farið fram að frestun á gildistöku 
uppsagnarinnar.   

Niðurstaðan varð að frestað var uppsögn samninga varðandi eftirlit með málefnum 
úrgangs til ársloka 2013, enda er í úrgangslögunum skýr heimild til framsals, reyndar 
bæði á eftirlitsverkefnum og beitingu þvingunarúrræða.  Varðandi samning um eftirlit 
með fiskimjölsverksmiðjum þá var uppsögn hans látin gilda, en boðið uppá annars 
konar samning þar sem HAUST væru falin ákveðin verkefni f.h. UST, m.a. hvað 
varðar eftirlit með fiskimjölsverksmiðjum.  Ekki tókst að ljúka gerð þess samnings fyrir 
árslok, en stefnt er að því í ársbyrjun 2012. 

 

7.3.2 Verkefni frá MAST 
Í desember 2010 tókust samningar milli MAST og HAUST um að heilbrigðisfulltrúar 
vinni starfsleyfi og fari að öllu leyti með matvælaeftirlit í nokkrum fyrirtækjum sem ella 
hefðu færst yfir til MAST skv. nýju matvælalögunum.  Um er að ræða 9 lítil 
matvælafyrirtæki, þar sem unnið er með fisk, kjöt eða hrámjólk, yfirleitt í tengslum við 
aðra starfsemi sem HAUST hefur eftirlit með.  

Nokkrir hnökrar hafa komið upp í framkvæmd þessa samnings, einkum í tengslum 
við breytingar í rekstri og eins þegar ný fyrirtæki með svipaða starfsemi hafa sótt um 
starfsleyfi.  Unnið er að lausn þessa vanda, enda óviðunandi að ný fyrirtæki fái ekki 
greið svör um hvor stofnunin sé þeirra eftirlitsaðili frá upphafi.  

 
 

8 Starfsemi HAUST á árinu 2011 
8.1 Starfsleyfi fyrirtækja 
Á árinu 2006 tóku HES sig saman um að gefa starfsleyfi út til 12 ára.  Fram að þeim 
tíma höfðu leyfi útgefin af HAUST verið til fjögurra ára, en sum HES gáfu út 6 ára 
leyfi og eitt 12 ára.  Þessi ákvörðun var tekin á vettvangi SHÍ í þeim tilgangi að 
samhæfa störf HES.   

Til að byrja með töldu menn að með því að gefa út leyfi til lengri tíma myndi álag 
vegna starfsleyfisvinnslu minnka og tekjur þá einnig í samræmi við það.  Raunin 
hefur orðið önnur, því miklar breytingar verða á starfsemi fyrirtækja, sem kalla á 
endurskoðun og breytingar leyfa.  Þannig er tiltölulega sjaldgæft að leyfi séu óbreytt 
um árabil.  Ennfremur hefur starfsleyfisvinnsla orðið ítarlegri og vandasamari í kjölfar 
aukinna krafna varðandi skýrsluskil og eftirlitsþætti.   

Stólparitið hér að neðan sýnir heildarfjölda starfsleyfa sem hafa verði unnin á 
undanförnum árum.  Fjöldi útgefinna leyfa rokkar nokkuð undanfarin. ár, en ekki 
verður séð að stefni í mikla fækkun leyfa.  
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Til að greina betur sundur hvaða vinna liggur að baki súlunum hér að ofan hafa 
útgefin leyfi á sl. tveim árum verið skoðuð eftir hvort um er að ræða ný leyfi, 
endurnýjuð eða annað.  Af næsta súluriti sést að meginþorri útgefinna leyfa eru ný og 
endurnýjuð/breytt leyfi, en einni að tímabundin leyfi eru allmörg.  

Tímabundin leyfi eru vegna skemmtana, s.s. þorrablóta, brennuleyfi um áramót og 
bæjarhátíðir.  Á árinu 2011 voru allmörg skammtímaleyfi gefin út í tengslum við 
unglingalandsmót UMFÍ sem haldið var á Egilsstöðum. Þá  var nokkuð um leyfi 
vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja, en slík starfsemi er starfsleyfisskyld 
vegna mengunarvarna.    
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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.  Síðan þá hefur tóbakssöluleyfum í gildi fækkað 
nokkuð jafnt og nú eru þau aðeins 34.  Einkum eru það veitingastaðir sem ekki sjá 
sér hag í að viðhalda slíkum leyfum eftir að reykingar voru bannaðar á veitinga- og 
skemmtistöðum.   

 

8.3 Eftirlit í fyrirtækjum - yfirlit 
Í árslok er gerð áætlun um eftirlit næsta árs þar sem tekið er tillit til eftirlitstíðni 
fyrirtækja eftir áhættumati, sem einnig kemur fram í gjaldskrá.  Sum lítil fyrirtæki með 
einfaldan rekstur þarf aðeins að skoða fjórða hvert ár, en önnur með viðamikinn og 
viðkvæman rekstur jafnvel ofar en einu sinni árlega.  Við gerð áætlunar eru 
fyrirtækjaflokkar einnig færðir milli starfsmanna ef þörf krefur, þannig að engum sé 
ætlað meira en stöðuhlutfall hans leyfir.  Mikil áhersla er lögð á að starfsmenn sinni 
reglubundnu eftirliti skv. þessari áætlun, enda er reglubundið eftirlit grunnurinn að allri 
annarri starfsemi heilbrigðiseftirlits.  

Auk reglubundins eftirlits þarf að sinna kvörtunum og úttektum, t.d. ef um nýja 
starfsemi er að ræða eða breytingar á rekstri og starfsleyfum. 

Súluritin hér að neðan gefa yfirlit um fjölda fyrirtækja og eftirlitið á árinu 2011 eftir 
sveitarfélögum.  Heildarfjöldi fyrirtækja á Hornafirði og Héraði umfram eftirlitsskyld og 
heimsótt fyrirtæki skýrist að hluta til af litlum vatnsveitum og ferðaþjónustufyrirtækjum 
sem aðeins þarf að heimsækna annað hvert ár.   
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8.4 Sýnatökur 
Línuritið hér að neðan sýnir heildarfjölda sýna eftir tegundum nokkur undanfarin ár.   
 

 
Neysluvatnið er stærsti flokkurinn árið 2011 eins og áður.  Flokkurinn „fráveitu- og 
árvatn“ er óvenjustór vegna sýnatöku í tengslum við fráveitumál (sjá kafla 8.7.1).  Í 
flokknum „annað“ eru jarðvegssýni og einnig matvæli önnur en ís úr vél. 

 

8.5 Kvartanir 
45 formlegar kvartanir voru skráðar á árinu 2011. Í öllum tilfellum er um að ræða 
kvartandir eða ábendingar sem starfsmenn fylgja eftir með skoðunum og/eða 
símtölum við rekstraraðila viðkomandi fyrirtækja eða forsvarsmanna viðkomandi 
eigna.  
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Engisprettan á myndinni hér til hliðar er 
ættuð frá Egyptalandi. Hún barst til 
Egilsstaða með káli í mars mánuði 2011 
og kom væntanlega með skipi frá Spáni 
með stuttri viðdvöl í Hollandi. Talið er að 
minnkandi notkun grænmetisræktenda á 
skordýraeitri hafi í för með sér að skordýr 
berast í auknum mæli með grænmeti á 
milli landa en um svipað leiti og þessi 
engispretta var á Héraði var frænka 
hennar að spóka sig eldhúsi á Englandi. 
Sú varð síðar gerð að gæludýri. Örlög 
þessarar engisprettu urðu hinsvegar allt 
önnur, eftir að hún hafði baðað sig í 
frægðarljóma Íslenskra fjölmiðla um 
skeið. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartanir tengdar  fjöldi Eðli kvartana  

Mengun  14 Kvartað var um lyktarmengun, ólag á fráveitum, vargfugl, 
umgengni nágranna, númerslausum bílum á víðavangi 
o.fl.  

Matvælafyrirtækjum  8 Tvær kvartanir vegna skordýra í matvælum og fjórar 
vegna vanþrifa í matvælafyrirtæki.  

Hollustuháttum  11 Kvartað var um vanþrif í sundlaug, grun um myglusveppi 
í íbúðarhúsnæði og óhapp í íþróttahúsi. 
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8.6 Efst á baugi í matvælaeftirliti 
Fjöldi matvælafyrirtækja á starfsvæði Heilbrigðiseftirlits Austurlands var í árslok 2011, 
344, þar af voru 247 á eftirlitsskrá.  Á myndinni hér að neðan má sjá skiptingu allra 
matvælafyrirtækjanna á svæðinu í flokka:  

 

 
  

Eftirlitsferðir ársins vegna matvælafyrirtækja  2011 urðu 262, þar af 231 ferð til að 
sinna reglubundnu eftirliti  og 28 ferðir vegna úttekta.  Skiptingu eftirlitsferða í 
matvælafyrirtæki má sjá á myndinni hér að neðan:  
 

 
 
Alls voru það 14 matvælafyrirtæki af 247 sem voru á eftirlitsáætlun sem ekki voru 
heimsótt á árinu, munar þar mestu um 9 vatnsveitur á suðursvæði en ákveðið var að 
fresta eftirliti með þeim fram til ársins 2012 vegna tímaskorts. Aðrar ástæður fyrir því 
að fyrirtæki voru ekki heimsótt voru meðal annars þær að sum fyrirtæki eru aðeins 
starfandi hluta úr árinu og náðist ekki að heimsækja þau á starfstímanum og í 
einhverjum tilfellum hættu fyrirtæki rekstri áður en eftirlit fór fram. 
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8.6.1 Neysluvatn  
Um mitt sumar greindust kólígerlar í neysluvatni á Vopnafirði við reglubundið eftirlit, 
endurteknar sýnatökur leiddu í ljós að í vatninu voru bæði kólí og e.coli gerlar og því 
var íbúum á Vopnafirði ráðlagt að sjóða neysluvatn.  Í kjölfarið var brunnsvæði 
vatnsbólsins skoðað og sýni tekin víðsvegar um svæðið í þeim tilgangi að komast að 
upptökum mengunarinnar, í ljós kom að einn brunnur hafði laskast, trúlega vegna 
leysinga og voru líkur taldar á því orsök mengunarinnar mætti rekja til hans.  Þetta 
var síðan staðfest með sýnatökum, brunnurinn var því aftengdur og fljótlega eftir það 
varð vatnið fullnægjandi til drykkjar m.t.t. örverufræðilegra viðmiða. Þessi atburður og 
aðrir sambærilegir á undanförnum árum  undirstrika mikilvægi þess að ábyrgðaraðilar 
vatnsbóla viðhafi reglubundið eftirlit með ástandi þeirra, sérstaklega eftir að snjóa 
leysir eða kjölfar vatnavaxta.  

Tekin eru  neysluvatnssýni úr öllum vatnsveitum sem eru með starfsleyfi og er 
reglubundin sýnataka liður í eftirliti með vatnsveitunum og er sýnatökugjaldið inni falið 
í árlegu eftirlitsgjaldi vatnsveitnanna.  Í töflunni hér að neðan er má sjá fjölda 
vatnsveitna á starfssvæði HAUST, stærð þeirra og þann fjölda sýna sem taka skal í 
reglubundnu eftirliti og svokallaðri heildarúttekt fyrir stærstu vatnsveiturnar. 
 

Vatnsveitur á eftirlitsskrá 2011 Sýnatökur skv. Neysluvatnreglugerð 
536/2001 

Stærðarflokkur fjöldi Reglubundin 
sýni árlega Heildarúttekt árlega 

Vatnsveitur 1.000 - 5.000 íbúa 5 4 1 

Vatnsveitur 501-1.000 íbúa 5 4 1 

Vatnsveitur 151-500 íbúar 3 1 Ákvörðun 
heilbrigðisnefndar í 

samráði við 
Matvælastofnun minni vatnsveitur 103 annað hvert ár 

 
 
Niðurstöður sýnatöku úr reglubundnu eftirlit  má sjá á myndunum hér að neðan. 
 

  
93 % þeirra sýna sem tekin voru úr stærri vatnsveitunum (>151 íbúa) stóðust 
örverufræðileg viðmið neysluvatnsreglugerðar, hjá minni vatnsveitunum var hlutfallið 
85%, ástæður þess að sýni standast ekki gæðakröfur geta verið að ýmsum, til dæmis 
ef að vatnsból hafa laskast og yfirborðsvatn eða önnur óhreinindi komast í vatnið eins 



 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ársskýrsla HAUST 2011 
 - 21 - 

 

og að framan greinir, þá er aldrei að hægt að útiloka að mistök við sýnatöku eða 
meðferð sýna valdi því að sýni spillst á einhvern hátt. Vinnureglan er sú að ef sýni 
stenst ekki gæðakröfur er sýnatakan endurtekin.  

Litlum vatnsveitum á svæðinu sem hlotið hafa starfsleyfi heldur áfram að fjölga. Þó 
eru enn 9 vatnsveitur sem HAUST veit af og telur starfsleyfisskyldar sem ekki hafa 
hlotið starfsleyfi, þar af er að minnsta kosti ein sem sótt hefur verið um starfsleyfi fyrir 
og hefur verið skoðuð, starfsleyfi vegna hennar verður væntanlega gefið út að 
loknum úrbótum sem HAUST hefur farið fram á að verði gerðar.  

Á myndinni hér að neðan má sjá þá þróun sem orðið hefur í útgáfu starfsleyfa fyrir 
litlar vatnsveitur á undanförnum árum. 
 

 
 

8.6.2 Átak varðandi sölu á hreindýrakjöti. 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands ásamt Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sendi á 
vormánuðum bréf til leiðsögumanna með hreindýraveiðum og þeirra veiðimanna sem 
fengu úthlutað veiðileyfi á hreindýr. Tilgangur bréfsins var að vekja athygli á því að 
einungis er heimilt að selja hreindýrakjöt af löglega felldu dýri sem verkað hefur í 
löglegri verkunarstöð og er samþykkt þar og stimplað af dýralækni. Einnig voru birtar 
greinar í fjölmiðlum til að vekja athygli á málinu. Þá fengu öll veitingahús og verslanir 
á starfsvæði HAUST sent bréf þar sem vakin var athygli á því að smásöluaðilar þurfa 
að geta sýnt fram á að hreindýrakjöt sé af löglega veiddu og verkuðu dýri.  Leiki 
einhver vafi á uppruna kjötsins telst það ekki öruggt m.t.t. matvælalaga og því má 
búast því að það verði gert upptækt og því fargað í kjölfarið.  Önnur 
heilbrigðiseftirlitssvæði fengu einnig bréfið og voru hvött til þess að senda það til 
verslana og veitingastaða á sínum svæðum. Í eftirliti HAUST með veitingastöðum og 
verslunum á árinu 2011 fannst ekkert hreindýrakjöt sem var óstimplað.  
 

8.6.3 Ís úr vél 
Tekið er eitt sýni árlega úr hverri ísvél á svæðinu í reglubundnu eftirliti.  Standist 
sýnið ekki örverufræðileg viðmið reglugerðar um mjólk og mjólkurvörur er 
rekstraraðila vélarinnar gert viðvart og honum gert að gera ráðstafanir til úrbóta og 
sýnatakan er því næst endurtekin.  Ef endurtekin sýni mælast í tvígang yfir 
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viðmiðunargildum reglugerðarinnar er viðkomandi ísvél lokað og sala á ís úr henni 
bönnuð, þar til sýnt hefur verið fram á bætt ástand vörunnar. Sala á ís var bönnuð úr 
einni ísvél á árinu 2011.  Á meðfylgjandi súluriti má sjá niðurstöður úr sýnatökum af 
ís úr vél undanfarinna ára.  

 
 
Segja má að ástandið hafi þokast í rétt átt á undanförnum árum.  Þó er enn 
þriðjungur íssýna sem tekinn eru í reglubundnu eftirliti sem ekki standast kröfur um 
örverufræðileg viðmið reglugerða sem er of hátt hlutfall að mati HAUST. 
 

8.6.4 Samstarfsverkefni MAST og HES – matvælahópur 
Matvælahópur starfar á vegum MAST og HES. Leifur Þorkelsson er fulltrúi HAUST í 
hópnum. Hópurinn var ekki mjög virkur á árinu 2011, aðeins haldnir 3 fundir. Framtíð 
hópsins kann að vera í nokkurri óvissu í kjölfar mannabreytinga hjá MAST en þó er 
gagnkvæmur vilji til þess, bæði hjá HES og MAST að halda vinnu hópsins áfram, en 
vinna hans mikilvægur þáttur í því að samræma vinnubrögð á milli 
heilbrigðiseftirlitssvæða og einnig til að koma leiðbeiningum frá MAST á framfæri. 
Þessi vinna er ekki síst mikilvæg um þessar mundir, í kjölfar innleiðingar á nýrri 
matvælalöggjöf. 

Árlega eru skipulögð samstarfsverkefni allra heilbrigðiseftirlitssvæða og 
Matvælastofnunnar sem hefur umsjón með úrvinnslu og birtingu gagna. 
Verkefnunum er ætlað að gefa mynd af ástandi þeirra atriða sem verið er að skoða á 
hverju tímabili. Skýrslur eftirlitsverkefnanna og verkefna fyrri ára má nálgast á 
heimasíðu Matvælastofnunnar, með því að velja eftirlitsniðurstöður og því næst 
eftirlitsverkefni. Dræm þátttaka heilbrigðiseftirlitssvæða í verkefnunum er þó þess 
valdandi að erfitt getur verið að heimfæra niðurstöður þeirra uppá ástandið á landinu 
í heild en að jafnaði tóku aðeins 4 svæði af 10 þátt í eftirlitsverkefnunum.   

HAUST tók þátt í þremur samstarfsverkefnum á árinu 2011; Innihaldsefni, merkingar 
og markaðssetningu fæðubótarefna, innihaldslýsingar matvæla og uppskriftir þeirra 
og meðferð einnota og margnota umbúða í matvælafyrirtækjum. Þá var vinnu við 
verkefni um fæðubótarefni lokið á árinu en verkefnið hófst 2010. 

Þrjú samstarfsverkefni eru fyrirhuguð á árinu 2012; um innra eftirlit, 
sjálfsafgreiðslubari og rekjanleika og innköllun.   

Þátttaka í samstarfsverkefnum af þessu tagi er afar mikilvæg að mati HAUST og því 
er gert ráð fyrir því að taka þátt í öllum verkefnum ársins.  
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8.6.5  Reynslan af nýrri matvælalöggjöf 
Segja má að innleiðingu nýrrar matvælalöggjafar hafi lokið þann 1. nóvember 2011, 
þegar reglugerðarákvæði sem lúta að frumframleiðslu á kjöti, mjólk og eggjum tóku 
gildi. Ný matvælalöggjöf er í rauninni upptaka íslands á reglugerðapakka 
Evrópusambandsins.  Það er því enn of snemmt að leggja mat á það hvort og þá 
hvaða breytingar fylgja nýrri matvælalöggjöf. Almennt má þó segja að í henni sé lögð 
áhersla á að stjórnendur matvælafyrirtækja beri ábyrgð á framleiðsluvörum sínum.  Í 
hluta þeirra reglugerða sem innleiddar hafa verið er kveðið á um að þau ríki sem 
innleitt hafi reglugerðirnar skuli setja reglur um tiltekna starfsemi í reglugerðunum, 
þar sem meðal annars kæmu fram skilgreiningar á því hvaða starfsemi yrði 
undanþegin reglugerðunum að hluta til eða að fullu. Vinnu við gerð landsreglna hér á 
landi er hafin, að hluta til. Að mati HAUST er mikilvægt að þessari vinnu ljúki sem 
fyrst og með því verði dregið úr óvissu sem kann að skapast varðandi túlkun 
reglugerðanna. 

 

8.7  Efst á baugi í  mengunarvarnaeftirliti 
 

8.7.1 Fráveitumál sveitarfélaga  
Ástand fráveitumála  Á fundi heilbrigðisnefndar á Seyðisfirði í júní mættu forstjóri og 
sviðsstjóri UST til að kynna sig og stofnunina og brýna heilbrigðisnefnd til dáða.  M.a. 
kom fram gagnrýni á heilbrigðisnefndir fyrir að ganga ekki harðar fram gagnvart 
sveitarfélögum um að koma fráveitumálum í löglegt horf.  Skv. reglugerð um fráveitur 
og skólp nr. 798/1999 eru allir frestir útrunnir.  Í kjölfar fundarins var öllum 
aðildarsveitarfélögum HAUST ritað bréf og óskað upplýsinga og tímasettra áætlana 
um áform til að mæta kröfum reglugerðar.   

Svör bárust frá sveitarfélögunum og voru allt frá ítarlegum greinargerðum og niður í 
það sem fella má í eina setningu:  „Það er ekki af viljaleysi heldur peningaleysi, sem 
þessi mál eru enn í ólestri“.  Samantekt svara var kynnt á aðalfundi HAUST í október 
2011 og eru helstu niðurstöður þessar:  

 
• Aðeins tvö sveitarfélög hafa uppfyllt kröfur um fráveitur og skólp: 

Borgarfjarðarhreppur  og Fljótsdalshreppur 
• Hornafjörður, Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð hafa komið hluta af sínum 

fráveitukerfum í það horf sem reglugerðin gerir kröfu um. 
• Á Hornafirði, Vopnafirði, Seyðisfirði og Fjarðabyggð hefur mikil vinna verið 

lögð í sameiningu útrása við þéttbýliskjarna, en hreinsun skólps er ekki í 
samræmi við kröfur. 
 

Taflan hér að neðan sýnir u.þ.b. fjölda íbúa í hverju sveitarfélagi eftir því hvort þeir 
búa við fullnægjandi hreinsun fráveitur eða ekki. 
 
	  	   Íbúafjöldi	  	   fjöldi	  íbúa	  með	  fulln	  

hreinsun	  	  
fjöldi	  íbúa	  með	  
ófulln	  hreinsun	  

Hornafjörður	   2.119	   1.000	   2.119	  
Djúpivogur	   447	   	  	   447	  
Breiðdalsvík	   199	   	  	   199	  
Fjarðabyggð	   4.583	   30	   4.553	  
Seyðisfjörður	   668	   	  	   668	  
Fljótsdalshérað	   3.401	   2.533	   867	  
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Borgarfjörður	   141	   141	   	  	  
Fljótsdalshreppur	   80	   80	   	  	  
Vopnafjörður	  	   668	   	  	   668	  
Samt.	  	  	   12.306	   3.784	   9.521	  
 

 
 

Skoðun á viðtökum  Í samvinnu við Vopnafjarðahrepp, Fljótsdalshérað og Hornafjörð 
voru tekin nokkur strandsýni af viðtökum fráveitu, þ.e. sýni í höfninni á Vopnafirði, úr 
Eyvindará, Lagarfljóti og Eiðalæk á Héraði og strandsýni við þéttbýlið í Hornafirði.  
Svipuð sýni voru tekin í Seyðisfirði tvö ár í röð, 2009 og 2010.  Sýni af þessu tagi 
gefa upplýsingar um gerlamengun á strandsvæðum og eru þannig vísbendingar um 
ástand viðtakanna.  Vonast er til að unnt verði að halda þessari upplýsingaöflun 
áfram og í samvinnu við fleiri sveitarfélög.  

Af hálfu HAUST er skýr krafa um að sveitarfélög setji sér tímasett markmið og vinni 
að heildarlausnum í fráveitumálum.  Ljóst er að þennan málaflokk þarf að ræða 
ítarlegar innan heilbrigðisnefndar. 

 

8.7.2 Málefni úrgangs 
Í úrgangsmálum hafa orðið miklar framfarir á undanförnum árum.  Magn úrgangs til 
urðunar hefur minnkað að sama skapi og endurvinnsla og endurnýting úrgangs 
eykst.  Sveitarfélögin á starfssvæði HAUST fara ýmsar leiðir í úrgangsmálum, en öll 
eru sveitarfélögin að ná miklum árangri.  Íbúar eru duglegir að flokka einkum þar  
sem þeir sjá að flokkaður úrgangur fer til endurnýtingar.  Yfirmenn nokkurra fyrirtækja 
hafa áttað sig á því að unnt er að ná sparnaði með því að flokka úrgang vel.  
Mikilvægt er að heilbrigðisfulltrúar og yfirmenn umhverfismála í sveitarfélögunum 
haldi áfram fræðslu og kröfugerð í málaflokknum.  

Jarðgerð lífræns úrgangs hefur verið nokkuð til umræðu.  Annars vegar er hvatt til 
jarðgerðar í þeim tilgangi að draga úr magni lífræns úrgangs til urðunar, en hins 
vegar hefur ekki fengist leyfi til að nota moltuna til áburðar vegna hættu á 
sjúkdómasmiti.  Staðan í þessum málaflokki er því nokkuð snúin. 

Förgun úrgangs, þ.e. urðun eða brennsla er háð starfsleyfum UST.  Heilbrigðisnefnd 
hefur hins vegar á sinni könnu starfsleyfisvinnslu fyrir endurnotkun úrgangs.  Þannig 
hefur heilbrigðisnefnd gefið út leyfi til að nota fiskúrgang og seyru til 



 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ársskýrsla HAUST 2011 
 - 25 - 

 

jarðvegsbóta/skógræktar.  Á sama hátt getur nefndin gefið út starfsleyfi til að nota 
ákveðnar tegundir úrgangs til landmótunar og uppfyllingar ef um það er sótt.   

 

8.7.3 Samstarfsverkefni UST og HES – Umhverfisgæðahópur 
Fulltrúar UST og heilbrigðisfulltrúar sem sinna mengunarvarnaeftirliti hafa með sér 
samstarf í svokölluðum Umhverfisgæðahópi. Helga Hreinsdóttir er fulltrúi HAUST.  
Hópurinn fundaði fimm sinnum á árinu, símleiðis.  

Átaksverkefni ársins 2011 var eftirlit í efnalaugum. Úrvinnslu verkefnanna er ekki 
lokið þegar þetta er ritað.  

Á vegum hópsins hefur mikil vinna verið lögð í að semja starfsleyfisskilyrði fyrir hinar 
ýmsu starfsgreinar, svo sem bílaiðnaðinn, málmiðnaðarfyrirtæki o.fl.  Því miður er 
ágreiningur milli fulltrúa UST og HES um form starfsleyfisskilyrðanna, þar sem 
lögfræðingar UST telja að einungis sé hægt að birta starfsleyfisskilyrði fyrir þær 
tegundir atvinnurekstrar sem taldar eru upp í fylgiskjali með starfsleyfareglugerð.  Í 
fylgiskjalinu er t.d. fjallað um „bifreiða- og vélaverkstæði“.  Afstaða UST er að ein 
starfsleyfisskilyrði skuli vinna fyrir þann flokk allan, en afstaða HES er að betra sé að 
aðskilja starfsleyfisskilyrðin í t.d. dekkjaverkstæði, smurstöð, vélsmiðju o.fl., þannig 
að hvert fyrirtæki fái leiðbeiningar um það sem við á í þeirri starfsstöð.  Ennfremur 
hefur lengi verið ágreiningur milli UST og HES um orðalagið „önnur sambærileg 
starfsemi“, sem fulltrúar UST telja ekki vera nothæft til að taka á starfsemi sem hefur 
svipaða hættu á mengun í för með sér og önnur starfsemi sem upp er talin, t.d. í 
flokknum „Starfsemi er snertir vélknúin farartæki“.  Áfram verður unnið að lausn á 
þessum ágreiningi, enda allir sammála um markmið vinnunnar varðandi 
mengunarvarnir og aukin umhverfisgæði.  
 

8.8 Efst á baugi í hollustuháttaeftirliti 
 

8.8.1 Sóttvarnaundanþágur fyrir skip 
Einn þáttur innleiðingar alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar (IHR) er eftirlit með skipum 
og útgáfa sóttvarnarundanþágu og sóttvarnavottorða.  

Fyrir 15. júní 2007 var svokallaðra rottuvottorða krafist vegna millilandasiglinga. 
Miðaðist sú ráðstöfun við að takmarka útbreiðslu rottuborinna sjúkdóma. Skyldu skip 
endurnýja þessi vottorð á sex mánaða fresti og skyldi skipið allt skoðað.  

Nú eru það heilbrigðisfulltrúar sem sjá um skipaskoðunina  og er markmið með henni  
að ganga úr skugga um að ekki séu þær aðstæður í skipinu sem heilsu áhafna og 
farþega um borð geti stafað hætta af og að komið sé í veg fyrir að með skipinu berist 
smit- eða eiturefni sem ógnað geta lýðheilsu landsins.  Í kjölfar skoðunar eru, í stað 
gömlu rottuvottorðanna gefin út sóttvarnarundanþágur eða sóttvarnarvottorð eftir 
aðstæðum. 

Sóttvarnarundanþága (Ship sanitation control exemption certificate), er algengasta 
formið og er gefið út ef engar alvaralegar athugasemdir eru gerðar við ástandið um 
borð. Sóttvarnarundanþágur má gefa út í flestum höfnum á starfssvæði HAUST 

Sóttvarnarvottorð (Ship sanitation control certificate) er gefið út eftir að brugðist hefur 
við athugasemdum á fullnægjandi hátt. Sóttvarnarvottorð má aðeins gefa út í einni 
höfn á starfssvæði HAUST, Seyðisfjarðarhöfn.  

Einnig er hægt að framlengja gildandi vottorð um 1 mánuð ef ekki er hægt að 
framkvæma eftirlit eða ekki er hægt að koma við viðeigandi sóttvörnum. Árið 2011 
gaf HAUST út 8 sóttvarnarundanþágur 
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8.8.2 Tannhvíttunarefni 
Tannlæknar nota peroxíð til að aflita tennur.  Á árinu var á snyrtistofu boðið upp á 
slíka þjónustu af hálfu tanntækna.  HAUST hafði afskipti af málinu enda er ekki 
heimilt að nota snyrtivöru með meira en 0,1% peroxíði á tennur.  Tannlæknum er 
sem fagmönnum heimilt að nota sterkari blöndur.  Til að vinna þetta mál þurfti að leita 
úrskurðar hjá UST, enda er reglugerðaramminn því miður ekki alveg skýr hvað 
varðar allar styrkleikablöndur efnisins.   
  

8.8.3 Baðstaðir 
Ný reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum tók gildi 1.1.2011.  Í þessari 
reglugerð eru ýmis nýmæli sem lúta að auknu öryggi baðgesta.  M.a. er í 
reglugerðinni ákvæði um að börn yngri en 10 ára megi ekki fara í sund nema í fylgd 
syndra einstaklinga eldri en 15 ára og þá má viðkomandi aðeins taka ábyrgð á tveim 
börnum í senn.  Krafa er um skýrari öryggis merkingar, útlit þeirra og staðsetningu. 
Skerpt er á kröfum um tæknikunnáttu laugargæslumanna hvað varðar heilnæmi 
baðvatns.  Heilbrigðisfulltrúar hafa á árinu fundað og rætt sín á milli og með UST um 
hvernig unnið skuli með skilgreiningar og útlit skilta.  Nú eru upplýsingar um útlit og 
stærð skilta aðgengilegar á heimasíðu UST. 

Sýni voru að venju tekin af baðvatni sem hluti af reglubundnu eftirliti með baðstöðum.  
Niðurstöður sjást hér að neðan.  Greinilegt er að full þörf er á aukinni tækniþekkingu 
sundlaugarvarða til að tryggja eftir föngum hreinleika baðvatns. 
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8.8.4 Leikvellir og leiktæki 
Lokafrestur til að endurgera leiksvæði skv. kröfum reglugerðar um öryggi 
leikvallatækja og leiksvæða rann út í árslok 2010.  Sum sveitarfélög hafa fækkað 
opnum leiksvæðum og önnur hafa fækkað leiktækjum með því að taka niður tæki 
sem ekki uppfylla staðla.  Nú er unnið að gerð starfsleyfa fyrir öll opin leiksvæði í eigu 
sveitarfélaganna, enda ættu öll leikvallatæki og leiksvæði að vera komin í lag. Innra 
eftirlit með leiktækjum og leiksvæðum við leik-og grunnskóla hefur batnað til muna en 
bæta þarf almennt innra eftirlit á opnum leiksvæðum.  Þó er eitthvað um að 
sveitarfélög hafi ekki látið framkvæma Aðalskoðun leiksvæða, en krafa þar um er í 
reglugerðinni.   
 

8.8.5 Samstarfsverkefni UST og HES – Hollustuháttahópur 
Hollustuháttahópur starfar á vegum UST og HES. Júlía Siglaugsdóttir er fulltrúi 
HAUST.  Hópurinn hélt átta fundi á árinu, þar af einn tveggja daga vinnufund á 
Suðurnesjum, þar sem farið var í kynningar og vinnuheimsóknir á Hreystivelli, Bláa 
lónið o.fl.  

Átaksverkefni ársins 2011 voru úttekt á dauðhreinsibúnaði heilbrigðis-
þjónustufyrirtækja utan sjúkrahúsa þar sem krafist er dauðhreinsaðra áhalda og um 
innra eftirlit á leiksvæðum grunn-og leikskóla. 

Þessi hópur hefur í gegnum árin skilað frábærri vinnu og gagnlegum leiðbeiningum til 
HES.  Vinnan á árinu 2011 snérist m.a. um sundlaugaeftirlit og framkvæmd nýju 
sundlaugareglugerðarinnar. 
 
 

8.8.6 Samstarfsverkefni UST og HES – Efnavöruhópur 
Efnavöruhópur er þriðji samstarfshópurinn á vegum UST og HES.  HAUST hefur ekki 
skipað virkan fulltrúa í þennan hóp, en Helga Hreinsdóttir er tengiliður og fær 
fundarboð og fundargögn. Þessi hópur hefur fundað fimm sinnum á árinu.  Eitt af 
aðalverkefnum hópsins er vinna við nýja efnavörulöggjöf sem er smám saman að 
taka gildi, svokölluð CLP reglugerð. Einnig er von á nýrri snyrtivörureglugerð.    

Átaksverkefni þessa hóps á árinu 2011 var um efnanotkun á bílaþvottastöðvum. 
HAUST tók að sjálfsögðu þátt í þessu eftirlitsverkefni. 

Nokkurskonar afsprengi efnavöruhóps er minni hópur sem hefur sett saman 
Efnavöruhandbók fyrir heilbrigðisfulltrúa auk þess að vinna gagnagrunn sem ætlast 
er til að heilbrigðisfulltrúar noti til að skrá efnavörueftirlitið.  Á vegum UST var tekin 
saman skýrsla „Samantekt um eftirlit með merkingum efnavara 1. jan.-31. mars 
2011“ sem sýnir afrakstur vinnunnar. Skýrslan er aðgengileg á heimasíðu UST. 
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9 Lokaorð 
Sífellt meiri kröfur eru gerðar á eftirlitsaðila um skýrslugerðir, bæði hvað varðar 
eftirlitsskýrslur í kjölfar eftirlitsferða, en einnig skýrslur til eftirlitsstofnana ríkisins.  
Mikilvægt er að vanda skýrslugerð, en oft á tíðum þykir HES vanta skilgreiningar til 
að skýrslur séu sambærilegar milli svæða og landa, en einnig skortir á að upplýsingar 
um gögn sem óskað er eftir liggi fyrir nógu snemma til að unnt sé að safna þeim 
saman í reglubundnu starfi ársins áður en skila skal. Dæmi um skýrslu sem óskað er 
eftir er upplýsingar um kvartanir sem Neytendastofa óskar eftir og eru á formi afar 
ólíku því sem HES notar alla jafnan. Sjálfsagt er að vinna skýrslur til stofnana en þær 
taka æ meiri tíma frá eftirliti.    

Skýrsla sú sem hér liggur fyrir er af öðrum toga og nýtist starfsmönnum til upprifjunar 
á starfi undangengins árs og til samanburðar á vinnunni nokkur ár aftur í tímann.  Af 
skýrslunum sést greinilega hve fjölbreytt og umfangsmikið starf Heilbrigðiseftirlits 
Austurlands er.  Einnig vísa þær veginn fram á við og hjálpa starfsmönnum og 
Heilbrigðisnefnd við stefnumótun. 

Vonandi er skýrslan einnig gagnleg aðildarsveitarfélögum og almenningi til að átta sig 
á starfsemi HAUST og hlutverki heilbrigðiseftirlits í landinu.  Í þeim til gangi er skýrsla 
þessi send aðildarsveitarfélögum, lögð fram til umræðu á aðalfundi SSA og einnig birt 
á heimasíðu HAUST.   
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    frkvstj. HAUST  staðgengill frkvstj. 


