Tólfti fundur Heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis var haldinn fimmtudaginn
9. október 2014 í fundarherbergi heilbrigðiseftirlitsins á 5. hæð í Kjarna
Þverholti 2, Mosfellsbæ. Fundurinn hófst kl: 16:30.
Mættir: Rúnar Bragi Guðlaugsson, Leifur Guðjónsson, Maríanna Hugrún
Helgadóttir, Kalla Björg Karlsdóttir, Hannes Tryggvi Hafstein, Linda Björk
Ragnarsdóttir og Þorsteinn Narfason sem ritaði fundargerð.
Dagskrá:
1. Umsóknir um tímabundin starfsleyfi
a. Jósep Svanur Jóhannesson f.h. Matfugls ehf., sækir um tímabundið
starfsleyfi vegna markaðs og götusölu á bæjarhátíð þann 30. ágúst 2014.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi leyfið þann 29. ágúst 2014 með sérstökum
skilyrðum.
b. Höskuldur Pálsson f.h. Ísfugls ehf., sækir um tímabundið starfsleyfi vegna
markaðs og götusölu á bæjarhátíð þann 30. ágúst 2014.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi leyfið þann 29. ágúst 2014 með sérstökum
skilyrðum.
c. Matthías H. Guðmundsson f.h. Reykjagarðs hf., sækir um tímabundið
starfsleyfi vegna markaðs og götusölu á bæjarhátíð þann 30. ágúst 2014.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi leyfið þann 29. ágúst 2014 með sérstökum
skilyrðum.
d. Þórir Björn Ríkharðsson f.h. Þ.B. Veitinga ehf., sækir um tímabundið
starfsleyfi vegna markaðs og götusölu á bæjarhátíð þann 30. ágúst 2014.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi leyfið þann 29. ágúst 2014 með sérstökum
skilyrðum.
e. Frímann Ægir Frímansson sækir um tímabundið starfsleyfi vegna markaðs
og götusölu á bæjarhátíð þann 30. ágúst 2014.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi leyfið þann 29. ágúst 2014 með sérstökum
skilyrðum.
„Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreind starfsleyfi“.
Umsóknir um starfsleyfi vegna mengunarvarna
a. Flugklúbbur Mosfellsbæjar sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir rekstri
flugvallar á Tungubökkum með sjálfsafgreiðslu eldsneytis.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi leyfið þann 1. október 2014 til 12. ára með
sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir flugvöll á Tungubökkum.
b. Þórdís A. Sigurðardóttir sækir um endurnýjun á starfsleyfi fyrir Dal
hestamiðstöð að Dallandi í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið afgreiddi starfsleyfið þann 1. október 2014 til 12. ára
með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir hestaleigur og reiðskóla.
„Heilbrigðisnefnd staðfestir ofangreind starfsleyfi“.
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2. Umsagnir fyrir veitinga og gististaði
a. Lagt fram erindi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu dagsett 24.
september 2014 þar sem óskað var umsagnar um umsókn um tímabundið
áfengisleyfi fyrir Íþróttamiðstöð Seltjarnarnes þann 11. október.
Jákvæð umsögn með skilyrðum heilbrigðiseftirlits var send með bréfi þann
24. september 2014.
b. Lagt fram erindi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu dagsett 3. október
2014 þar sem óskað er umsagnar um rekstarleyfi fyrir Stjörnuna ehf. að
Háholti 11 vegna Subway.
Jákvæð umsögn heilbrigðiseftirlits var send þann 6. október 2014
3. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2015
Lögð fram drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015.
„Heilbrigðisnefnd felur framkvæmdastjóra og formanni að ganga frá
fjárhagsáætlun til samþykktar fyrir nefndina í samræmi við umræður á
fundinum.“
4. Mál vegna þvingunarúrræða
a. Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlits til Brúneggja ehf dagsett 22.september
2014 vegna söfnunar á skít í haug á land Hraðastaða. Jafnframt lagt fram
bréf Brúeggja ehf. dagsett 7. okt 2014.
„Heilbrigðisnefnd telur að Brúnegg ehf. hafi ekki sýnt fram á hvernig búið
ætlar að uppfylla ákvæði í reglugerðar nr. 804/1999 um þétta hauggeymslu,
hvorki gagnvart þeim haug sem stendurí landi Hraðastaða nú né til framtíðar.
Ekki liggur fyrir hvaða magn af skít er um að ræða, staðsetning hans og
hönnun á losunarstað og ekki liggur fyrir starfsleyfi fyrir móttöku á skítnum í
landi Hraðastaða. Heilbrigðisnefnd bannar frekari losun á skít frá búinu við
núverandi aðstæður og krefst þess að skítnum verði komið fyrir á
viðurkenndum urðunarstað.“
b.
Lagt fram bréf Erlings Ólafssonar dagsett 24. september 2014 í tilefni
álagðra dagsekta vegna fráveitumála við Reykjadal í Mosfellsbæ.
„Heilbrigðisnefnd staðfestir fyrri ákvörðun um kröfu um fullbúna rotþró og
siturlögn en fellst á að fresta álagningu dagsekta ef eigandi leggur fram
samþykktar teikningar af búnaðinum og verkáæltun fyrir 1. desember 2014.“
c.
Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlits dagsett 29. september 2014 vegna
áforma um áminningu í máli Magneu Rósu Tómasdóttur vegna söfnunar á
hrossaskít á sumarbústaðalóð í landi Miðdals í Mosfellsbæ.
„Málið var kynnt“
5. Bréf Orkustofnunar til Melmis ehf. dagsett 14. ágúst 2014.
Lagt fram afrit af ofangreindu bréfi þar sem kynnt er framlenging á leyfi
Melmis ehf. dagsett 23. júní 2004 til leitar og rannsókna á málmum með síðari
breytingum. Heilbrigðisnefnd mun fjalla um starfsleyfi fyrir fyrirtækið þegar
þar að kemur.
„Lagt fram.“
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6. Tilboð um samstarfsverkefni við Regional Environmental Center (REC) í
Búlgaríu á sviði vatnamála sem styrkt yrði af EEA grants.
Framkvæmdastjóri kynnt framkomið tilboð þar sem heilbrigðiseftirlitinu
stendur til boða að verða aðili að framlögðu verkefni. Tilboðið kemur í
framhaldi af ferð framkvæmdastjóra á ráðstefnu í Sofia í Búlgaríu í júní þar
sem haldin var „partnership“ fundur en ferðin var alfarið kostuð af styrkfé.
Lagt fram vinnublað heilbrigðiseftirlits þar sem verkefninu „Adopt The River“
er lýst og vinnuskýrsla um ferð til Búlgaríu..
„Heilbrigðisnefnd telur að verkefnið geti nýst stofnunni við vöktun vatna og
fræðslu og samþykkir að taka þátt í því enda greiðir styrkurinn allan kostnað við
verkefnið“.
7. Skoðun á gömlum stríðsáraurðunarstað við Vesturlandsveg
Greint verður frá skoðun heilbrigðiseftirlits og skýrsludrög um málið kynnt.
„Lagt fram, heilbrigðisnefnd telur mikilvægt að staðsetning urðunarstaðarins sé
merkt í skipulag og felur framkvæmdastjóra að vinna áfram að málinu í samvinnu
við Mosfellsbæ.“
8. Önnur mál
a. Kynnt var að endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu er nú í
kynningarferli.
b. Lagt fram dreifibréf Kennarasambands Íslands og Sambands Íslenskra
sveitarfélaga dagsett 22. september 2014 þar sem kynnt er fræðslurit ætlað
kennurum, stjórnendum og rekstaraðilum leik, grunn, framhalds og
tónlistarskóla um rödd hlustun og kennsluumhverfið.
c. Framkvæmdastjóri sótti námskeið í áhættustjórnun á vegum IMPEL sem
fram fór hjá Umhverfisstofnun þann 19. september.

