Tillaga til bæjarráðs Mosfellsbæjar
Efni: Umsögn um erindi Veitna ohf. og tillaga um næstu skref.
Dags: 1. nóvember 2022
Málsnúmer: 202210170/Málsmeðferð: Til umfjöllunar
Starfsmaður: Jóhanna Björg Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs
Tillaga:
Undirrituð leggur til við bæjarráð Mosfellsbæjar að umhverfissviði verði falið að fara í viðræður
við Veitur ohf um þau mannvirki sem fyrirtækið áformar að koma fyrir á lóð Háholts 9 til að
samráð veitustofnana um mannvirkjagerð við Mosfellsbæ og lóðarhafa verði tryggt og viðhaft
áður en að framkvæmd kemur. Ennfremur verði lögð vinna í að endurgera samkomulag um
kvöð og mannvirki og samræma við útgefin lóðarblöð af lóð við Háholti 9. Gerð verði krafa um
að Veitur ohf. greiði þann kostnað sem af framangreindum breytingum hlýst og að mannvirki
verði staðsett þannig að þau skyggi ekki á útsýni.
Umfjöllun:
Bæjarráð Mosfellsbæjar óskaði eftir umsögn framkvæmdastjóra umhverfissviðs á 1552. fundi
sínum þann 13. október 2022. Umsögnin er sem hér segir.
Veitur ohf. óska eftir í erindi sínu frá 4. október síðastliðnum eftir gerð samkomulags um kvöð
á lóð Háholts 9 fyrir annars vegar lagnir og hins vegar dreifistöð sem áformuð á lóðinni og er
að stærð 4x4 m eða alls 16 fermetrar. Sjá mynd hér að neðan.

1) Núverandi lagnir og mannvirki á lóð Háholts 9

2) Tillaga Veitna ohf. um lagnir og dreifistöð við Háholt 9
Á umræddri lóð er nú þegar talsvert mikið af lögnum og tengikassar frá mismunandi
veitustofnunum sem taka þarf tillit til. Undirrituð getur því ekki mælt með að
samkomulagsdrög eins og þau eru lögð fram í tillögu frá Veitum verði samþykkt óbreytt af
hálfu Mosfellsbæjar. Mikilvægt er einnig að fram komi hvers konar dreifistöð Veitur áforma
að reisa, hver hæð mannvirkisins verður til að tryggja að það skyggi ekki á útsýni bíla sem eru
að aka frá bílastæðum við Háholt 9 og Háholt 11
Mikilvægt er farið verði í viðræður við Veitur ohf. um þau mannvirki sem fyrirtækið áformar
að koma fyrir á lóð Háholts 9 til að samráð veitustofnana um mannvirkjagerð við Mosfellsbæ
og lóðarhafa verði tryggt og viðhaft áður en að framkvæmd kemur. Ennfremur verði lögð vinna
í að endurgera samkomulag um kvöð og mannvirki og samræma við útgefin lóðarblöð af lóð
við Háholti 9. Þá er eðlilegt að gerð verði krafa um að Veitur ohf. greiði þann kostnað sem af
þessum breytingum hlýst sem og að fyrirtækið annist gerð samkomulaga við aðra haghafa s.s.
lóðarhafa og samráð við aðrar veitustofnanir.
Vakin er athygli bæjarráðs á að Veitur ohf. hófu framkvæmdir á umræddu svæði áður en
Mosfellsbær fjallaði um málið. Starfsmenn umhverfissviðs stöðvuðu því framkvæmdir 2.
nóvember síðastliðinn, þar sem heimild vantaði til framkvæmda á lóð, vantaði útgefna
framkvæmdaheimild og ekki hafi verið sótt um leyfi fyrir mannvirkinu.
Undirrituð telur að sækja þurfi að færa mannvirkið austar á lóðina til að það valdi ekki truflun
umferðar.
Virðingarfyllst,
Jóhanna Björg Hansen
Framkvæmdastjóri umhverfissviðs

