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ÁRSSKÝRSLA HAUST 2008 
 

1 Formáli - Um heilbrigðiseftirlit 
1.1 Stjórnsýsluleg skipan  
— almennt um heilbrigðiseftirlit 

Heilbrigðiseftirlit er rekið af sveitarfélögum skv. lögum nr. 7/1998 m.s.br. um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, en þar segir í 10. gr. “Ekkert sveitarfélag skal vera 
án heilbrigðiseftirlits og greiða sveitarfélögin kostnað við eftirlitið að svo miklu leyti 
sem lög mæla ekki fyrir á annan veg”. 

Í landinu eru 10 heilbrigðiseftirlitssvæði og hafa þau með sér samtök, Samtök 
heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi, sem voru stofnuð árið 1999.  Formaður 
heilbrigðisnefndar Austurlands er formaður samtakanna og hefur svo verið frá hausti 
2005.  

Starfssvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands nær frá Sandvíkurheiði í norðri og vestur 
fyrir Skaftafell í suðri. 

1.2 Skipurit fyrir HAUST     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveitarfélög á Austurlandi (9) 
 

Suðursvæði (2 svfél) Norðursvæð (5 
svfél) 

Miðsvæði (2 svfél) 
 

Náttúruverndarnefndir sveitarfélaga á Austurlandi 

Samtök 
atvinnurekenda 
á Austurlandi 

     Heilbrigðisnefnd: 
 
     Formaður 
     2 nefndarmenn 
     2 nefndarmenn 
     1 nefndarmaður 
 
     1 nefndarmaður án atkvæðisréttar 
 
    Samtals: 7 manna nefnd, 6 m atkvæðisrétt 
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3 Inngangur 
Það er einkum tvennt sem stendur upp úr þegar horft er aftur til ársins 2008.   

Annars vegar að á árinu var farið að sjá fyrir lok stórframkvæmda á Austurlandi.  
Lokið var við bygginu álvers í Reyðarfirði og hafist var handa við að taka niður 
starfsmannabúðir á virkjanasvæðinu í Fljótsdal og á hálendinu norðan jökuls.  Miklar 
annir voru hjá HAUST í eftirliti og eftirfylgni vegna frágangs á hálendinu langt fram á 
veturinn.  Þótt virkjanaframkvæmdum sé ekki að fullu lokið eru ekki lengur á svæðinu 
stórfyrirtæki með marga erlenda starfsmenn af ýmsum þjóðernum.  Ekki hefur alltaf 
verið auðvelt að vinna með slíkum fyrirtækjum en að sama skapi lærdómsríkt.   

Hins vegar var það fall íslensku krónunnar sem markaði mjög árið 2008 hjá HAUST 
eins og flestöllum öðrum á Íslandi.  Hækkandi verðlag olli örðugleikum við að láta 
fjárhagsendana ná saman í árslok.   

Reglubundið eftirlit og hefðbundin störf voru í eðlilegum farvegi að mati HAUST, en 
nánar verður gerð grein fyrir einstökum þáttum í skýrslunni.  

Frá janúar 2008 tóku gildir breytingar í stjórnsýslu ríkisins, þ.e. Matvælastofnun var 
búin til úr matvælasviði Umhverfisstofnunar, Hreindýraráði, Fiskistofu o.fl. og forræði 
alls matavælaeftirlits í landinu var flutt undir Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.  
Matvælaeftirlit á vegum heilbrigðisnefnda er því nú undir yfirumsjón 
Matvælastofnunar og Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, en eftirlit með 
mengunarvörnum og hollustuháttum er sem áður undir yfirumsjón 
Umhverfisstofnunar og Umhverfisráðuneytis.  Yfirumsjón með málefnum 
Heilbrigðiseftirlits er enn hjá Umhverfisráðuneyti.  

Eftirfarandi skema sýnir tengslanet og að málefni heilbrigðiseftirlits falla nú undir tvö 
ráðuneyti, en eru stjórnsýslulega séð alfarið á ábyrgð sveitarfélaga. 

Heilbrig_iseftirlit Austurlands, Helga Hreinsdóttir.  Mars. 2009

Umhverfisrá_uneyti Landbúna_ar- og 
sjávarútvegsrá_uneyti

Umhverfisstofnun Matvælastofnun

Sveitarfélög á 
Austurlandi

HAUST 
Umhverfis-, hollustuhátta- og matvælaeftirlit

7 manna Heilbrig_isnefnd:
2 af su_ursvæ_i, 
2 af nor_ursvæ_i

1, forma_ur, af mi_sv.
Fulltrúi atvinnurekenda

Fulltrúi náttúruverndarnefnda

 
3.1 Skammstafanir 

Eftirfarandi skammstafanir eru notaðar í skýrslunni: 
Samtök sveitarfélaga á Austurlandi  SSA 
Umhverfisstofnun    UST 
Umhverfisráðuneyti    UMH 
Matvælastofnun    MAST 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti SLR 
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna   HES 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands     HAUST 
Samtök Heilbrigðiseftirlitssvæða  SHÍ 
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4 Heilbrigðisnefnd 
 
Skipað var í stjórn HAUST á aðalfundi SSA 2006, en ein breyting varð á miðju ári 
2008,  þegar Árni Kristinsson tók við af Sigurði Ragnarssyni.  Nefndin var því þannig 
skipuð á árinu: 
 
Formaður:     Valdimar O. Hermannsson, Fjarðabyggð 
Varaformaður:    Björn Emil Traustason, Hornafjörður 
     Andrés Skúlason, Djúpivogur 
     Sigurður Ragnarsson, Fljótsdalshérað, janúar til júlí 
     Árni Kristinsson, Fljótsdalshérað, ágúst til desember
     Borghildur Sverrisdóttir, Vopnafjörður 
Fulltrúi Náttúruverndarnefnda:  Kristín Ágústsdóttir, Fjarðabyggð 
Fulltrúi atvinnurekenda:   Benedikt Jóhannsson, Fjarðabyggð 
 
Varamenn eru:    Guðmundur R. Gíslason, Fjarðabyggð 
     Guðmundur Ólason, Fljótsdalshérað 
     Sigurlaug Gissurardóttir, Hornafjörður 
     Guðrún Ingimundardóttir, Hornafjörður 
     Elfa Rúnarsdóttir, Seyðisfjörður 
F.h. náttúruverndarnefnda:  Eiður Ragnarsson,  Fjarðabyggð 
F.h. atvinnurekenda:      Auður Ingólfsdóttir, Fljótsdalshérað 
 
Samstarf nefndarmanna hefur verið ljúft og aðalmenn hafa alla jafnan mætt vel á 
nefndarfundi.  Varamenn hafa í nokkrum tilfellum hlaupið í skarðið.     
 
4.1 Starf Heilbrigðisnefndar 
Á árinu 2008 voru haldnir fundir skv. eftirfarandi:  
 

6.2.2008 Símfundur 
9.4.2008 Símfundur 
30.5.2009 Fundað á Höfn í Hornafirði.  Farið var í skoðunarferð í Skinney Þinganes, 

Nýheima og Matís. Sigurður Hannesson leiðsagði auk þess um gömul hús 
við Höfnina .   

13.6.2008 Símfundur 
10.9.2008 Símfundur 
2.10.2008 Símfundur 
5.11.2009 Aðalfundur haldinn á Fáskrúðsfirði.  Gestur fundarins var Kristján 

Kristinsson, sem fjallaði um Heilbrigðiseftirlit frá sjónarhóli eftirlitsþega og 
verkkaupa. 

26.11.2009 Símfundur 
 
Samtals 7 fundir auk aðalfundar.  Auk þessa hefur formaður fundað ásamt frkvst. 
með Umhverfisráðherra og forstjóra UST eins og síðar verður vikið að.  
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5 Starfslið HAUST árið 2008 
 
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 

Helga Hreinsdóttir HHr 
næringarfræðingur, kennari og 
heilbrigðisfulltrúi 

100% stöðugildi 
framkvæmdastjóri 

Árni J. Óðinsson, ÁJÓ 
líffræðingur, kennari og 
heilbrigðisfulltrúi 

100% stöðugildi   
staðgengill frkvst. 
Lét af störfum um miðjan 
desember 2008. 

Júlía Siglaugsdóttir, JS  
kennari með raungreinaval og 
heilbrigðisfulltrúi 

60% stöðugildi  
 

Mið- og  norðursvæði 
Austurlands auk sérhæfðs 
eftirlits með ákveðnum 
fyrirtækjaflokkum 

Freydís Dana Sigurðardóttir, DS 
dýralæknir 

50% staða.  Fór í 
barneignaleyfi í 
september.  Heimild fyrir 
þessu stöðugildi rann út í 
lok árs 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eins og gefur að skilja hafa orðið nokkrar breytingar á starfsliði HAUST á 
undanförnum árum og einnig hafa orðið breytingar á fjölda stöðugilda.  Árið 2003 
hófust stórframkvæmdir á Austurlandinu og fyrirséð var að miðað við óbreytta 
mönnun embættisins yrði ekki ráðið við verkefnin og einnig að tekjur af 
stórframkvæmdum myndu standa undir stöðugildi til viðbótar við þau sem fyrir voru.  
Árið 2004 var því auglýst og ráðið í viðbótarstöðu.  Sú staða var ekki alveg 
fullmönnuð árin 2006 og 2007 og á árinu 2008, þegar fór að hægja á 
stórframkvæmdum var ákveðið að minnka þetta viðbótarstöðugildi í hálft.  Á næsta 
ári, 2009, er ekki gert ráð fyrir að þörf sé á svo auknu vinnuframlagi þannig að gert er 
ráð fyrir að fjöldi stöðugilda verði sá sami og var á árinu 2003. Súluritið hér að neðan 
sýnir þróun í heimildum stöðugilda og unnin ársverk frá árinu 2001. 
 

Núverandi og 
fyrrverandi starfsmenn 
HAUST.   
 
Frá v.  
Freydís Dana,  
Leifur Þorkelsson, 
Hákon Hansson,  
Helga Hreinsdóttir, 
Borgþór Freysteinsson,  
Árni J. Óðinsson og 
Júlía Siglaugsdóttir. 
 
Mynd er tekin í mars 
2009. 
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Fjöldi stöðugilda og unnin ársverk hjá HAUST frá 2001 
 
 
5.1 Menntun og endurmenntun starfsliðs 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur á að skipa góðu starfsfólki með fjölbreytta 
menntun, eins og kemur fram af töflunni hér að ofan.   

Mikilvægt er að viðhalda og endurnýja menntun starfsmanna með 
endurmenntunarnámskeiðum, en ekki síður með þátttöku í fundum og ráðstefnum.   

Óvenjulítið var um tækifæri til endurmenntunar á árinu 2008, en þó voru eftirfarandi 
námskeið og fræðslufundir sótt:.   
  
2.apr. Námskeið um eftirlit á leiksvæðum JS 
8.maí Ársfundur UST og náttúruverndarnefnda   HHr & ÁÓ 
2. og 3. sept. Fræðslufundur um ESA og matvælaeftirlit HHr 
3. sept Fundur í UST til samræmingar eftilrits í 

fiskimjölsverskmiðjum 
 

14. og 15. okt. Haustfundur HES, UST og MAST í Rvík HHr, JS, BF 
24. okt. Námskeið um innivist myglusveppi í húsum 

o.þ.h. 
HIH 

 
5.2 Starfsmannafundir og starfsmannamál 
Snemma á árinu voru haldin starfsmannaviðtöl við alla starfsmenn HAUST.  Það er 
mat frkvstj. að slík samtöl séu gagnleg fyrir báða aðila og rétt að viðhafa þau 
reglulega. 

Þrír formlegir samstarfsfundir starfsmanna HAUST voru haldnir á árinu.    
7.2.2008.   

• HIH sagði frá námskeiði um notkun eiturefnagalla þegar unnið er með 
smitnæman úrgang 

• Farið var yfir verkefni ársins, eftirlits- og sýnatökuáætlanir, skráningar o.þ.h. 
• Farið var yfir átaksverkefni í eftirliti og samþættingu eftirlits í samsettum 

fyrirtækjum. 
18.6.2008  

• Unnið var að samræmdum eftirlitsverkefnum fyrir sundlaugar og loftræstikerfi 
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• Rætt um sýnatökur og sýnatökukostnað og að nota MATÍS í Neskaupstað 
þegar það er hagkvæmt, enda hafa þeir fjölgað mæliþáttum. 

• Tekið til í sameiginlegum gagnagrunni HAUST og uppröðun skjala einfölduð. 
19.11.2008  

• Skipst á upplýsingum af námskeiðum og fræðslufundum: Fundur um ESA, 
Haustfundur HES, UST og MAST og Námskeið um innivist. 

• Farið yfir stöðuna í eftirliti ársins og fyrstu drög lögð að áætlunum fyrir 2009. 
• Ítarlega rætt um mönnun HAUST og fjárhagsmál.  
• Farið yfir skýrslugerð, beitingu þvingunarúrræða og bréfaskriftir.  

 
 
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.  Þetta var nauðsynlegt til að 
geta sinnt öllum þeim verkefnum sem fyrir lágu.  Hins vegar hafði þetta ákveðna 
einangrun í för með sér auk þess sem það er enn okkar mat að þátttaka sé 
nauðsynleg til að koma sjónarmiðum landsbyggðarinnar á framfæri 

6.1 Vinnuhópar HES, UST og MAST 
Á vegum UST og HES hafa verið settir á laggirnar þrír formlegir vinnuhópar: Um 
umhverfisgæði, Efni og efnavöru og um Hollustuhætti.  Einnig er starfandi 
Matvælahópur skipaður fulltrúum MAST og HES.  HAUST hefur enn ekki tilnefnt 
fulltrúa til starfa í hópunum, en þeir hittast u.þ.b. mánaðarlega og hægt er að sitja 
flesta fundina símleiðis. 

6.2 Vorfundur  
Hefð hefur verið fyrir vorfundi UST, HES og UHR.  Þá fundi hafa yfirmenn stofnana 
setið og þeir fulltrúar ráðuneytis sem fara með málefni HES.  Á fundunum hafa ný lög 
og reglugerðir í býgerð verið kynnt, HES hafa gert grein fyrir því sem er efst á baugi 
hjá þeim og unnið hefur verið að samræmdri stefnumótun í eftirlitsmálum.  

Vegna breytinga í stjórnsýslu matvæleftirlits hjá ríkinu var lengi nokkur óvissa um 
form vorfundar 2008 sem var haldinn í Borgarfirði snemma í maí.  Ekki lá fyrir hvort 
fundurinn yrði með sama sniði og áður með þeirri undantekningu að matvælamál 
yrðu ekki rædd eða hvort MAST og SLR yrðu aðilar að fundinum.  Úr varð að nokkrir 
fulltrúar frá MAST mættu, en enginn frá SLR.  Mikilvægt þykir að form vorfunda að 
hlutverk þeirra verði skýrð. 
 
6.3 Haustfundur 
Haustfundur var á árinu 2008 haldinn að frumkvæði og á ábyrgð SHÍ (HES), sem 
skipulögðu dagskrána og buðu UST, MAST og ráðuneytunum tveim þátttöku.  Hér er 
um nýmæli að ræða, enda hefur UST yfirleitt staðið fyrir haustfundum.  Af hálfu HES 
hefur dagskrá fundanna og fyrirkomulag þeirra undanfarin ár verið gagnrýnt.  Það er 
mat HES að sameiginlegir haustfundir allra starfsmanna séu nauðsynlegir til 
menntunar og samræmingar í starfi og því mikilvægt að HES ráði mestu um 
dagskrána.  
 
6.4 Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða 
Aðalfundur Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða (SHÍ) var haldinn 1. október í Reykjavík.   

Á vegum samtakanna er unnið að samræmingu í stjórnsýslu 
heilbrigðiseftirlitssvæðanna.  Tímalengd starfsleyfa hefur t.d. verði samræmd og mikil 
vinna lögð skoðun á gjaldskrám HES.  Á árinu 2008 voru haldnir 3 fundir 
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framkvæmdastjóra HES auk þess sem fundað var með Nefndasviði Alþingis til að 
ræða bandorm/ matvælafrumvarpið.   

SHÍ hafa ennfremur komið á laggirnar tengslahópum við UST og MAST og tilnefnt í 
vinnuhópá á vegum Umhverfisráðuneytis auk þess að veita umsagnir um 
lagafrumvörp og reglugerðir. 
 

7 Stjórnsýsla 
7.1 Fjöldi eftirlitsskyldra fyrirtækja og skipting eftir sveitarfélögum 
Þegar hyllir undir lok stórframkvæmda á Austurlandi er forvitnilegt að skoða þróun í 
fjölda eftirlitsskyldra fyrirtækja og þá ekki síður þróun í fjölda tímabundinna 
starfsstöðva á meðan stórframkvæmdir stóðu yfir.   

Súluritin hér að neðan gefa gróft yfirlit yfir sveiflur undanfarinna ára.   

 
Fjöldi eftirlitsskyldra starfsstöðva með tímabundna starfsemi inni í heildartölum. 2002-
2008 
 

 
Fjöldi tímabundinna starfsstöðva eingöngu í tengslum við stórframkvæmdir á 
Austurlandi 2002-2008 
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Fjöldi eftilritsskyldra starfsstöðva án tímabundinnar starfsemi. 2002-2008 

 

Af seinasta stólparitinu sést að heildarfjöldi eftirlitsskyldra starfsstöðva hefur lítið 
breyst á stórframkvæmdatímanum.  Hins vegar hefur orðið breyting og tilfærslur, t.d. 
hafa litlar einkavatnsveitur, sem reknar eru við mjólkurbú og ferðaþjónustu, verið 
teknar á eftirlitsskrá, enda flokkast þær nú sem matvælafyrirtæki. 

7.2 Fjárhagsáætlun og gjaldskrármál 
Á seinni parti ársins 2008 urðu ýmis þau tíðindi í fjármálaheiminum sem höfðu áhrif á 
nánast allan rekstur fyrirtækja og stofnana í landinu. HAUST fór ekki varhluta af 
þessum áhrifum og skemmst er frá því að segja að rekstur fór fram úr áætlun.  Ekki 
liggur fyrir þegar þetta er ritað nákvæmlega hve mikil umframkeyrslan var og er því 
hér vísað til endurskoðunarskýrslu sem kemur út seinna á árinu 2009.  

Vegna fyrirsjáanlegra fjárhagsörðugleika var farið ítarlega yfir fjármál undanfarinna 
ára á aðalfundi HAUST 2008 og samþykkt að hækka gjaldskrá fyrir árið 2009.  
Lengst af hefur grunngjald fyrir starfsleyfi frá HAUST verið nánast eitt tímagjald.   
Vinna við gerð starfsleyfa hefur aukist undnafarið og er langt umfram það að taka 
klukkustund í vinnu.  Því var ákveðið að hækka gjald fyrir starfsleyfi umfram aðrar 
hækkanir.  Starfsleyfi eru nú gefin út til 12 ára í senn í stað fjögurra áður, en leyfin 
skal endurskoða á fjögurra ára fresti.  
 

 
Þróun gjaldskrármála HAUST 2004-2009 
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Kostnaður við rannsóknir hefur hækkað allmikið milli ára. Aðallega er um að ræða 
hækkanir í samræmi við almennar hækkanir verðlags en einnig að eftir að 
rannsóknastofa Umhverfisstofnunar var lögð niður og sameinuð öðrum 
rannsóknastofum í rekstri ríkisins og breytt í ohf. hafa afslættir sem heilbrigðiseftirliti 
var veitt lækkað nokkuð, þ.e. úr 35 í 27%.   
 

7.3 Yfirtaka eða framsal eftirlits frá Ust til HAUST 
HAUST hefur um árabil og með dyggri aðstoð sveitarfélaga á Austurlandi, SSA og 
einstakra sveitarstjórnarmanna barist fyrir því að fá framseld eftirlitsverkefni frá UST 
umfram fiskimjölsverksmiðjur og sorpförgunarstaði.  Um er að ræða eftirlit með 
olíubirgðastöðvum, fiskeldsstöðvum og álverinu öllu.   

Á árinu 2007 var Ellý Katrín Guðmundsdóttir forstjóri UST.  Þá var fundað með henni 
og umhverfisráðherra og miklar vonir bundnar við að af frekari flutningi verkefna 
yrði.  Nú hafa orðið yfirmannskipti bæði í UST og URN, Kristín Linda Árnadóttir 
forstjóri UST hefur fundað með formanni og framkvæmdastjóra auk 
framkvæmdastjóra SSA um málið, en líkur á að verkefni verði færð til HAUST hafa 
nokkuð dvínað.  Með bréfi dags. 16.12.2008 tilkynnir UST HAUST að farið verði í 
endurskoðun allra gildandi samninga um framsal eftirlits og stefnt að því að nýir 
samningar taki gildi 1.1.2010.  Með nýlegu bréfi til URN gerir UST ennfremur grein 
fyrir þeirri skoðun að ekki sé rétt að framselja eftirlit með álverum, olíubirgðastöðvum 
o.fl. fyrirtæjum sem UST vinur starfsleyfi fyrir.   

Það er því mat undirritaðrar að lítil von sé til að fleiri verkefni fáist frá UST á komandi 
mánuðum, en vonandi mun vel takast til um endurskoðun samninga um það eftirlit 
sem þegar hefur verið framselt.  

 

7.4 Hugsanleg tilfærsla verkefna frá HES til MAST  
Áður en MAST var búin til úr matvælasviði UST og fleiri ríkisstofnunum og umsýsla 
matvælaeftirlits færð undir eitt ráðuneyti var lengi búið að ræða tilfærslu og einföldun 
í málaflokknum.  Þ.a. var rætt um að færa allt matvælaeftirlit, líka það sem er hjá 
heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga, til MAST.  Frá því var horfið og ákveðið að hrófla ekki 
við verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga hvað þetta snertir. 

Matvælafrumvarp hefur nú verið lagt fyrir Alþingi og hefur verið sent út til umsagnar.  
Ýmislegt er enn óljóst í frumvarpinu og einnig hvort og þá hvenær það verður 
samþykkt.  Eitt að því sem menn virðast ekki vera sammála um er hvort túlkun ESA 
muni hafa í för með sér að eftirlit með mjólkurstöðvum og öllum kjötvinnslum færst frá 
HES til MAST.  Ekki er heldur ljóst hvernig hugtakið kjötvinnsla yrði skilgreint og hvar 
mörk milli kjötvinnslu og matvælavinnslu liggja.  Ef langt yrði gengið í skilgreiningum 
gæti þetta haft allnokkur áhrif á verkefnastöðu HES og er að mati HAUST ekki til 
einföldunar, því slík fyrirtæki þyrftu þá tvo eftirlitsaðila í stað eins, svipað og nú er 
með fiskvinnslurnar, þar sem MAST (áður Fiskistofa) fer með eftirlit „innan dyra“ 
vegna matvælaöryggis, en HES fer með eftirlit „utan dyra“ vegna mengunarvarna.  
Það er mat HES að æskilegra sé að einfalda eftirlit og fækka eftirlitsaðilum.  
Heilbrigðisfulltrúar eru þjálfaðir í eftirliti skv. mengunarvörnum og einnig skv. 
matvælalögum og geta því auðveldlega tekið þessi verkefni að sér, einnig í 
fiskvinnslum.  
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8 Starfsleyfi og eftirlitsverkefni ársins 2008 
8.1 Starfsleyfi fyrirtækja 
 

 
Súluritið hér að ofan sýnir fjölda útgefinna starfsleyfa nokkur undanfarin ár.   

Athygli vekur aukinn fjöldi starfsleyfa vegna tímabundinnar starfsemi á árinu 2008, en 
þarna er um að ræða starfsleyfi vegna niðurrifs mannvirkja og einnig allmörg 
starfsleyfi sem gefin voru út á nýja leyfishafa í kjölfar gjaldþrots Arnarfells hf., sem var 
með viðamikla starfsemi á Hraunaveitum.  Tímabundin starfsleyfi önnur eru leyfi 
vegna skemmtanahalds, flugeldasýninga, niðurrifs mannvirkja sem ekki eru tengd 
stórframkvæmdum.  Ekki er um að ræða ný starfsleyfi heldur er farið að skrá þau 
þannig að auðvelt er að telja þau út úr heildarfjöldanum og athyglisvert að skoða þau. 

Ath. að vænta má breytinga á fjölda útgefinna starfsleyfa á næstu árum, því nú eru 
leyfin gefin út til 12 ára í stað fjögurra áður.  

Nokkuð var um að starfsemi starfsleyfisskyldra fyrirtækja færi af stað án þess að haft 
væri samband við HAUST, þ.e. án þess að starfsleyfi væru gefin út.  Slíkt er ekki 
leyfilegt og er ástæða til að taka hart á slíku. 
 

8.2 Tóbakssöluleyfi 
Sölustöðum fyrir tóbak hefur fækkað í heild sinni.  Veitingastaðir láta sín leyfi renna út 
í vaxandi mæli án þess að sækja um endurnýjun.  Hér er um jákvæða breytingu að 
ræða að mati HAUST. 
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8.3 Eftirlit í fyrirtækjum 
Súluritin hér að neðan sýna að eftirlitsáætlun ársins 2008 stóðst, þ.e. starfsstöðvar  
sem áformað var að viðhafa eftirlit með á árinu voru flestallar heimsóttar.  
Eftirlitsferðir í heild eru fleiri en áætlun gerir ráð fyrir, enda þarf í einstöku tilfellum að 
fara eftirfylgniferðir vegna brota á starfsleyfum, kvartana, úttekta vegna starfsleyfa 
o.þ.h.  
 

 
Fjöldi starfsstöðva á eftirlitsáætlun og eftirlitsferðir 2008, eftir sveitafélögum. 
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Fjöldi starfsstöðva á eftirlitsáætlun og fjöldi eftirlitsferða á árunum 2005-2008. 
 
8.4 Kvartanir 
43 formlegar kvartanir voru skráðar á árinu 2008.  Öllum kvörtunum er sinnt, annað 
hvort símleiðis eða með vettvangsskoðun. 

Gróf flokkun á eðli kvartana er sem hér segir:   
 
15 kvartanir 
vegna 
hollustuháttamála 

Hér er t.d. um að ræða kvartanir vegna vanþrifa eða ótryggs 
tækjabúnaðar í íþróttamannvirkjum.  Margar kvartanir voru vegna 
gæludýra. 

6 kvartanir 
tengdar 
matvælum 

Aðskotahlutir í mat eða skemmd matvæli, einnig óbragð af 
neysluvatni 

23 kvartanir 
vegna mengunar 

Flestar kvartanirnar tengjast skólpmálum eða lyktarmengun, en 
einnig mengunarslysum.  

 
 
8.5 Samstarfsverkefni UST eða MAST og HES 
 
HAUST tók þátt í flestum sameiginlegum átaksverkefnum sem UST og/eða MAST 
skipulögðu á árinu.  Það er mat HAUST að mikilvægt sé að góð þátttaka sé í slíkum 
samstarfsverkefnum og að hratt og örugglega sé unnið úr upplýsingum sem safnast 
og að skýrslur séu kynntar vel.  Svona vinna vekur athygli á störfum eftirlitsaðila og 
hefur mikið fræðslugildi fyrir almenning.  Auk þess fæst með slíkum verkefnum 
samanburður á stöðu mála á svæðinu í samanburði við heildina og vinna í 
verkefnunum hefur mikið fræðslugildi fyrir þá heilbrigðisfulltrúa sem koma að 
verkefnunum.   
 
Helstu samstarfsverkefni á árinu 2008 voru eftirfarandi: 
Í samvinnu við UST 
• Loftræsiverkefni.  Um var að ræða könnun á hönnun, byggingu og þjónustu við 

valin loftræsikerfi. Þetta verkefni var unnið í samstarfi við Lagnafélag Íslands.  3 
hús voru könnuð á Austurlandi.  
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• Efnanotkun í framhaldsskólum.  Skoðaðar voru geymslur fyrir efni til 
kennslu í raungreinum og verkgreinum þar sem varasöm efni eru hluti 
kennslunnar.   

• Sundlaugaverkefni. Markmið verkefnisins var að  kanna örveruástand 
hvað varðar líftölu við 37°C og P.aeruginosa í laugum þar sem klór 
mælist undir mörkum, kanna hvernig staðið er að klórmælingum og 
öryggi í rekstri sundstaða og einnig að samræma vinnulag heilbrigðisfulltrúa í 
sundlaugaeftirliti.  

Í samvinnu við MAST 
• Heilsufarsskýrslur.  Kannað var hver stór hluti matvælafyrirtækja hafði þennan 

þátt innra eftirlits í lagi.    
• Blaðgrænmeti.  Tekin voru sýni af innfluttu jafnt sem innlendu blaðgrænmeti til að 

kanna gerlaástand m.t.t. salmonella og E.coli. 
• Kjúklingaverkefni.  Áframhald fyrri verkefna til að fylgjast með salmonellu og 

Campylobacter í kjúklingakjöti. 

 
8.6 Fréttir af matvælaeftirlitinu 
8.6.1 Könnun á þrifum í matvælafyrirtækjum 

Almennt eftirlit í matvælafyrirtækjum felst í skoðun á hreinlæti, meðferð matvæla, 
merkingum matvæla o.þ.h.  Hjá HAUST var ákveðið að taka svokallaðar rodac-
prufur, sem stikkprufur í nokkrum fyrirtækjum af handahófi til að skoða árangur þrifa.  
Tekin eru hrein áhöld eða tæki og gerlaæti þrýst á.  Síðan er ætið látið standa í ca.3 
daga og þá skoðað hvort vaxið hefur upp kólonía, en það gerist þar sem gerill hefur 
borist af snertifletinum á ætið.  Gæði þrifa eru síðan metin skv. leiðbeiningum frá 
matvælasviði Umhverfisstofnunar.  Tekin voru 61 sýni af þessu tagi, niðurstöðurnar 
eru í eftirfarandi súluriti:  

Þótt ekki sé um mörg 
sýni að ræða þykir 
niðurstaðan benda til 
að hvergi megi slaka á 
í kröfum um hreinlæti í 
matvælafyrirtækjum.  
 
 
 
 
 
 
Árangur þrifa - 
stikkprufur 

Myndirnar hér að neðan sýna hreina ætisskál, þ.e. engir gerlar voru á viðkomandi 
fleti, skál yfirvaxna af myglu og síðan skál sem er hefur komist í snertingu við marga 
og mismunandi gerla á þeim fleti sem skoðaður var.  
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Það er mat starfsmanna HAUST að Rodac skálar og sýnataka með þeim sé mjög 
áhrifarík í eftirliti og að meira ætti að taka af slíkum sýnum til að hvetja starfsmenn 
matvælafyrirtækja til að ástunda hreinlæti. 
 

8.6.2 Vatnsveitur og sýnatökur á neysluvatni 

Nú eru nánast allar starfsleyfisskyldar vatnsveitur á Austurlandi komnar með 
starfsleyfi og stærstu vatnsveiturnar komnar með virkt og sýnilegt innra eftirlit.  Það er 
afar ánægjulegt að skynja aukinn metnað hjá rekstaraðilum vatnsveitna og 
starfsmönnum þeirra og skilning á mikilvægi góðs neysluvatns.  

Fjöldi vatnsveitna á Austurlandi 2008 eftir stærð 

Vatnsveitur 1.000 - 5.000 íbúa 5 

Vatnsveitur 501-1.000 íbúa 8 

Vatnsveitur 151-500 íbúar 6 

minni vatnsveitur 84 

samtals:  103 

 

 
Yfirlit yfir sýnatökur vegna gerlarnnasókna í neysluvatni 2007 og 2008  

Samkvæmt neysluvatnsreglugerð á árlega að taka svokölluð heildarsýni af vatni úr 
neysluvatnsveitum sem þjóna fleiri en 500 íbúum.  Um er að ræða rannsóknir á 
vatninu m.t.t. eðlis- og efnafræðilegra eiginlega og margir þættir mældir.  Heildarsýni 
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 Einn af risaborunum 
þrem á virkjanasvæðinu 

voru tekin á árinu skv. ofangreindri kröfu og í heild hafa þá 18 sýni verið tekin af 
neysluvatnsveitum á Austurlandi síðna árið 2003.  Öll sýnin hafa staðist gæðakröfur 
sem gera ber og mæligildi eru langt innan viðmiðunarmarka.  Í reglugerðinni er gefið 
færi á að fækka þessum sýnatökum ef vatnsveita getur „sýnt fram á með 
niðurstöðum mælinga yfir a.m.k. þriggja ára tímabil eða með öðrum gögnum að 
ólíklegt sé að tiltekinn rannsóknaþáttur mælist yfir hámarksgildi.“   
Yfirmönnum stærstu vatnsveitnanna hafa verið kynntar ofangreindar kröfur og að þeir 
geti hugsanlega leitað eftir undanþágu. 

 
8.6.3 Ís úr vél. 

Yfirlit yfir fjölda íssýna og niðurstöður gerlarannsókna á þeim árin 2003-2008 sjást á 
súluritinu hér að neðan.   

 
Á árinu 2008 voru tekin eftirfylgnisýni þar sem ísinn stóðst ekki gæðakröfur.  Í sumum 
tilfellum tókst söluaðilum ekki að ná tökum á gæðum vörunnar og ákváðu sjálfir að 
hætta sölu á ís þar til eigendur ísvélanna hefðu yfirfarið þær og lagfært.   

Ljóst er að í engu má slaka á kröfum um þrif og góða umgegni um ís og ísblöndurnar 
og einnig að starfsmenn sem selja ís og þrífa ísvélarnar verða að gæta ýtrasta 
hreinlætis.  Heilbrigðisnefnd ályktaði um málið og samþykkti að „ef ís úr vél stenst 
ekki gæðakröfur eftir að í tvígang hefur verið gefið færi á að bæta ástandið skuli 
vélinni lokað og íssala ekki heimiluð á ný úr sömu vél fyrr en verslun hefur sýnt fram 
á bætt ástand“. Það er mat HAUST að mikilvægt sé að fylgja þessu verkefni áfram 
með sýnatökum og kröfum um úrbætur á næstu árum.  

8.6.4 Matbornir sjúkdómar 

Eitt tilfelli kom upp á árinu þar sem grunur lék á matbornum sjúkdómi.  
Með sýnatökum var ekki hægt að staðfesta þann grun.   

 

8.7 Fréttir af mengunarvarnaeftirliti 
8.7.1 Eftirlit með virkjanaframkvæmdum. 

Vatnaskil urðu í virkjanaframkvæmdum þegar gangnagerð lauk með 
rofi síðasta haftsins í apríl.   

Á seinni hluta ársins var mikill atgangur þegar unnið var að niðurrifi 
mannvirkja, enda brýnt að ljúka verkum áður en færi að snjóa. Á 
Hraunaveitunum urðu sviptingar þegar fyrirtækið Arnafell varð 
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gjaldþrota önnur fyrirtæki tóku við rekstrinum.  HAUST þurfti að hafa afskipti og hóta 
þvingunarúrræðum til að knýja á um tiltekt og bætta umgengni hjá fleiru en einu 
fyrirtæki.  Bæði var um að ræða afleita umgengni um olíu og spilliefni en einnig 
hirðuleysi varðandi sorp og almenna umgengni við landið.   
  
 
Áminningar á IGL í júní vegna slæmrar umgengni og hótun um dagsektir vegna 
girðinga um skolpmenguð svæði 

 
 
 
 
 
 

Mikil og góð samvinna náðist við fyrirtækin VIJV og Káraborg, sem sáu um eftirlit 
með verktökum á vegum Landsvirkjunar.  Starfsmenn HAUST lögðu mikla áherslu á 
að fylgjast með umgengni, niðurrifi og frágangi á virkjanasvæðinu, en verkhraði var 
mikill og ómetanlegt að hafa stuðning eftirlitsaðila á vegum verkkaupa. Það er mat 
undirritaðrar að betur hafi tekist til með frágang en ætla hefði mátt eftir það sem á 
undan var gengið.  Hins vegar er mikið eftir enn og ljóst að úrgangur, fokefni o.fl. mun 
koma upp með frosti á næstu árum og því gott að vita að verkkaupi hefur áform um 
að láta ganga svæðin og taka til á næstu árum.  

 
8.7.2 Mengunarslys 

Nokkur mengunarslys urðu á árinu.  Þau stærstu voru tengd olíu og eru tíunduð hér 
að neðan:  

• Í apríl fannst olíumengun við Hallormsstaðaskóla.  Bakstreymislögn gaf sig og 
olía komst í drenlagnir og þannig lyktaði upp um niðurföll í skólahúsinu og olía 
barst til skólphreinsistöðvar og hafði mikil og slæm áhrif á lífrænu hreinsunina 
þar. Búið er að hreinsa upp mikinn jarðveg, en ennþá berst olía í fráveitulagnir. 

• Í maí varð olíumengun í Berufirði.  HAUST kallað á vettvang f.h. UST.  Skip sem 
notað er sem fóðurstöð við kvíaeldi  Granda í firðinum hafði lensað kvöldið áður. Í 
ljós kom að loki hafði bilað fyrr um veturinn og díselolía komist í kjölvatn.  Veður 
voru hagstæð og áhrif urðu sem betur fer ekki mikil á lífríki enda fugl ekki orpinn 
svo snemma árs. 

• Í október  fór olíubíll með 
svartolíufarm á hliðina í 
Hólmahálsinum með þeim 
afleiðingum að um 5000 lítrar af olíu 
láku út.  Olía barst niður hlíðina í 
litlum læk niður undir nýjan veg í 
ásnum. Upphreinsun gekk vel en 
svæðið verður vaktað áfram og 
ísogspulsur hafðar í læknum til 
öryggis. 

 
 

Myndir frá virkjanasvæðinu norðan Jökuls. 



 
__________________________________________________________________________________ 
Ársskýrsla HAUST 2008 
 - 19 -                 
 
 

 

8.8 Fréttir af hollustuháttaeftirliti 
8.8.1 Eftirlit á baðstöðum 

Að venju voru tekin sýni af öllu baðvatni, bæði sundlaugum og heitum pottum sem 
hluti af reglubundnu eftirliti.  Miðað við árið 2007 var árangur betri, þ.e. fleiri sýni 
stóðust gæðakröfur í reglubundnu eftirliti en árið 2007.  Hins vegar bárust fleiri 
kvartanir vegna baðvatns en áður hefur gerst og því voru fleiri sýni tekin en ella.  
Sem betur fer fundust sjúkdómsvaldandi bakteríur ekki oft í baðvatninu.  

 
 

Nokkrar kvartanir hafa borist HES vegna sýkinga eða gruns um sýkingu í heitum 
pottum við sumarhúsasvæði í eigu félagasamtaka.  Oftast er um að ræða 
rafmagnskynta potta þar sem þjónustu er ábótavant.  Slíkir pottar eru ekki háðir 
starfsleyfum heilbrigðiseftirlits og eru alfarið á ábyrgð eigenda og notenda.   

 
8.8.2 Gæludýr 

Á árinu 2008 var mikið um kvartanir vegna gæludýra.  Aðallega var um að ræða 
hunda sem voru látnir einir langtímum saman og voru nágrönnum til ama með gelti 
og ýlfri.  Vanhirða dýra varðar við dýraverndarlög sem ekki eru á ábyrgð HES, en hafi 
nágrannar ónæði eða ama af dýrum ber HES að hlutast til um úrbætur.  Slík mál eru 
erfið og taka langan tíma í vinnslu, enda eru gæludýr eigendum sínum hjartfólgin. Því 
miður virðist allt of algengt að einstaklingar fái sér gæludýr án þess að axla þá 
ábyrgð sem fylgir eða kynna sér gildandi reglur.  T.d. er of algengt að lög um 
gæludýrahald í fjölbýlishúsum séu ekki virt.  

 

Eitt mál kom upp þar sem hundur beit kött nágranna til ólífis og urðu af deilur.  
HAUST gerði kröfu um að hundurinn yrði færður af svæðinu, enda var hann skráður í 
öðrum landsfjórðungi.  Ákvörðun þessi var kærð til úrskurðarnefndar 
Umhverfisráðuneytis og féll á þann veg að HAUST hefði með ákvörðun sinni gengið 
of langt.   

Út af þessu máli og öðrum hafa samþykktir um gæludýr verið endurskoðaðar og drög 
að samþykkt um hundahald og önnur um kattahald send sveitarfélögum á 
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Austurlandi í von um að unnt sé að ná samstöðu um þær.  Ennfremur hafa verið 
samdar og samþykktar verklagsreglur fyrir gæludýraeftirlitsmenn sem vinna fyrir 
sveitarfélögin.  
 
 
9 Um sýnatökur 
Á árinu 2008 voru tekin færri sýni en árin á undan.  Reglubundin sýni skv. 
starfsleyfum og kröfum voru að sjálfsögðu tekin, en reynt að halda öðrum sýnatökum 
í lágmarki vegna aukins kostnaðar.  Mestu munar að færri sýni voru tekin af 
fráveituvirkjum, enda tilraunastarfsemi með þau lokið og regla komin á reksturinn.   

Rétt er að vekja athygli á að þegar taka þarf sýni á ný ef reglubundið sýni stenst ekki 
gæðakröfur, þá greiðir rekstaraðili fyrir rannsókn, einnig greiða einkaaðilar sem óska 
sýnatöku fyrir rannsóknir sem og aðilar sem eiga að skila sýnum skv. starfsleyfum, 
þ.e. t.d. rekstaraðilar hreinsivirkja fyrir fráveitur og sorpförgun. 

 

 
Ath. að í stólparitinu hér að ofan eru sýni áranna 1999-2002 ekki flokkuð eftir 
tegundum, heldur aðeins um heildarfjölda að ræða. 

 

10 Lokaorð 
Eitt sem vert er að minnast er að í lok ársins hættu tveir starfsmenn hjá HAUST, 
Freydís Dana Sigurðardóttir og Árni J. Óðinsson.   

Freydís Dana er í ½ stöðu héraðsdýralæknis og var ráðin í ½ stöðu hjá HAUST seint 
á árinu 2006.  Vonir voru bundnar við aukinn fjölda eftirlitsverkefna frá 
Umhverfistofnun, þannig að unnt væri að hafa hana áfram í vinnu, þótt 
stórframkvæmum lyki.  Því miður varð ekki af frekara framsali verkefna og því ekki 
forsendur fyrir þessu stöðugildi.   

Árni J. Óðinsson hefur starfað sem staðgengill framkvæmdastjóra frá árinu 1997.  
Honum bauðst starf hjá Fljótsdalsvirkjun og þótt aðrir starfsmenn HAUST sjái mikið 
eftir Árna óskum við honum alls góðs á nýjum vettvangi, það er hverju hollt að breyta 
til og víkka sjóndeildarhringinn. Í stöðu Árna hefur Leifur Þorkelsson, 
sjávarútvegsfræðingur, verið ráðinn.  Leifur vann hjá HAUST á árunum 2003-2006 og 
er öllum hnútum kunnugur og við fögnum því að fá hann aftur í hópinn.  
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Eitt sem uppúr stendur í lok ársins er hve illa fjárhagsáætlun stóðst.  Slíkt hefur ekki 
gerst áður og mun vonandi ekki gerast aftur í bráð.  Annars hefur eftirlitið og 
starfsemin verið á eðlilegum nótum og í samræmi við fram lagðar áætlanir fyrir árið 
2008.   
 
 
 
 
 
       Apríl 2009 
       
 
       Helga Hreinsdóttir,  

 frkvstj. HAUST 
  


