Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis

STARFSLEYFI
Malar- og sandnám; vikurnám

Starfsleyfishafi:

VGH Mosfellsbæ ehf (Moldarvinnsla)
Markholti 14
270 Mosfellsbær
6001044030

Starfsstöð:

Skarhólabraut

Útgáfudagur leyfis: 17. nóvember 2021

Gildir til: 17. nóvember 2033

Eigandi/forráðamaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við gildandi
lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit svo og önnur lög eða reglur er starfsemina varða, svo og skilyrðum á
fylgiskjali með leyfi þessu.
Fyrirhugaðar meiri hátta breytingar á húsnæði, framleiðslu eða rekstri skulu gerðar í samráði við heilbrigðiseftirlit.
Ef fyrirtækið flytur eða eigendaskipti verða, fellur starfsleyfið úr gildi.
Fyrirtækið skal árlega greiða eftirlitsgjald í samræmi við gildandi gjaldskrá þar um. Gjald þetta skal standa undir
kostnaði við reglubundið heilbrigðiseftirlit, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. Gjöld má innheimta með fjárnámi. Gjöld
skulu tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga þegar leyfi eða þjónusta er tengd notkun
fasteignar.

Um leyfið gildir einnig starfsleyfisskilyrði fyrir
Almenn skilyrði um mengandi starfsemi, sbr. auglýsingu nr. 582/2000

Leyfið er útgefið samkvæmt ákvæðum gildandi laga og reglugerða
Reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s. br.

Ari Hauksson
heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis

VGH Mosfellsbæ ehf (Moldarvinnsla)
Markholti 14
270

Mosfellsbær

17.11.2021

Afgreiðsla á umsókn um starfsleyfi
Starfsleyfið gildir til 17.11.2033.
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis hefur samþykkt umsókn um nýtt starfsleyfi fyrir
VGH Mosfellsbæ ehf, moldarvinnslu., kt:6001044030, Markholti 14, 270 Mosfellsbæ, malar-, sand- og
vikurnám,með
fyrirvara
um
staðfestingu
heilbrigðisnefndar
Kjósarsvæðis
á
næsta
heilbrigðisnefndarfundi.
Starfsleyfið er veitt til 12 ára og er veitt samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Meðfylgjandi er starfsleyfið en reikningur hefur verið sendur til innheimtu á starfsleyfisgjaldi.
Þetta gjald er innheimt skv. gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis nr. 1270/2020 m.s.b.
Ef athugasemdir eru við þessa afgreiðslu má koma þeim á framfæri við Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis,
Þverholti 2, 270 Mosfellsbær.

Virðingarfyllst,

Ari Hauksson
heilbrigðisfulltrúi

17.11.2021

