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Árni Davíðsson, hjá Heilbrigðiseftirliti Kjósasvæðis, ítrekaði ósk sína um umsögn
Mosfellsbæjar/skipulagsfulltrúa við umsókn starfsleyfis Vöku hf. með tölvupósti dags. 9.
júní 2020.
Ósk um umsögn hafði fyrst borist fyrrverandi verkefnastjóra á umhverfissviði 3.
desember 2019 þar sem óskin var sett á bið vegna yfirstandandi skoðunar hjá
bæjarlögmanni og framkvæmdastjóra umhverfissviðs Mosfellsbæjar, skv. svari sem þá
var sent. Síðar hefur svörun dregist vegna mannabreytinga.
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis biður því nú skipulagsfulltrúa að nýju um umsögn vegna
starfsleyfisumsóknar Vöku hf. á hluta af lóð sinni (L123708) á Leirvogstungumelum.
Vaka hf. óskar með erindi sínu, dags. 2. desember 2019, eftir „geymslusvæði fyrir
bifreiðar og önnur tæki sem bíða úrvinnslu“ skv. umsókn.
Í meðfylgjandi gögnum umsóknar má finna orðréttan eftirfarandi texta:
„Svæðið sem óskað er eftir að fá nýtt sem geymslusvæðier gömul efnisnáma sem notuð
hefur verið sem tippur o gersvæðið frekar ósnýrtilegt á að líta. (Sjá mynd 1).
Svæðið er lítið sýnilegt frá þjóðvegi 1 og alls ekki frá Þingvallavegi þar sem það liggur
undan hámel Tungumela í lægð. Gengið verður snyrtilega frá svæðinu, með mönum og
gróðri, reiðvegur sem liggur við svæðið fær að njóta sín. Frágangur á svæðinu mun
verða með mönum og einnig afgirt með gámum og grindverki. Rafræn vöktun verður á
svæðinu til að tryggja óæskilegan aðgang.
Svæðið verður einungis nýtt sem geymslusvæði.“
Svæðið sem um ræðir er skv. aðalskipulagi Óbyggt svæði og ekki liggur fyrir neitt
deiliskipulag sem myndi heimila starfsemi þá er Vaka hf. sækist eftir.

Skilgreining Óbyggðra svæða (ÓB) í skipulagsreglugerð 90/2013 í 6.2. gr. lið S. er
eftirfarandi:
„Svæði þar sem ekki er gert ráð fyrir búsetu né atvinnustarfsemi, svo sem hálendi,
heiðar og afréttir, að mestu án mannvirkja annarra en þeirra sem þjóna útivist,
afréttarnotum, öryggismálum og fjarskiptum.“
Því er óskin í ósamræmi við aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 sem og ákvæði
skipulagsreglugerðar og því fær umsóknin neikvæða umsögn.
Nærliggjandi athafnarsvæði á Tungumelum er það eina í nágreninu sem heimildar
einhvers konar atvinnustarfsemi í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag.

Virðingarfyllst,
Kristinn Pálsson, skipulagsfulltrúi

