Fertugasti og sjöundi fundur Heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis var haldinn 10.
september 2019 í fundarherbergi heilbrigðiseftirlitsins á 5. hæð í Kjarna Þverholti
2, Mosfellsbæ. Fundurinn hófst kl: 17:00.
Mættir: Hafsteinn Pálsson, Hannes Tryggvi Hafstein, Magnús Rúnar Dalberg, Sigríður
Klara Árnadóttir, Linda Björk Ragnarsdóttir, Valborg Anna Ólafsdóttir.
Dagskrá:
1. Umsóknir um starfsleyfi á sviði matvæla, hollustuhátta og tóbaksleyfi.
a. Kristinn Sigurbjörnsson f.h. Spöng ehf. sækir um tímabundið starfsleyfi fyrir
vinnuskúr og þurrsalerni staðsett á fjarsvæði vatnsverndar vatnsbóla
höfuðborgarsvæðisins við Nesjavallaleið í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið samþykkti leyfið þann 17. júlí 2019 með gildistíma til 15.
október með vísan til reglugerðar um hollustuhætti og samþykktar um
verndarsvæði vatnsbóla á höfuðborgarsvæðinu nr. 555/2015.
„Staðfest.“
b. Auðunn Pálsson f.h. Bónus sækir um starfsleyfi fyrir stórmarkað vegna
flutnings í nýtt húsnæði að Bjarkarholti 7-9 í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir fyrirtækið þann 20. ágúst 2019 með
gildistíma til 12 ára.
„Staðfest.“
c. Kotasæla ehf. sækir um breytingu á starfsleyfi fyrir minna gistiheimili í
Hvammsvík í Kjós þar sem gisting í einu húsi fellur út en gisting í öðru er
tekinn inn.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út breytingu á starfsleyfinu þar sem gildistími er
óbreyttur frá 23. nóvember 2017 til 12 ára með samræmdum
starfsleyfisskilyrðum fyrir minni gistiheimili.
d. Bjarni Bjarnason fyrir hönd Tjaldhóls ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir
hestaleigu að Hraðastöðum 6 í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir Tjaldhól ehf. hestaleigu þann 30. júní
2019.
„Staðfest.“
e. Gísli Hermannson f.h. Vatnsveitu Seltjarnarnes sækir um endurnýjun
starfsleyfis fyrir vatnsveituna til dreifingu neysluvatns.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir fyrirtækið þann 20. ágúst 2019 með
gildistíma til 12 ára.
„Staðfest.“
f. Sigurður Rúnar Sigurjónsson f.h. Eir Hjúkrunarheimilis sækir um endurnýjun
starfsleyfis fyrir Þjónustumiðstöð aldraðra að Hlaðhömrum 2 í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir fyrirtækið þann 20. ágúst 2019 með
gildistíma til 12 ára.
„Staðfest.“
g. Soffía Guðmundsdóttir f.h. Seltjarnarnesbæjar sækir um endurnýjun starfsleyfis
fyrir rekstri leikskóla með móttökueldhúsi á Sólbrekku við Suðurströnd á
Seltjarnarnesi.
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Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir fyrirtækið þann 20. ágúst 2019 með
gildistíma til 12 ára.
„Staðfest.“
h. Ragnhildur Bergþórsdóttir f.h. Pílus ehf. sækir um endurnýjun starfsleyfis fyrir
hársnyrtistofuna Pílus að Þverholti 2 í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir fyrirtækið þann 20. ágúst 2019 með
gildistíma til 12 ára.
„Staðfest.“
i. Þórður Bragason f.h. AB 666 ehf. sækir um nýtt starfsleyfi fyrir Rotissier
veitingaverslun með kjúkling í Krónunni Háholti 13-15 í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir fyrirtækið þann 30. ágúst 2019 með
gildistíma til 4 ára.
„Staðfest.“
j. Samúel Gíslason f.h. Matfugls ehf. sækir um markaðs- og götusöluleyfi fyrir
sölu á kjúklingabitum á Varmársvæði á bæjarhátíðinni í Mosfellsbæ þann 31.
ágúst 2019.
Heilbrigðiseftirlit samþykkti leyfið þann 27. ágúst 2019 með vísan til laga nr.
93/1995 um matvæli með síðari breytingum.
„Staðfest.“
k. Sigurður Þórðarson f.h. Reykjagarðs hf. sækir um markaðs- og götusöluleyfi
fyrir sölu á kjúklingabitum á Varmársvæði á bæjarhátíðinni í Mosfellsbæ þann
31. ágúst 2019.
Heilbrigðiseftirlit samþykkti leyfið þann 30. ágúst 2019 með vísan til laga nr.
93/1995 um matvæli með síðari breytingum.
„Staðfest.“
l. Jóhanna Logadóttir Hólm f.h. Ísfugls ehf. sækir um markaðs- og götusöluleyfi
fyrir sölu á kjúklingabitum og súpu á Varmársvæði á bæjarhátíðinni í
Mosfellsbæ þann 31. ágúst 2019.
Heilbrigðiseftirlit samþykkti leyfið þann 27. ágúst 2019 með vísan til laga nr.
93/1995 um matvæli með síðari breytingum.
„Staðfest.“
m. Guðmundur Sverrisson um nýtt starfsleyfi fyrir Makita ehf, meindýraeyðingu og
garðaúðun að Byggðarholti 51 í Mosfellsbæ. Starfsleyfið var gefið út þann 3.
júlí 2019 til 12 ára með tilvísun í reglugerð nr. 980/2015 um meðferð
varnarefna og gildandi starfsleyfisskilyrðum fyrir eyðingu meindýra.
„Staðfest.“
n. Stefán Gaukur Rafnsson sækir um starfsleyfi fyrir Ókindina ehf.
meindýraeyðingu og garðaúðun að Hagalandi 6, Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið samþykkti starfsleyfið til 12 ára með tilvísun í reglugerð nr.
980/2015 um meðferð varnarefna og starfsleyfisskilyrði fyrir eyðingu meindýra
þann 4. september 2019.
„Staðfest.“
Umsóknir um starfsleyfi á sviði mengunarvarna.
Þann 16. apríl 2019 sækir Dagur Benónýsson fyrir hönd N1 ehf. sækir um
endurnýjun á stafsleyfi fyrir N1 ehf. smurstöð og hjólbarðaverkstæði.
Auglýsingatími var frá 15. maí til og með 12. júní 2018 Engar athugasemdir
bárust. Starfsleyfið var gefið út þann 3. júlí 2019 til 12 ára með vísun í almenn
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starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemi sem valdið getur mengun auk sértækra
starfsleyfisskilyrða fyrir smurstöðvar.
„Staðfest.“
d. Þann 15. júlí 2019 sækir Hulda Kolbeinsdóttir um nýtt starfsleyfi fyrir Kastor 7
ehf. kt. 520219-1290, almennt bílaverkstæði og bílamálun að Desjamýri 1.
Starfsleyfið var auglýst frá 17. júlí - 14. ágúst 2019 með samræmdum
starfsleyfisskilyrðum fyrir bílaverkstæði og skyldan rekstur. Engar
athugasemdir bárust.
Heilbrigðiseftirlitið gaf starfsleyfið út til 12 ára með ofangreindum
starfsleyfisskilyrðum þann 15. ágúst 2019.
„Staðfest.“
e. Þann 30. júlí 2019 sækir Helgi Þór Guðmundsson um starfsleyfi fyrir hönd Far
Vel ehf. ( Prime Tours) fyrir bifreiðaverkstæði og þvottaðstöðu fyrir eigin
hópferðabíla að Desjamýri 1, Mosfellsbæ. Starfsleyfið var auglýst frá 31. júlí 28. ágúst 2019 með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir bílaverkstæði og
skyldan rekstur og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir bónstöðvar og
bílaleigur. Engar athugasemdir bárust.
Heilbrigðiseftirlitið gaf starfsleyfið út til 12 ára með ofangreindum
starfsleyfisskilyrðum þann 6. september 2019.
. „Staðfest.“
f. Þann 30. júlí 2019 sækir Krzysztof Lempicki um starfsleyfi fyrir hönd Thor
Custum Garage ehf. um starfsleyfi fyrir almennt bílaverkstæði og
handþvottastöð. Starfsleyfið er auglýst frá 31. júlí- 28. ágúst 2019
með samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir bílaverkstæði og skyldan
rekstur.og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir bónstöðvar og bílaleigur.
Engar athugasemdir bárust.
Heilbrigðiseftirlitið gaf starfsleyfið út til 12 ára með ofangreindum
starfsleyfisskilyrðum þann 6. september 2019.
„Staðfest.“
g. Þann 31. júlí 2019 sækir Kjartan Róbertsson um starfsleyfi fyrir hönd Skybus
ehf. fyrir bifreiðaverkstæði og þvottastöð fyrir eigin hópferðabíla að Desjamýri
3. Starfsleyfið er auglýst frá 2. ágúst - 30. ágúst 2019 með samræmdum
starfsleyfisskilyrðum fyrir bílaverkstæði og skyldan rekstur og
samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir bónstöðvar og bílaleigur. Engar
athugasemdir bárust.
Heilbrigðiseftirlitið gaf starfsleyfið út til 12 ára með ofangreindum
starfsleyfisskilyrðum þann 6. september 2019.
„Staðfest.“
h. Þann 11. júlí 2019 sækir Ólafur Tryggvason um tímabundið starfsleyfi fyrir
Veitur ohf. kt. 501213-1870 að framkvæma viðhald á undirstöðum
Nesjavallaæðar á verndarsvæði vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins á fjarsvæði
vatnsverndar og öryggissvæði vatnsverndar vegna yfirborðsvatns. Nánar tiltekið
er framkvæmdin hreinsun og viðgerðir á steinsteyptum undirstöðum og festum,
sílanhúðun og málun. Starfsleyfið var auglýst frá 17. júlí- 14. ágúst 2019
með almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir starfsemi sem valdið getur mengun
engar athugasemdir bárust.
Heilbrigðiseftirlitið gaf starfsleyfið út með gildistíma til 15. nóvember 2019 með
ofangreindum skilyrðum.
„Staðfest.“
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2. Umsagnir:
2.1. Umsagnir um erindi sýslumanns.
a. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 18. júní 2019 þar
sem óskað var umsagnar um endurnýjun rekstrarleyfis fyrir Hlégarð ehf. að
Háholti 2 í Mosfellsbæ.
Jákvæð umsögn var send með bréfi þann 12. júlí 2019.
„Staðfest.“
b. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 4. júní 2019 þar
sem óskað var umsagnar um rekstarleyfi fyrir Blueberry Hills Villa,
Hamrabrekkum 5, Mosfellsbæ, vegna minna gistiheimilis.
Heilbrigðiseftirlitið gaf út starfsleyfi fyrir starfsemina í janúar og því veitt
jákvæð umsögn sem var send með bréfi þann 6. ágúst 2019.
„Staðfest.“
c. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 12. ágúst þar sem
óskað er umsagnar um tímabundið áfengisveitingaleyfi fyrir Ungmennafélagið
Aftureldingu vegna Pallaballs í Íþróttamiðstöðinni að Varmá.
Jákvæð umsögn var send með bréfi þann 12. ágúst 2019.
„Staðfest.“
d. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 4. júlí 2019 þar
sem óskað var umsagnar um rekstarleyfi fyrir Kotasælu ehf, rekstri á gististað í
flokki II með íbúðir að Hvammi í Kjós (Fnr. 208-6106).
Jákvæð umsögn var send með bréfi þann 20. ágúst 2019.
„Staðfest.“
e. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 4. júlí 2019 þar
sem óskað var umsagnar um rekstarleyfi fyrir Kotasælu ehf, rekstri á gististað í
flokki II með íbúðir að Hvammi í Kjós (Fnr. 208-6109).
Jákvæð umsögn var send með bréfi þann 20. ágúst 2019.
„Staðfest.“
f. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 3. september
2019 þar sem óskað var umsagnar um rekstarleyfi fyrir Kotasælu ehf, rekstri á
gististað í flokki II með íbúðir að Hvammi í Kjós (Fnr. 208-6116).
Jákvæð umsögn var send með bréfi þann 10. september 2019.
„Staðfest.“
g. Lagt fram erindi Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dagsett 27. ágúst 2019
þar sem óskað var umsagnar um tímabundið áfengisleyfi fyrir Manhattan events
ehf, í Álafosskvos á hátíðinni Í túninu heima.
Jákvæð umsögn var send með bréfi þann 28. ágúst 2019.
„Staðfest.“
2.2. Umsagnir um skipulagsmál
a. Umsögn um skipulagslýsingu fyrir Dalsgarð í Mosfellsbæ.
Með bréfi dagsett 15. ágúst 2019 var send til kynningar/umsagnar
deiliskipulagslýsing fyrir Dalsgarð í Mosfellsbæ.
Heilbrigðiseftirlitið send svar þann 27. ágúst um að það hefi ekki athugasemdir á
þessu stigi.
b. Umsögn um deiliskipulagstillögu fyrir deiliskipulag frístundabyggðar við
Selvatn.
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Með tölvubréfi Mosfellsbæjar dagsett 18.júlí 2019 er óskað umsagnar
Heilbrigðiseftirlitsins um deiliskipulagstillögu fyrir deiliskipulagstillögu
frístundabyggðar við Selvatn.
Lagður fram tölvupóstur heilbrigðiseftirlits dagsettur 12. ágúst 2019.

2.3. Umsögn um stefnu um meðhöndlun úrgangs.
 Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dagsett 12. júlí 2019 ásamt lokadrögum
að stefnu um meðhöndlun úrgangs sem ber heitið í átt að hringrásarhagkerfi,
sem er nú hluti af stefnu umhverfis- og auðlindaráðherra í úrgangsmálum.
Heilbrigðiseftirlitið sá ekki ástæðu til að gera umsögn um stefnuna.
2.4

Umsagnir um gæludýr í strætó.
 Lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis til Strætó bs. dagsett 28.
ágúst 2019 um framlengingu á undanþágu þessa að flytja gæludýr í strætó
með gildistíma til 31. desember 2019.

2.5. Umsagnir um reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur.
 Lögð fram umsögn SHÍ til UAR um skráningarskyldan atvinnurekstur
dagsett 30. ágúst 2019.
 Lögð fram umsögn SÍS til UAR um sama efni dagsett 23. ágúst 2019.
Lagt fram til kynningar.
2.6. Umsögn um reglugerð um urðunarskatt.
 Lögð fram umsögn SÍS til UAR um urðunarskatt dagsett 28. ágúst 2019.
Lagt fram til kynningar.
3. Ársreikningur 2018.
Ársreikningur Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis fyrir árið 2018 var lagður fram.
Ársreikningurinn var unnin af KPMG.
Ársreikningurinn var samþykktur.
4. Innsend erindi.
a. Erindi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis.
Lagt fram erindi UAR dagsett 10. júlí 2019 er varðar niðurfellingu á
þynningarsvæðum þar sem ákvæði um þynningarsvæði er að falla út úr löggjöf
Evrópubandalagsins sem innleidd er hér á landi.
b. Lagt fram bréf með afstöðu ríkissaksóknara til kæru, skv. 4. mgr. 52. gr. laga nr.
88/2008 um meðferð sakamála, sem lögð var fram vegna máls á Reykjahvoli 5.
Staðfest var ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að vísa frá kæru
máls.
5. Samþykkt um fráveitu á Seltjarnarnesi.
Lögð fram drög að samþykkt um fráveitu á Seltjarnarnesi með athugasemdum
heilbrigðiseftirlits.
Samþykkt.
6. Mál vegna þvingunarúrræða.
a. Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis dagsett 9. júlí vegna
fyrirhugaðrar áminningar vegna umgengni á lóðinni Reykjahvoli 11, og bréf
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dagsett 13. ágúst með áminningu vegna umgengni. Komin er úrbótaáætlun sem
unnið verður eftir við tiltekt.
b. Fráveitumál í Tjaldanesi
 Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis dagsett 5. júní þar sem
Fylki ehf. er tilkynnt um meðferð máls.
 Lagt fram bréf Landslaga sf. dagsett 2. júlí 2019 þar sem bókun
heilbrigðisnefndar frá síðasta fundi er svarað.
 Lagt fram bréf Landslaga dagsett 29. júlí 2019 þar sem óskað er
upplýsinga á grundvelli upplýsingalaga.
 Lagt fram svarbréf Lagaþings til Landslaga dagsett 15. ágúst 2019.
 Lagt fram bréf úrskurðarnefndar um upplýsingamál dagsett 27. ágúst
2019 þar sem úrskurðarnefnd óskar umsagnar um kæru Sigurgeirs
Valssonar lögmanns fh. Fylkis ehf. vegna synjunar Heilbrigðiseftirlits
Kjósarsvæðis á beiðni hans um aðgang að gögnum vegna
persónuverndarsjónarmiða. Jafnframt óskar nefndin eftir að fá umrædd
gögn send í trúnaði.
Lagaþingi er falið að annast málið áfram fyrir hönd heilbrigðisnefndar.
5. Önnur mál
Engin önnur mál liggja fyrir.

Fundi var slitið kl. 18:15.

