Fjórtándi fundur Heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis var haldinn 18. desember
2014 í fundarherbergi heilbrigðiseftirlitsins á 5. hæð í Kjarna Þverholti 2,
Mosfellsbæ. Fundurinn hófst kl: 17:00
Mættir voru: Leifur Guðjónsson, Maríanna Hugrún Helgadóttir, Magnús Dalberg,
Hannes Tryggvi Hafstein, Linda Björk Ragnarsdóttir, Þorsteinn Narfason og Árni
Davíðsson sem ritaði fundargerð.

Dagskrá:
1. Umsóknir um starfsleyfi og tóbaksöluleyfi
Umsóknir um starfsleyfi á sviði matvæla, hollustuhátta og mengunarvarna
a. Herdís Kristín Sigurðardóttir sækir um starfsleyfi fyrir gististað, gistingu í
íbúð, að Súluhöfða 21 í Mosfellsbæ.
„Samþykkt til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir heimagistingu.“
b. Vigdís Erna Þorsteinsdóttir sækir um starfsleyfi fyrir dagvistun 6-10 barna
í heimahúsi, að Tröllateigi 41 í Mosfellsbæ.
„Samþykkt til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum fyrir dagvistun 6-10 barna
í heimahúsum.“
c. Guðmundur Á. Jónson fh. Rusk-tvíbaka ehf. sækir um starfsleyfi fyrir sölu
á tvíbökuðu brauði og kexi. Það er framleitt af verktaka með starfsleyfi.
Aðsetur Rusk-tvíbaka er Eiðistorgi 17 á Seltjarnarnesi.
„Samþykkt til 12 ára með vísan til laga um matvæli“.
Umsóknir um tímabundin starfsleyfi skv. reglugerð nr. 785/1999
d. Haukur Níelsson f.h. handknattleiksdeildar UMFA sækir um tímabundið
starfsleyfi fyrir brennu þann 31. desember 2014.
„Samþykkt“
e. Gísli Snorrason f.h. Mosfellsbæjar sækir um tímabundið starfsleyfi fyrir
brennu þann 10. janúar 2015. Staðsetning er neðan Holtakverfis.
„Samþykkt“
f. Viggó Kristjánsson f.h. Seltjarnarnesbæjar sækir um tímabundið leyfi fyrir
brennu þann 31. desember 2014.
„Samþykkt“
Umsóknir um tóbaksleyfi.
g. Helgi Kristjánsson f.h. N1 hf. sækir um endurnýjun leyfis til tóbakssölu í
þjónustustöð N1 við Háholt 11 í Mosfellsbæ. Leyfið var gefið út af
heilbrigðiseftirlitinu skv. 8. gr. tóbaksvarnarlaga til 4 ára dagsett
12.desember 2014.
„Staðfest.“
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2. Umsagnir fyrir veitinga og gististaði
a. Lagt fram erindi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu dagsett 26.
nóvember 2014 þar sem óskað var umsagnar um umsókn um rekstrarleyfi
fyrir gististað, gistingu í íbúð, að Súluhöfða 21 í Mosfellsbæ.
Jákvæð umsögn með skilyrðum heilbrigðiseftirlits var send með bréfi
þann 9. desember 2014.
„Staðfest.“
3. Breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit
Lögð fram drög að breytingu á gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og
mengunarvarnaeftirlit á svæði heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis í samræmi við
fjárhagsáætlun 2015.
„Framkvæmdastjóra falið að kynna breytinguna sveitarstjórnum.“
4. Gjaldskrá fyrir kattahald á Seltjarnarnesi
Seltjarnarnesbær óskar umsagnar heilbrigðisnefndar um gjaldskrána.
„Heilbrigðisnefnd gerir ekki efnislegar athugasemdir við gjaldskrána en bendir á
að upphæð gjalds stendur vart undir kostnaði við stjórnsýslu vegna kattahalds.“
Maríanna Hugrún Helgadóttir kom á fundinn kl. 17:23.
5. Málefni Dalsbús ehf.
Bréf lögfræðistofunnar Vík lögð fram að nýju
a. Bréf Vík lögmannsstofu dagsett 31. október 2014. Krafa um niðurfellingu
dagsekta sem lagðar voru á Dalsbú ehf. vegna tímabilsins 15. desember
2011 til og með 15. mars 2012.
„Heilbrigðisnefnd fellst á að fella niður dagsektir og felur
framkvæmdastjóra að svara bréfinu efnislega í samræmi við umræður á
fundinum.“
b. Bréf Vík lögmannstofu dagsett 31. október 2014. Krafa um útgáfu
starfsleyfis til Dalsbús hf.
„Á fundi heilbrigðisnefndar þann 25. júní 2012 bókaði nefndin að starfsleyfi
yrði afgreitt þegar ljóst væri að mengun frá búinu hefði verið stöðvuð og
þegar fyrir lægi að hreinsunarbúnaður og fráveitulagnir hefðu fengið úttekt og
samþykki byggingafulltrúa og þegar ljóst væri að virkni búnaðarins væri í
lagi. Engin staðfesting hefur borist heilbrigðiseftirlitinu um að lokaúttekt á
haughúsi hafi farið fram og því fellst nefndin ekki á fullyrðingu í bréfi Vík
lögmannstofu, að heilbrigðisnefnd hafi tafið útgáfu starfsleyfisins. Það hefur
alltaf legið fyrir að starfsleyfi yrði veitt að uppfylltum þessum skilyrðum.
Heilbrigðisnefnd fellst á að veita starfsleyfi þar sem skv. upplýsingum frá
byggingafulltrúa Mosfellsbæjar hafa framkvæmdir og frágangur burðarvirkja
og lagna haughússins / safnþróarinnar verið teknar út af embætti
byggingafulltrúa og teljast í lagi þó lokaúttekt hafi ekki enn farið fram þrátt
fyrir ítrekanir til byggingastjóra mannvirkisins á að slík úttekt gæti ekki farið
fram fyrr en gengið hefði verið frá jarðvegsfyllingum í samræmi við samþykkt
hönnunargögn og að ekki stafaði slysahætta / fallhætta af mannvirkinu.
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Lögð fram að nýju eftirfarandi gögn um athugasemdir við auglýst
starfsleyfi.
1. Bréf Mosfellsbæjar dagsett 30. júní 2011 undirritað af
framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs.
2. Bréf Mosfellsbæjar dagsett 30. júní 2011 undirritað af umhverfisstjóra
Mosfellsbæjar.
3. Bréf Bryndísar Gunnlaugsdóttur lögfræðings fh. Hreins Ólafssonar og
Herdísar Gunnlaugsdóttur þann 15. júní 2011.
4. Bréf Guðmundar Þórs kt 121263-4659, sem barst með tölvupósti þann
15. júní 2011.
5. Svarbréf Ásgeirs Péturssonar og Helgu Skowronski dagsett 10. ágúst
2011.
6. Bréf Ásgeirs Péturssonar og Helgu Skowronski dagsett 15. september.
Efnislega var fjallað um ofangreindar athugasemdir á fundi
heilbrigðisnefndar þann 19. september 2011.
„Starfsleyfi Dalsbús hf er samþykkt til 12 ára með starfsleyfisskilyrðum
sem lögð voru fram að nýju með breytingartillögum vegna innsendra
athugasemda á fundi þann 15. ágúst 2011. Auk þess setur heilbrigðisnefnd
það skilyrði við dreifingu á minkaskít að fjarlægðarmörk frá íbúðarhúsum
skuli vera að lágmarki 200 metrar. Fallist er á samninga Dalsbús við
eigendur jarðanna Hraðastaði og Stardal um dreifingu á húsdýraáburði
frá minkabúinu. Ekki er fallist á samning við Laxness vegna andmæla
annars meðeiganda að óskiptu landi jarðarinnar. Framkvæmdastjóra er
falið að svara efnislega bréfi Vík lögmannsstofu í samræmi við umræður á
fundinum.“
6. Hænsnasamþykkt fyrir Mosfellsbæ
Lögð fram að nýju drög að hænsnasamþykkt fyrir Mosfellsbæ eftir að
athugasemdir Mosfellsbæjar hafa verið teknir til greina.
„Framkvæmdastjóra falið að kynna bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykktina.“

Fundi var slitið kl. 18:30.

