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[ Ávarp stjórnarformanns ]

Ár ið 2009 var mjög við burða ríkt hjá Þró un ar fé lagi Kefla vík ur flug vall ar þar sem af-
leið ing ar efna hags hruns  komu sterk ar fram á Suð ur nesj um en  víða ann ars stað ar á 
land inu . Ein af ástæð um  þessa var sú að  þeir starfs menn sem  misstu  vinnu  sína við 
brott för Banda ríkja hers og kom ust strax í störf á höf uð borg ar svæð inu  misstu þau aft ur 
þeg ar  harðna tók á daln um . 

Unn ið var  áfram að því að  byggja hér upp gott um hverfi fyr ir ný sköp un ar- og frum-
kvöðla fyr ir tæki . Í kjöl far vin sælda frum kvöðla set urs ins El deyj ar var ákveð ið að út búa 
fyr ir tækja hót el að nor rænni fyr ir mynd sem  myndi  bjóða fyr ir taks að stöðu fyr ir smá fyr ir-
tæki . Stefnt verð ur  áfram að því, í sam vinnu við  marga  góða sam starfs að ila, að  skapa 
hér ein stakt um hverfi fyr ir frum kvöðla fyr ir tæki . 

Svæð ið ber í dag heit ið Ás brú – sam fé lag frum kvöðla,  fræða og at vinnu lífs, og hef ur það hlot ið góð ar við-
tök ur og er þeg ar mik ið not að af öll um hags muna að il um . 

Upp bygg ing á Ás brú styðst við stefnu mót un sem mið ar að því að  byggja upp og  laða að fyr ir tæki, fé lög og 
ein stak linga á þrem ur meg in svið um: sjálf bærri orku nýt ingu,  heilsu og sam göng um .

Á  sviði orku nýt ing ar var gerð ur stór sam starfs samn ing ur við  Keili, mið stöð vís inda,  fræða og at vinnu lífs, 
þar sem Þró un ar fé lag ið styrk ir upp bygg ingu á orku rann sókn ar setri sem verð ur  eitt af flagg skip um Ás brú ar 
í fram tíð inni . Á  sviði  heilsu opn aði Det ox heilsu mið stöð í maí auk þess sem vilja yf ir lýs ing var gerð við Ice-
land ic He althc are um upp bygg ingu á sjúkra húsi fyr ir heilsu ferða menn . Þá var starf að með Sand gerð is bæ, 
 Garði og Reykja nes bæ að sam eig in legri þró un og upp bygg ingu á svæð inu sem kall að er Ás brú norð ur og 
er stað sett norð an flug vall ar ins . 

Þró un ar verk efn ið á Ás brú er ein stakt í ís lenskri sögu . Hér hef ur á þrem ur ár um ver ið byggt upp sam fé-
lag á gild um sjálf bærni, ný sköp un ar og mennt un ar . Hér hef ur Þró un ar fé lag ið, en þó fyrst og fremst  þeir 
sam starfs að il ar sem  hafa  beint kröft um sín um að Ás brú, lagt grunn inn að veg leg um verk efn um á borð við 
gagna ver, sjúkra hús fyr ir heilsu ferða menn, orku rann sókn ar set ur, flug nám fyr ir út lend inga og kvik mynda ver . 

 Þessi verk efni  geta öll stuðl að að því að til  verði fjöl mörg vel laun uð störf og skap að  mikla vel ferð fyr ir sam-
fé lag ið . Því  fleiri  þeirra sem heppn ast,  þeim mun fyrr mun Reykja nes kom ast út úr víta hring at vinnu leys is . Á 
Ás brú er ver ið að  skapa um hverfi tæki færa og úr tæki fær um skap ast fram tíð ar störf þjóð ar inn ar . Vanda mál 
og við fangs efni nú tím ans eru tæki færi fram tíð ar inn ar .

Páll Sigurjónsson 
stjórnarformaður
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[ Eitt stærsta nýsköpunar- og endurvinnsluverkefni Íslands ]

Eft ir ein ung is þrjú ár er Ás brú  svo sann ar lega bú in að brag gast mik ið . Frá því að 
banda ríski her inn yf ir gaf varn ar stöð  sína á Suð ur nesj um  hafa lands menn mátt  þola 
marg vís leg  áföll en mitt í  þeim öll um hef ur  eitt verk efni stað ið  öðru fram ar, fyr ir bjart-
sýni og þor  þeirra fjöl mörgu sem að því  hafa kom ið . Í heild ina er um að  ræða  eitt  allra 
 stærsta ný sköp un ar verk efni lands ins auk þess sem end ur nýt ing  þeirra  eigna sem á 
svæð inu eru leið ir af sér  stærsta end ur vinnslu verk efni Ís lands sög unn ar .

Það er við  hæfi að  impra hér að eins á því  hvaða ár ang ur hef ur náðst á  þessu ári mik-
illa svipt inga .

Í  fyrsta  lagi má  nefna að nafn svæð is ins, Ás brú, hef ur náð að  festa sig ræki lega í  sessi . Ein af meg in-
ástæð um þess er án efa und ir bún ing ur að nafna breyt ing unni þar sem mik ið sam ráð var haft við lyk il að ila á 
Reykja nesi en fyrst og fremst er ár ang ur inn að  þakka því  hversu fljót ir íbú ar og fyr ir tæki á svæð inu  voru að 
 taka nafn ið upp og  gera að sínu . 

Upp bygg ing á  Keili – mið stöð vís inda  fræða og at vinnu lífs, hef ur ver ið  hreint æv in týra leg . Fimm ára mark mið 
Keil is um 500 nem end ur náð ust á tæp um tveim ur ár um . Há skóla brú Keil is er  dæmi um ný sköp unar verk efni 
af  bestu gerð, verk efni sem eyk ur mennt un ar stig þjóð ar inn ar á snögg an og hag kvæman hátt . 

Keil ir byrj aði að  kenna tækni fræði á ár inu og er það stórt skref fyr ir Suð ur nesja menn að verð mætt há skóla-
nám sé nú til stað ar í hér aði . Út skrif að ir tækni fræð ing ar  verða grunn stoð ir í stór um verk efn um fram und an, 
svo sem gagna veri og ann arri hag nýt ingu grænn ar orku; en einn ig  verða  þeir mik il væg ir frum kvöðl ar og 
þátt tak end ur í frum kvöðla verk efn um svo sem HBT . Nem end ur í tækni fræði  munu  njóta góðs af því að rann-
sókna setri í orku fræð um hef ur ver ið kom ið á fót sem er til  húsa í að al bygg ingu Keil is en  fjöldi að ila hef ur 
kom ið að metn að ar fullri upp bygg ingu þess . 

Að Ás brú  hafa á und an förnu ári ver ið stig in stór skref í að  skapa heilsu þorp sem verð ur ein stakt í  sinni röð 
á Ís landi . Í maí síð ast liðn um opn aði Jón ína Ben det ox-með ferð ar stöð að Linda braut 634 sem hef ur tek ið á 
 móti  fjölda við skipta vina frá opn un . Í nóv emb er  fluttu Bryn Ball ett Aka dem ían og snyrti- og heilsu vöru fram-
leið and inn Al kem ist inn sam an í hús næði sem var áð ur skot færa geymsla . 

Keil ir hef ur þró að  áfram heilsu skóla sinn sem býð ur upp á mjög áhuga vert nám sem sýn ir sig  kannski best 
á því að stór  hluti silf ur drengj anna okk ar í hand bolta er nú þar í fjar námi .  Stærsta verk efn ið í heilsu þorp inu 
hef ur þó leg ið í því að  koma hér á fót einka sjúkra húsi sem sér hæf ir sig í að þjón usta er lenda heilsu ferða-
menn .  Þetta verk efni, sem mun  skapa hundr uð  starfa fyr ir vel  mennt að fólk í heil brigð is þjón ustu, er vel á 
veg kom ið og eru fram kvæmd ir við sjúkra hús ið nú í start hol un um . 

Ás brú er mik ið frum kvöðla svæði . Hér er rek ið frum kvöðla setr ið El dey í sam starfi við Ný sköp un ar mið stöð 
Ís lands og hér er einn ig rek ið skrif stofu hót el ið Eld vörp .  Fjöldi fyr ir tækja hef ur kom ið sér þar fyr ir og  njóta 
fyr ir tæk in góðs af ná lægð hvert við ann að . Enn er  rými fyr ir  fleiri fyr ir tæki og hef ur skipu lagi í Eld vörp um 
ver ið  breytt ný lega til þess að  geta tek ið þar á  móti  fleiri fyr ir tækj um með  einn til tvo starfs menn . 

Íbú ar á Ás brú eru sér stak lega hvatt ir til þess að  kynna sér að stöð una í El dey og Eld vörp um,  hafi  þeir áhuga-
verð ar hug mynd ir . Ég hvet enn frem ur  alla til þess að  vera í sam bandi við Þró un ar fé lag Kefla vík ur flug vall ar, 
 hafi  þeir hug mynd ir um nýt ingu  þeirra  eigna sem enn eru í hönd um fé lags ins . Fram tíð Ás brú ar er enn sem 
áð ur fyrst og fremst í hönd um  þeirra frum herja sem  kjósa að setj ast hér að með fyr ir tæki sín og fjöl skyld ur . 
Ég  óska  þeim góðs geng is á  þeirri veg ferð . 

Kjart an Þór Ei ríks son 
fram kvæmda stjóri Ka deco
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[ Stjórn ]

Stjórn Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar (KADECO) árið 2009 ásamt framkvæmdastjóra.

Aðalstjórn Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar er skipuð eftirtöldum:

Varastjórn:
Hildur Árnadóttir, Sigurður Valur Ásbjarnarson, Sveindís Valdimarsdóttir

Páll Sigurjónsson 
stjórnarformaður

Árni Sigfússon
varaformaður

Reynir Ólafsson
meðstjórnandi
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[ Starfsemi ársins ]

Rekst ur og af koma
Þró un ar fé lag ið fær þókn un ar tekj ur úr rík is sjóði  móti út lögð um kostn aði sín um við verk efni sem því eru fal in, 
skv . þjón ustu samn ingi við fjár mála ráðu neyt ið . Þókn un ar tekj ur fé lags ins frá rík is sjóði fyr ir ár ið 2009  voru um 
879 millj ón ir  króna . Einn ig fær fé lag ið tekj ur af lóð ar leigu á starfs svæði  sínu og út leigu hús næð is .

Rekstr ar gjöld án af skrifta og fjár magns liða  námu 945 millj ón um  króna . Þar af var launa kostn að ur 73 millj-
ón ir  króna . Starfs menn  voru 7 í árs lok 2009 . 

Hagn að ur fyr ir af skrift ir og fjár magns liði var um 94 millj ón ir  króna . Að  teknu til liti til fjár magns liða var hagn-
að ur fé lags ins 208 millj ón ir  króna . Hagn að ur árs ins eft ir  skatta nam 171 millj ón  króna . 

Heild ar eign ir fé lags ins  voru bók færð ar á 476 millj ón ir  króna . Skuld ir fé lags ins  námu 72 millj ón um  króna . 
Eig ið fé fé lags ins nam 403 millj ón um  króna í lok árs ins .

Þróunarfélag Keflavíkur
flugvallar, Kadeco.
(Ljósm.: Olgeir Andrésson)
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[ Starfsemi ársins ]

Mann auð ur
Hjá fé lag inu  starfa, auk fram kvæmda stjóra og að stoð ar manns, um sjón ar mað ur fast eigna og fjór ir verk efna-
stjór ar . Af  þeim starf ar  einn sem verk efna stjóri yf ir fram kvæmd um,  einn á  sviði mark aðs mála og við skipta-
þró un ar,  einn á  sviði fast eigna þró un ar, auk verk efna stjóra á  sviði fjár mála . Sam tals  voru starf menn fé lags ins 
því sjö í árs lok og fjölg aði  þeim um  einn á ár inu . 

Kjartan Þór Eiríksson  
framkvæmdastjóri

Anna Steinunn Jónasdóttir  
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra

Óli Örn Eiríksson 
verkefnastjóri

Óli Halldór Konráðsson 
verkefnastjóri

Pálmar Guðmundsson 
verkefnastjóri

Sigurgestur Guðlaugsson 
verkefnastjóri

Jón Ástráður Jónsson 
umsjónamaður fasteigna
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[ Starfsemi ársins ]

Skipu lag fé lags ins
Í sam ræmi við marg hátt að og víð femt hlut verk fé lags ins bygg ir skipu lag þess á verk efna tengdu fyr ir komu-
lagi . Um breyt ing auðr ar varn ar stöðv ar, sem að  öllu  leyti var byggð á am er ísk um stöðl um, yf ir í vax andi 
ís lenskt sam fé lag frum kvöðla,  fræða og at vinnu lífs, fel ur í sér ótal marga  þætti sem starfs menn fé lags ins 
 þurfa að  geta sett sig inn í og unn ið úr hratt og vel . Slíkt um hverfi krefst mik ils sveigj an leika og ábyrgð ar af 
starfs mönn um sem skýr ir það að fjór ir starfs menn fé lags ins ut an fram kvæmda stjóra eru titl að ir verk efna-
stjór ar . 

Fé lag ið hef ur leit ast við að  halda kjarna stýr ingu verk efna inn an fé lags ins og út vista jafn miklu og hag kvæmt 
þyk ir . Með  þessu  móti tekst að fá að borð inu hæf ustu sér fræð inga í mál inu  hverju  sinni . Á með al verk efna 
sem út vist að er má  nefna lög fræði þjón ustu, verk fræði þjón ustu og ráð gjöf  vegna mark aðs- og þró un ar mála . 

Stjórn

Kjartan Þór Eiríksson
Framkvæmdastjóri

Fjármál og lög
Eftirlit: Framkvæmdastjóri

Framkvæmd: Óli H . Halldórss .

Stefnumótun og markaðsmál
Eftirlit: Framkvæmdastjóri

Framkvæmd: Óli Örn Eiríksson

Anna Steinunn Jónasdóttir
Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra

Fasteignaþróun og -rekstur
Pálmar Guðmundsson

Kennslu- og þekkingarsamfélag
Keilir

Heilsuklasi
Heilsufélag Reykjaness

Frumkvöðlasamfélag
Óli Örn Eiríksson

Land- og viðskiptaþróun
Sigurgestur Guðlaugsson

Þróun fasteigna
Útleiga – Sala

Rannsóknir

Mengunarmál

Kennsla

Rekstur mannvirkja
Eftirlit: Jón Ástráður
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[ Starfsemi ársins ]

Frum kvöðla starf semi
Í kjöl far stefnu mót un ar vinnu var ákveð ið að  nýta hús eign ir Þró un ar fé lags ins í aukn um  mæli til þess að  styðja 
við frum kvöðla starf semi .  Fyrsta skref ið í  þessa átt var stig ið þeg ar frum kvöðla setr ið El dey var opn að haust ið 
2008 og í kjöl far ið var hald ið  áfram að  vinna að því að  efla frum kvöðla menn ingu á Ás brú . 

Eld vörp opn uð

Fyr ir tækja hót el ið Eld vörp var opn að í apr íl . Hug mynd in á bak við Eld vörp var sú að  hafa hús næði til taks 
fyr ir að ila sem  vildu  taka þátt í upp bygg ing unni á Ás brú . Við upp bygg ingu húss ins var horft til vís inda garða 
á norð ur lönd um þar sem frum kvöðla fyr ir tæki og stoð fyr ir tæki  þeirra  deildu hús næði . Á ár inu  fluttu sjö fyr ir-
tæki inn í Eld vörp: ÓMR (verk fræði stofa),  Skissa (aug lýs inga stofa), Kap ex (við skipta ráð gjöf),  Altech (frum-
kvöðla fyr ir tæki), Mo on (frum kvöðla fyr ir tæki), Ice land ic Wat er  Line (frum kvöðla fyr ir tæki) . Hús næð ið er allt 
hið glæsi leg asta og er boð ið upp á  mikla þjón ustu fyr ir leigu taka . Ör ygg is mið stöð in er með að stöðu í hús inu 
sem eyk ur enn á ör yggi leigj enda . 

HBT hef ur fjölda fram leiðslu

Í maí  klipptu  Árni Sig fús son, bæj ar stjóri Reykja nes bæj ar, og Sig ríð ur Ing vars dótt ir, fram kvæmda stjóri Ný-
sköp un ar mið stöðv ar Ís lands og rekstr ar stjóri El deyj ar, á  borða til stað fest ing ar því að sprota fyr ir tæk ið HBT 
hóf form lega fjölda fram leiðslu á raf bjög un ar sí um sín um . Fyr ir tæk ið ger ir ráð fyr ir að  setja sam an 20–30 
ein ing ar á mán uði . HBT er  stærsta fyr ir tæk ið sem hef ur að stöðu í El dey .

Frum kvöðla keppni Inno vit

Þró un ar fé lag ið  studdi við frum kvöðla keppni Inno vits, Gull egg ið, í apr íl 2009 .  Styrkti fé lag ið keppn ina og 
 veitti einn ig sér verð laun fyr ir við skipta áætl un þá sem  þótti  hafa  mesta sjálf bærni í för með sér . Þró un ar fé-
lag ið fékk Inno vit einn ig til þess að  vinna fyr ir sig grein ingu á um hverfi sprota fyr ir tækja og kom ast að því 
 hvaða styrk leik ar og veik leik ar  væru á Ás brú gagn vart frum kvöðl um og var sú grein ing unn in um sum ar ið . 

HBT hefur form lega fjölda fram-
leiðslu á raf bjög un ar sí um.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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[ Starfsemi ársins ]

NSA kaup ir í Gagna vörsl unni

Ný sköp un ar sjóð ur at vinnu lífs ins  keypti um sum ar ið 15% eign ar hlut í Gagna vörsl unni ehf . Frum kvöð ull inn 
 Brynja Guð munds dótt ir stofn aði fyr ir tæk ið 2007 og hóf starf sem ina 2008 . Ári  seinna, 2009, störf uðu um 
30 starfs menn hjá fé lag inu . Gagna varsl an starf ar í eig in hús næði á Græn ás braut 720 á Ás brú . 

Gagna varsl an veit ir fyr ir tækj um og stofn un um marg þætta ráð gjöf við að skipu leggja  bæði raf ræn gögn og 
papp írs gögn, allt frá því að straum línu laga,  flokka gögn og ein falda verk ferla yf ir í að sér hanna full kom ið 
 skjala- og upp lýs inga stýr ing ar kerfi .

Fyr ir lest ur Kaj Mic kos á Ljósa nótt

Í til efni Ljósa næt ur stóð Þró un ar fé lag ið, í sam vinnu við Sam tök frum kvöðla og hug vits manna, fyr ir fyr ir lestri 
og vinnu stofu með Kaj Mic kos 5 . sept emb er . Fyr ir lest ur inn var hald inn í nýj um Orku- og tækni skóla Keil is á 
Ás brú að Græn ás braut 910 . Að lokn um fyr ir lestr in um var vinnu stofa þar sem fjög ur lið  kepptu um  lausn á 
til teknu ný sköp un ar verk efni í sam ræmi við að ferða fræði Mic kos . 

Kaj Mic kos, pró fess or við Há skóla Mälarda lens í ný sköp un ar tækni, hef ur und an far in 20 ár ver ið ráð gjafi 
og að stoð að um 25 þús und ein stak linga við að  koma hug mynd um sín um í fram kvæmd . Hann á sjálf ur 31 
einka leyfi og hef ur stofn að 14 fyr ir tæki á ólík um svið um . Und an far in tvö ár hef ur hann ver ið með tvær sjón-
varps þátta rað ir á TV8 í Sví þjóð .

Í okt ób er rit uðu þrjú lands sam tök upp finn inga fólks og áhuga fólks um frum kvöðla starf semi und ir sam starfs-
samn ing við Þró un ar fé lag ið . Samn ing ur inn geng ur út á að að il ar  muni  vinna sam an að efl ingu frum kvöðla-
menn ing ar á Ís landi . Sam tök in eru Sam tök frum kvöðla og hug vits manna (SFH), Fé lag  kvenna í frum kvöðla-
starf semi (KVENN) og Áhuga sam tök um tækn imi stöð fyr ir al menn ing og  kennslu (Átak) . 

Í tengsl um við samn ing inn  munu sam tök in  vera með fast an skrif stofu tíma í frum kvöðla setr inu El dey, þar 
sem frum kvöðl um á Reykja nesi mun gef ast kost ur á því að fá ráð gjöf varð andi mál sem tengd eru ný sköpun, 

Kaj Mickos.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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hag nýt ingu upp finn inga og einka leyf um .  Þessi þrjú  opnu og al mennu gras rót ar sam tök á  sviði ný sköp un ar 
 munu  nýta skrif stofu að stöðu í El dey í sam ein ingu . Allt starf fé lag anna er unn ið í sjálf boða vinnu . Samn ing-
ur inn fel ur í sér mögu leika á víð tæk ara sam starfi, s .s . varð andi nám skeiða hald, fyr ir lestra, ráð stefn ur o .fl . 
Með al sam eig in legra stefnu miða fé lag anna er að  koma á ár legu  þingi frum kvöðla og hug vits manna, sem 
 verði meg in við burð ur inn á því  sviði hér lend is .

 Hulda Sveins dótt ir, sem nam í frum kvöðla námi Keil is, var í  hópi sjö ís lenskra  kvenna sem  fengu ný sköp un-
ar verð laun í Hels inki á dög un um en  Hulda hef ur unn ið að  nýrri gerð heils uk odda . Verð laun in  veita Sam tök 
evr ópskra  kvenna í frum kvöðla- og ný sköp un ar starfi . Kon urn ar sjö eru all ar fé lag ar í KVENN, fé lagi  kvenna 
í ný sköp un .

Sam fé lag ið á Ás brú
Upp bygg ing á  nýju sam fé lagi á Ás brú held ur  áfram og er spenn andi að fylgj ast með svæð inu  þróa sinn eig in 
per sónu leika á  grunni sög unn ar og eig in leik um íbú anna en  þeir eru að  miklu  leyti náms menn og frum kvöðl-
ar . Ým is legt já kvætt gerð ist í upp bygg ingu mann lífs ins á ár inu . 

Virkj un mann auðs á Suð ur nesj um

Í janú ar var opn uð Virkj un, mið stöð mann auðs á Suð ur nesj um, sem er sam starfs verk efni sveit ar fé laga á 
Suð ur nesj um, verka lýðs fé laga og mennta stofn ana á svæð inu . Virkj un er hugs uð sem við bragð við  þeirri 
efna hags lægð sem ligg ur yf ir land inu . Ým is starf semi er í Virkj un og þar eru reglu lega hald in nám skeið og 
ráð stefn ur . 

Virkjun.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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Off ic era klúbb ur inn í  leigu

Gerð ur var leigu samn ing ur við um boðs fyr ir tæk ið Conc ert um Off ic era klúbb inn, Grænásbraut 619 . Verk efn-
ið var til raun til  eins árs þar sem ver ið var að  mæta svæð is bund inni þörf fyr ir skemmt ana hús næði á með an 
fram kvæmd ir  stóðu yf ir við fé lags heim il ið Stap ann . Samn ing ur inn fól í sér að Conc ert  myndi  halda ut an um 
skemmt ana hald í klúbbn um og sjá einn ig um út leigu á hús næð inu fyr ir sér staka við burði .  Dæmi um  stóra 
við burði í Off ic era klúbbn um á ár inu var svo kall að Striks ball sem á sér  langa  sögu í menn ing ar lífi Suð ur nesja-
manna . 

Top of the Rock hef ur rekst ur

Í sept emb er opn aði kaffi hús og bar í skemmti staðn um Top of the Rock á Ás brú . Staðn um er fyrst og fremst 
ætl að að  þjóna þörf um stúd enta sem búa á svæð inu og vant ar at hvarf fyr ir lær dóm eða til að  geta kom ist 
út af heim il inu í smástund . Að  rekstri Top of the Rock stend ur Júlí us Sig ur þórs son og leig ir hann hús næð ið 
af Há skóla völl um .

Tóm stunda torg

Reykja nes bær,  ásamt  íþrótta- og tóm stunda sviði Reykja nes bæj ar, opn aði í mars, í sam vinnu við Há skóla velli 
ehf ., sér út bú inn inni leik völl á Ás brú að Vík inga braut 778 . Það var Björk Guð jóns dótt ir, for seti bæj ar stjórn ar 
Reykja nes bæj ar, sem opn aði völl inn en  henni til að stoð ar  voru nem end ur í leik skól an um  Velli .

Það er Reykja nes bær sem sér um út leigu á Tóm stunda torg inu . 

 Hrafna- Flóki gef inn Vík inga heim um

Stytt an  Hrafna- Flóki var af hent Vík inga heim um á Fitj um að gjöf .  Hrafna- Flóki hef ur hald ið til á  stalli fram-
an við  gömlu flug stöð ina á Kefla vík ur flug velli sl . fimm tán ár . Það var 11 .  júní 1994, í  roki og rign ingu, 
sem yf ir menn Varn ar liðs ins, Mi cha el Ha skins aðm ír áll og C .T . Butl er kap teinn, af hjúp uðu skúlp túr í mynd 
 Hrafna- Flóka við flug stöð ina . Stytt an af  Hrafna- Flóka var minn is merki um sam vinnu og gagn kvæma virð-
ingu Ís lend inga og Banda ríkja manna sem störf uðu hjá Varn ar lið inu á Kefla vík ur flug velli .

Skúlp túr inn eða stytt an af  Hrafna- Flóka hef ur ver ið  eina úti lista verk ið á Ás brú en var úr al fara leið og nýt ur 
sín bet ur við Vík inga heima á Fitj um .

Ta ekw ondo flyt ur á Ás brú

Ta ekw ondo- deild Kefla vík ur  flutti 
ný lega starf semi  sína í íþrótta húsið 
á Ás brú . Hjá deild inni er meðal 
ann ars boð ið upp á Braz ilian Jiu 
 Jitsu sem vex hratt á Ís landi og 
iðkend um fjölg ar dag frá degi . 
Sam tals eru um 200 ein stak ling ar 
sem  sækja æf ing ar í Ta ekw ondo 
og Braz ili an Jiu  Jitsu í Reykja-
nesbæ .

Æfing í Brazilian Jiu Jitsu.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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Al þjóða björg un ar sveit in fær aðstöðu

Í mars af hentu Þró un ar fé lag ið og Varn ar mála stofn un Ís lands Al þjóða björg un ar sveit Slysa varna fé lags ins 
Lands bjarg ar hús næði til af nota á flug ör ygg is svæð inu á Kefla vík ur flug velli . Í hús næð inu er geymd ur grunn-
bún að ur sveit ar inn ar . Stað setn ing in á Kefla vík ur flug velli er mik il væg en það að  hafa grunn bún að sveit ar inn ar 
við flug völl inn stytt ir við bragð sveit ar inn ar í út köll er lend is .

Það eru Björg un ar sveit in Ár sæll, Hjálp ar sveit  skáta Kópa vogi, Björg un ar sveit Hafn ar fjarð ar og Björg un ar-
sveit in Suð ur nesj um sem  standa að sveit inni . Einn ig  koma að  henni Slökkvi lið höf uð borg ar svæð is ins og 
Land spít al inn . Í sveit inni eru björg un ar sveit ar menn sem  hafa sér hæft sig í rústa björg un, lækn ir, bráða tækn-
ar, sér fræð ing ar í eit ur efn um, fyrstu hjálp ar- og fjar skipta menn . Bún að ur sveit ar inn ar veg ur um fimm tonn 
en það fer eft ir  þeim verk efn um sem sveit in er að  fara í  hverju  sinni . Gert er ráð fyr ir að sveit in  geti starf að 
án ut an kom andi að stoð ar í 10–14 daga .

Upp gang ur Keil is held ur  áfram

Upp bygg ing Keil is tók skýr og já kvæð skref fram á við á ár inu . Í  júní út skrif aði Keil ir í  fyrsta  skipti nem end ur 
á  námi á há skóla stigi, þeg ar  fyrsti hóp ur inn í frum kvöðla nám inu  lauk námi . Um haust ið hófst tækni fræði-
nám hjá  Keili í sam vinnu við Há skóla Ís lands . Nám ið verð ur hið  fyrsta, sem Keil ir býð ur upp á, sem  enda 
með B .Sc .- gráðu . Rúm lega 40 nem end ur  voru í  fyrsta nem enda hópn um . Ann ar há punkt ur árs ins hjá  Keili 
var þeg ar  þeir  fengu af hent ar flug vél ar fyr ir flug aka dem íu sína . Hjá  Keili starf aði 61 starfs mað ur á ár inu . 

Keil ir út skrif aði 265 nem end ur á ár inu og skipt ust  þeir á eft ir far andi hátt  milli  deilda:

2009 Há skólabrú 141
 Flugfreyjur 34
 Hjúkrunarbrú 8
 Leikskólalið ar 16
 ÍAK-einkaþjálfari 48
 Frumkvöðlanám (há skólastig) 12
 Flugumferð arstjórn 6
 Alls:  265

Rann sókna set ur í orku fræð um

Há skóli Ís lands, Keil ir, Þró un ar fé lag Kefla vík ur flug vall ar, Ný sköp un ar mið stöð Ís lands, HS Veit ur og HS 
 Orka hf . und ir rit uðu í apr íl sam starfs samn ing um upp bygg ingu rann sókna set urs í orku vís ind um .

Útskrift hjá Keili.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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Sam starf ið fel ur í sér að  byggja upp á Ás brú að stöðu til þess að  stunda rann sókn ir á  sviði orku vís inda, 
sér stak lega á  sviði jarð varma og ann arr ar end ur nýj an legr ar  orku og inn lendr ar orku fram leiðslu . Rann sókna-
setr ið verð ur nýtt sem kennslu að staða í orku vís ind um við  Keili, Há skóla Ís lands og  aðra inn lenda  skóla og 
kennslu stofn an ir . Jafn framt verð ur þar feng ist við rann sókn ir á veg um stofn að ila sem og ann arra að ila .

Rann sókna setr ið í orku vís ind um mun stór bæta  alla að stöðu til verk legr ar  kennslu og rann sókna í orku vís-
ind um á Ís landi . Mark mið samn ings ins er fjór þætt: Í  fyrsta  lagi að stór efla að stöðu á Ís landi til verk legr ar 
 kennslu og þjálf un ar í verk- og tækni grein um . Í  öðru  lagi að  koma upp öfl ugri að stöðu fyr ir verk leg ar rann-
sókn ir í orku vís ind um . Í  þriðja  lagi að  efla sam starf aka dem íunn ar og at vinnu lífs ins . Í  fjórða  lagi að ná fram 
sparn aði  vegna sam legð ar sem fæst með því að  færa ákveðn ar rann sókn ir samn ings að ila und ir  eitt þak .

Starfs svið rann sókn ar set urs ins verð ur rann sókn ir á beisl un og nýt ingu  orku sem hægt er að  virkja á Ís landi . 
Meg in áhersla verð ur lögð á þró un á bún aði og að ferð um til nýt ing ar jarð varma (há hita- og lág hita varma) . 
Rann sókna setr inu verð ur skipt upp í fjór ar sér hæfð ar rann sókna stof ur sem  munu  vinna ná ið sam an . Starfs-
svið stof anna eru:  Varma- og straum fræði, efn is fræði, meka trón ík og efna fræði . Rann sókna setr ið starf ar í 
hús næði Keil is, Græn ás braut 910 .

Mark aðs mál
Í apr íl  kynnti Þró un ar fé lag ið nýtt nafn á þró un ar svæði sitt, Ás brú . Hið  nýja  heiti var val ið til þess að  skapa 
sam eig in legt nafn um þá  miklu upp bygg ingu sem hef ur átt sér stað frá því Banda ríkja her yf ir gaf varn ar-
stöð ina .

Mörg nöfn  hafa ver ið not uð yf ir svæð ið, þar á með al Völl ur inn, Varn ar svæð ið, Na tó-svæð ið, Her stöð in, 
Keil is svæð ið og Vall ar heiði . Skap aði  þetta  brýna þörf á því að  finna  eitt nafn sem  gerði  þeim fjölda mörgu 
kraft miklu að il um sem  starfa hér að upp bygg ing unni  kleift að  kenna sig við svæð ið .

Ásbrú í Reykjanesbæ.
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Nafn ið Ás brú er sótt í nor ræna goða fræði en svo heit ir brú in á  milli goð heima og mann heima . Nafn ið var 
val ið eft ir  mikla  vinnu með aug lýs inga stof unni Gott Fólk og tók  fjöldi hags muna að ila þátt í vinn unni, þar á 
með al var öll um sveit ar fé lög um á Reykja nesi boð ið að  vera með .

 Nýja nafn ið var kynnt á opn um  degi í apr íl . Í kjöl far ið var ráð ist í her ferð til að  kynna  nýja nafn ið . Kynn ing-
ar her ferð in fól með al ann ars í sér út gáfu á frétta bréfi um Ás brú sem var  dreift í öll hús á Reykja nes inu, 
þátt töku í opn um  degi á Ás brú, aug lýs ing ar í fjöl miðl um, gerð  skilta við inn gang svæð is ins og við Reykja nes-
braut  ásamt  fleiri at rið um . Í frétta bréf inu var nafn ið Ás brú kynnt auk þess sem  helstu verk efn in á svæð inu 
 fengu um fjöll un . 

Einn ig var ný heima síða fyr ir Ás brú opn uð . Síð an er til þess ætl uð að  vera upp lýs inga veita fyr ir að ila sem 
 vilja kynn ast bet ur  þeim verk efn um sem eru í  gangi á Ás brú . 

Ann að frétta bréf var gef ið út um haust ið í tengsl um við Ljósa nótt þar sem Þró un ar fé lag ið var með bás á 
Reykja nes 2009, 10 ára af mæl is sýn ingu Ljósa næt ur, til að  kynna starf semi sína . Einn ig  voru gerð lít il  hefti 
um El dey og Eld vörp . Þá var gerð ur ensk ur bæk ling ur til þess að  hafa á ein um stað öll  helstu at riði um 
upp bygg ingu á Ás brú . 

Ka deco vann með Nord ic eM ar ket ing (NEM) að mark aðs setn ingu á Ás brú á net inu . Var efni sveita NEM 
not uð við að  koma frétta til kynn ing um um mik il væga  áfanga á fram færi . Hef ur  þetta sam starf bætt  miklu við 
sýni leika Ás brú ar á net inu . 

First  Lego Le ague

Um eitt hundr að börn  tóku þátt í Leg óhönn un ar keppn inni First  Lego Le ague sem hald in var á Ás brú í nóv-
emb er . Með al þátt tak enda  voru keppn is lið frá Myllu bakka skóla og Ak ur skóla í Reykja nes bæ . Eft ir æsi-
spenn andi  keppni varð það svo nið ur stað an að lið Sala skóla í Kópa vogi varð sig ur veg ari . Lið Myllu bakka-
skóla í Reykja nes bæ hafn aði í 2 .– 3 . sæti .

At vinnu sýn ing á Ljósa nótt

Sýn ing in Reykja nes 2009 var hald in dag ana 4 .–6 . sept emb er, í tengsl um við 10 ára af mæli Ljósa næt ur . 
Sýn ing in var hald in und ir yf ir skrift inni „Þekk ing, orka, tæki færi“ og þar kynnt margt það  helsta sem Reykja-
nes hef ur upp á að  bjóða í at vinnu lífi, menn ingu og þjón ustu . Ka deco var með bás á sýn ing unni  ásamt  Keili, 
og  þótti hann  vera  besti sýn ing ar bás inn á Reykja nes 2009 . 

Heilsu þorp
 
Í kjöl far ið á stefnu mót un ar vinnu, sem  leiddi til þess að ákveð ið var að  byggja upp heilsu þorp á þró un ar svæði 
Ka deco, var Þró un ar fé lag ið í mikl um við ræð um við inn lenda og er lenda fjár festa og rekstr ar að ila um mögu-
lega upp bygg ingu á  heilsu- og sjúkra hót eli á Ás brú .

Vor ið 2009 stofn uðu sveit ar fé lög in Garð ur, Sand gerði, Reykja nes bær og Vog ar auk Þró un ar fé lags Kefla-
vík ur flug vall ar,  Bláa Lóns ins og Keil is – Mið stöðv ar vís inda,  fræða og at vinnu lífs Heilsu fé lag Reykja ness, 
fé lag um upp bygg ingu á heilsu tengd um tæki fær um á Reykja nesi . Meg in mark mið fé lags ins var að  skapa 
300 störf á heil brigð is sviði á Reykja nesi á  næstu þrem ur ár um .

Heilsu fé lag Reykja ness er stofn að á  grunni  þeirra tæki færa sem Reykja nes býr yf ir á  sviði  heilsu og vel-
líð un ar . Mark mið fé lags ins eru fólg in í mark aðs setn ingu Ís lands sem lands  hreysti, feg urð ar og  heilsu . 
Heilsu tengd ferða þjón usta mun  leiða til auk inn ar fjöl breytni at vinnu lífs á Reykja nesi,  sköp unar  nýrra  starfa 
og auk inna gjald eyr is tekna .
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Fé lag inu er  ekki ætl að að  vera rekstr ar að ili held ur mun það  leita eft ir og  stuðla að samn ing um við 
einka að ila og stofn an ir um fram kvæmd á ákveðn um verk efn um sem  miða að því að ná of an greind-
um mark mið um . Í stjórn fé lags ins  voru kjör in:  Árni Sig fús son, Grím ur Sæ mund sen, Odd ný Harð-
ar dótt ir, Sig urð ur Val ur Ás bjarn ar son, Hjálm ar Árna son, Ró bert Ragn ars son og Kjart an Ei ríks son . 
Í vara stjórn  voru kjör in: Gunn hild ur  Erla Vil bergs dótt ir, Óli Örn Ei ríks son og Magn ea Guð munds dótt ir . 

Ka deco hef ur hald ið ut an um fund ar gerð ir og verk efni heilsu fé lags ins auk þess sem fram kvæmda stjóri 
Kadeco fer með framkvæmdastjórn fé lags ins . 

Det ox Jón ínu Ben opn ar

Det ox Jón ínu Ben, Heilsu fé lag Reykja nes og Þró un ar fé lag Kefla vík ur flug vall ar  gerðu í maí með sér sam-
starfs samn ing um upp bygg ingu á det ox-með ferð ar stöð á Reykja nesi .

Að stað an er á Lind ar braut 634 í Reykja nes bæ, í heilsu þorpi Ás brú ar . Samn ing ur inn var skref í átt þess 
heilsu þorps sem er að  rísa en fjöl marg ir að il ar  voru þeg ar farn ir að  sýna mik inn  áhuga á því að  taka þátt í 
upp bygg ingu  byggðri á  slíkri hug mynda fræði . 

Ka deco og Det ox skuld bundu sig í samn ingn um til þess að  vinna  áfram að frek ari þró un og upp bygg ingu 
verk efn is ins á svæð inu . Heilsu fé lag Reykja ness legg ur til um gjörð verk efn is ins í sam ræmi við mark mið fé-
lags ins auk þess að sjá um sam þætt ingu við  aðra  slíka starf semi sem byggð verð ur upp á svæð inu .

Det ox-með ferð ar stöð in er op in all an árs ins hring, all an sól ar hring inn .  Fyrsta með ferð in hófst 23 . maí og í 
fram haldi  hafa með ferð ir haf ist viku lega . 

Upp bygg ing sjúkra húss

Í tengsl um við upp bygg ingu á heilsu þorpi kom  fjöldi inn lendra að ila að ýms um út tekt um á sjúkra hús inu á 
Ás brú til þess að hægt  væri að kom ast að  raun um  ástand húss ins og  hvaða mögu leik ar þar  væru til upp-
bygg ing ar á heilsu tengdri starf semi . Í  júní var Verkís ráðið til þess að sjá um sam ræm ingu og stýr ingu verk-
efn is ins fyr ir hönd Ka deco .

Í sept emb er skrif aði Þró un ar fé lag ið og Ice land He alth ehf . und ir vilja yf ir lýs ingu (e . Term She et) um sam eig-
in lega upp bygg ingu á heilsu tengdri starf semi í sjúkra húsi Ka deco á Ás brú auk samn ings um nýt ingu á íbúð-

Detox Jónínu Ben opnar.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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ar eign um tengd um heilsu tengdri starf semi . Í fjöl far ið á því var haf ist  handa við að  meta fram kvæmda þörf við 
spít al ann til þess að hann  gæti orð ið að sjúkra húsi fyr ir er lenda heilsu ferða menn . 

Í des emb er kom fram í fjöl miðl um að Ice land He alth  væri bú ið að  ljúka  fyrsta  áfanga fjár mögn un ar  vegna 
verk efn is  þeirra . 

Bryn Ball ett og Al kem ist inn  opna í  nýju hús næði

Í nóv emb er  fluttu tvö fyr ir tæki inn í fyrr um skot færa geymslu varn ar liðs ins að Flugvallarbraut 632 og 633 . 
 Þetta  voru Bryn Ball ett Aka dem ían og Al kem ist inn . 

Bryn Ball ett Aka dem ían er í  eigu Bryn dís ar Ein ars dótt ur . 
Bryn dís hef ur kennt dans í 26 ár og er skráð ur dans kenn ari 
hjá Roy al Aca demy of  Dance og með lim ur hjá Int er na tion al 
 Dance Te ac hers As soci ati on auk þess að  vera með BFA- 
gráðu í leik list, lærð ur nudd ari og  reiki-heil ari . Bryn Ball ett 
Aka dem ían  hafði áð ur ver ið með að stöðu í Íþrótta hús inu á 
Ás brú en að stað an þar var far in að  þrengja að starf sem inni . 
Þeg ar Bryn Ball ett Aka dem ían  flutti í  nýja hús næð ið  voru 
um 300 nem end ur í skól an um . 

Al kem ist inn er ungt sprota fyr ir tæki í  eigu Dani el Coa-
ten sem er einn ig fram kvæmda stjóri . Al kem ist inn hag nýt-
ir vott uð líf ræn hrá efni til fjöl breyttr ar fram leiðslu á ýms um 
 snyrti- og heilsu vör um . Með al  þeirra má  nefna jurta þykkni 
og jurta seyði byggð á út drætti með ol íum og  vatni, vara sal-
va, ilm- og húð vör ur . Þá fram leið ir Al kem ist inn einn ig líf ræn-
ar jurta blönd ur til te gerð ar . Nú þeg ar fram leið ir fyr ir tæk ið 
40 vott að ar líf ræn ar vöru teg und ir . Vott un ar stof an Tún hef-
ur stað fest að fyr ir tæk ið Al kem ist inn í Reykja nes bæ upp-
fylli kröf ur um líf ræn ar að ferð ir við fram leiðslu á  snyrti- og 
heilsu vör um og á te jurt um . Vott orð  þessa efn is var af hent á 
gaml árs dag 2009 . Al kem ist inn er þar með  fyrsta fyr ir tæk ið 
sem hlýt ur vott un til líf rænn ar fram leiðslu í Reykja nes bæ .

Stefnu mót un og þró un

Græn orku nýt ing

Þró un ar fé lag Kefla vík ur flug vall ar og Fjár fest ing ar stofa (In vest in Ice land)  kynntu í sept emb er  skýrslu sem 
þau  stóðu sam eig in lega að þar sem rann sak að ir  voru mögu leik ar á nýt ingu grænn ar  orku til at vinnu upp-
bygg ing ar . Skýrsl an var unn in af ráð gjaf ar fyr ir tæk inu In vest um . 

Síð asta hálf an ann an ára tug hef ur hlut deild ál iðn að ar í raf orku notk un lands ins vax ið mik ið og not ar iðn að-
ur inn nú yf ir 60% af  allri raf orku sem fram leidd er hér á  landi .  Áhugi orku sam fé lags ins á fjöl breytt ari  hópi 
kaup enda hef ur auk ist með hækk un  þessa hlut falls . Því er mik il vægt að ís lensk stjórn völd séu vak andi fyr ir 
 þeim mögu leik um sem bjóð ast við upp bygg ingu ann arr ar teg und ar orku freks iðn að ar en hér er fyr ir .

Til gang ur þess ara rann sókna er fyrst og fremst sá að  koma  auga á at vinnu grein ar sem  gætu haft hag af því 
að  vera stað sett ar á Ís landi en  hafa  ekki ver ið skoð að ar með það í  huga ný lega . 

Ákveð ið var því að  gera út tekt á fjór um iðn grein um sem eru  ekki stund að ar á Ís landi en telj ast orku frek ar og 
því hugs an lega fýsi leg ar til upp bygg ing ar hér lend is .  Ekki  þótti  ástæða til að  kanna frek ar grein ar sem ný lega 

Snyrti og heilsuvöru fram
leiðsla hjá Alkemistanum.
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 hafa ver ið til skoð un ar (yl rækt eða gagna ver) eða eru þeg ar í upp bygg ingu (ál þynnu iðn að) og var sjón um því 
 beint að grein um sem eng ar ný leg ar grein ar gerð ir eru til um .

Flug vall ar ráð stefna í  Aþenu

Í lok apr íl  fóru þrír full trú ar Ka deco og  kynntu sér at vinnu þró un og skipu lags upp bygg ingu í kring um flug velli . 
Var á ráð stefn unni far ið ít ar lega yf ir þá hug mynda fræði sem er not uð við upp bygg ingu á svo köll uð um flug-
vall ar borg um eða „air port citi es“  víða um heim . 

Fram kvæmd ir og skipu lag

Vega kerf ið selt til Reykja nes bæj ar

Í upp hafi árs var und ir rit að ur samn ing ur við Reykja nes bæ þar sem Reykja nes bær tek ur við  rekstri og við haldi 
gatna kerfi svæð is ins  ásamt nauð syn leg um ný fram kvæmd um við það . 

Meng un ar fram kvæmd ir

Unn ið var að kort lagn ingu um fangs meng un ar á svæð inu . Var öll fram kvæmd henn ar unn in í sam ráði við 
Um hverf is stofn un og Heil brigð is eft ir lit Suð ur nesja . Kort lagn ing in fól í sér rann sókn ir á ol íu í  jörðu og rann-
sókn um á grunn vatni  ásamt  fleiri at rið um . Nú ligg ur fyr ir grunn skýrsla rann sókna er  næstu skref hreins un ar 
 munu  byggja á .

Ráð ist var í hreins un á lóð sem kennd var við  Sölu varn ar liðs eigna . Verk ið fólst í jarð vegs skipt um á um 
60 .000 m3 . Í sam ræmi við til mæli Um hverf is stofn un ar var sá jarð veg ur er mest var meng að ur sett ur í þar 
til gerð plast ílát er síð ar  voru boð in út til förg un ar .  Minna meng að ur jarð veg ur var færð ur yf ir á af mark að 
 svæði þar sem unn ið er að því að  brjóta hann nið ur og  hreinsa á líf fræði leg an hátt . Er það unn ið í sam starfi 
við Land bún að ar há skóla Ís lands .

 Fyrsta  áfanga í yf ir ferð og hreins un Patt er son-svæð is var lok ið á ár inu . Er það verk í hönd um Land helg is-
gæslu Ís lands . 

Raf magns breyt ing ar

Í sam ræmi við lög nr . 135/2007 renn ur heim ild til að  nota raf lagn ir og raf föng í nú ver andi  ástandi á svæð-
inu út þann 1 . okt ób er 2010 . Í sam ræmi við fram vindu Hita veitu Suð ur nesja um lagn ingu nýs raf dreifi kerf is 

Vinna við rafmagns
breytingar.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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á svæð inu, og eft ir spurn ar eft ir notk un hús næð is, var far ið í að um breyta nokkr um bygg ing um fé lags ins 
til þess að  laga það að  nýju  kerfi . Með al  þeirra bygg inga er ráð ist var í að að laga raf magn að  hluta til var 
 Andrews-leik hús ið og Off ic era klúbb ur inn .

End ur bæt ur á hús næði 

 Ásamt al mennu við haldi og raf magns breyt ing um var ráð ist í frek ari end ur bæt ur á nokkr um bygg ing um 
félags ins . Má þar  telja 2 .000 m2 hús næði við Lind ar braut þar sem gerð ar  voru nauð syn leg ar end ur bæt ur 
á raf föng um og  öðru til þess að  hýsa Det ox-með ferð ar stöð . End ur bæt ur á u .þ .b . 2 .000 m2 hús næði við 
Flug vall ar braut til þess að  hýsa frum kvöðla og fyr ir tækja hót el ið Eld vörp . End ur bæt ur á tveim ur sam liggj-
andi geymslu hús næð um með tengi bygg ingu, alls 850 m2 við Flug vall ar braut til þess að  hýsa Bryn Ball ett 
Aka dem íuna og Al kem ist ann og  hluta gam als flug skýl is við Græn ás braut til þess að  hýsa starf semi Atl ant ic 
Studi os . 

Ás brú Norð ur

Í fram haldi af er indi frá bæj ar stjór um Sveit ar fé lags ins Garðs, Sand gerð is bæj ar og Reykja nes bæj ar hóf fé-
lag ið þró un á svæð inu norð an helg un ar svæð is flug vall ar ins . Á ár inu  voru drög lögð að form leg um samn ingi 
við sveit ar fé lög in og sam kvæmt hon um mun Þró un ar fé lag ið  leiða  vinnu við grein ingu á upp bygg ingu  þessa 
svæð is til fram tíð ar . Hug mynd ir samn ings að ila eru að á norð ur svæði Ás brú ar  verði  ekki ein ung is sam göngu-
mið stöð fyr ir vör ur og far þega held ur  verði þar  líka mið stöð virð is auk andi fram leiðslu og þjón ustu þar sem 
að föng og af urð ir  komi frá eða  verði flutt ar til nær liggj andi þriggja heims álfa . 

Það land rými sem út hlut að verð ur til þess ar ar upp bygg ing ar nær frá Helgu vík í  austri fram yf ir Roc kville í 
 vestri og er yf ir 23 fer kíló metr ar að stærð . Þar af er  svæði inn an Ás brú ar 17,6 km2, en sveit ar fé lög in  leggja 
til sam starfs ins  svæði inn an  marka  sinna því til við bót ar . Nán ari skil grein ing svæð is ins verð ur  hluti af sam-
starf inu, en þar  liggja sam an skipu lags- og landa merki sveit ar fé lag anna auk þess sem Þró un ar fé lag ið hef ur 
til um sjón ar stórt land svæði sem áð ur til heyrði Banda ríkja her . Hags mun ir fé lags ins og sveit ar fé lag anna eru 
sam eig in leg ir hvað svæð ið varð ar og sterkt sam starf um Ás brú Norð ur mun  skapa mik il tæki færi .

Dag ana 20 . til 27 . okt ób er 2009  fóru full trú ar Þró un ar fé lags ins  ásamt bæj ar stjór um sveit ar fé lag anna í 
kynn ing ar ferð til Evr ópu  vegna sam starfs ins um Ás brú Norð ur . Til gang ur ferð ar inn ar var að kynn ast fram-
gangi slíkr ar upp bygg ing ar í  formi skipu lagðra  klasa, út frá mis mun andi áhersl um og að stöðu . Heim sókn in 
var að  nokkru  leyti tví skipt . Í  fyrri  hluta ferð ar inn ar var  áhersla lögð á hafn ar upp bygg ingu og iðn garða með 
sér stakri  áherslu á efna garða, en Þró un ar fé lag ið hef ur tek ið þátt í rann sókn um Fjár fest inga stofu  vegna 
upp bygg ing ar slíkr ar starf semi hér á  landi .  Voru af því til efni með í för full trúi frá Fjár fest inga stofu  ásamt 
Gunn ari Tryggva syni, ráð gjafa hjá In vest um, er unn ið hef ur að því verk efni . 

 Seinni  hluti ferð ar inn ar  laut frem ur að upp bygg ingu tækni garða og einka sjúkra húsa en sveit ar fé lög in eru 
jafn framt að il ar að Heilsu fé lagi Reykja ness  ásamt Þró un ar fé lag inu . Eft ir tald ir stað ir  voru heim sótt ir: Rott-
er dam-höfn í Hol landi, Grön ing en Sea ports –  Delfzijl og Eems ha ven-hafn ir í Norð ur-Hol landi, In fras erv 
Höchst-iðn garð ur inn í Frank furt í Þýska landi, Che met all – Lit hi um-málm fram leið andi í Frank furt í Þýska-
landi, Techno logie park Bergi sch Gladb ach í Þýska landi, einka sjúkra hús ið Mølholm í  Vejle í Dan mörku, og 
Cle antech incu bat or  ásamt tækni garð in um Ide on í  Lundi í Sví þjóð .

Önn ur at vinnu upp bygg ing

Fram kvæmd ir hefj ast við gagna ver

Á ár inu 2008  seldi Þró un ar fé lag ið fast eign ir til fyr ir tæk is ins  Verne Glob al sem hugð ist  byggja þar upp 
gagna ver sem  yrði þá hið  fyrsta sinn ar teg und ar á Ís landi og  myndi  vera  fyrsta skref til móts við nýj an og 
spenn andi iðn að á Ís landi . Fram kvæmd ir við gagna ver ið hóf ust um sum ar ið 2009 . Þær  hafa  ekki enn þá 
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far ið af stað af full um  krafti þar sem enn hef ur  ekki ver ið lok ið við gerð fjár fest inga samn ings við rík is stjórn-
ina . Á ár inu  voru reist ir mikl ir bygg ing akr an ar, jarð vinna hófst og sökkl ar  voru steypt ir fyr ir nokkr ar bygg ing ar . 

Í sept emb er und ir rit aði  Verne Hold ings samn ing um skipu lag svæð is við Reykja nes bæ und ir gagna ver að 
Ás brú . Gagna ver ið fékk þá um 180 þús und fer metra  svæði til um ráða að Ás brú . Sam kvæmt samn ingn um 
mun  Verne Hold ing sjá um frá gang  gatna inn an um rædds svæð is .

Kvik mynda ver

Í sept emb er var geng ið frá leigu samn ingi við fyr ir tæk ið Atl ant ic Studi os um bygg ingu 501 við Græn ás braut 
á Ás brú und ir kvik mynda ver . Var  þetta lend ing á verk efni sem hef ur ver ið í  vinnslu hjá Þró un ar fé lag inu síð an 
2007 . Mik il tæki færi eru í kvik mynda iðn að in um á Ís landi .  Veik  staða ís lensku krón unn ar kem ur sér vel fyr ir 
er lenda fram leið end ur sem sjá fjöl mörg tæki færi til kvik mynda gerð ar á Ís landi . Þá hef ur iðn að ar ráðu neyt ið 
stutt vel við bak ið á inn flutn ingi kvik mynda töku verk efna með end ur greiðslu á skött um en 20% af fram-
leiðslu kostn aði, sem fell ur til á Ís landi, er end ur greidd ur . 

Kvik mynda ver ið á Ás brú er með 2 .300 fer metra gólf flöt og allt að þrett án  metra loft hæð og eng ar súl-
ur í hús inu . Hús ið hent ar því vel und ir kvik mynda ver . Í ág úst á síð asta ári  voru inni tök ur fyr ir kvik mynd ina 
„Reykja vik Whale Watc hing Mass acre“ tekn ar í bygg ing unni auk þess sem nokkr ar sjó sen ur  voru tekn ar í 
sund laug inni á Ás brú . Þar til við bót ar var mennta skól inn á Ás brú not að ur við tök ur á „A  Little Trip to Hea ven“ 
og sjúkra hús ið var not að við kvik mynd ina „The  Good He art“ . 

ECA á Kefla vík ur flug velli?

Í sept emb er frétt ist að hol lenskt fyr ir tæki, ECA, sem sér hæf ir sig í varn ar æf ing um fyr ir Atl ants hafs banda-
lag ið,  hefði í  hyggju að  setja á fót á Ís landi við halds stöð fyr ir 18 vopn laus ar orr ustu flug vél ar á Kefla vík ur flug-
velli . Fyr ir tæk ið  hafði fyrr á ár inu ver ið í sam bandi við Þró un ar fé lag ið en þeg ar eign ir inn an flug vall ar girð ing ar 
 voru færð ar und ir Kefla vík ur flug völl ohf .  lauk að komu Þró un ar fé lags ins að verk efn inu . 

Sam tals er áætl að að 150–200 föst störf skap ist hjá fyr ir tæk inu auk af leiddra  starfa . Ljóst er að við halds-
starf semi  vegna flug vél anna verð ur um svifa mik il . Sam kvæmt fjöl miðl um er unn ið að gerð sam komu lags við 
ís lensk stjórn völd um að stöðu fyr ir starf sem ina .  Gangi  þetta eft ir mun verk efn ið  hafa mik il efna hags leg  áhrif 
fyr ir Suð ur nes .

Eft ir því sem fjöl miðl ar  segja er gert ráð fyr ir að fé lag ið ráð ist í fjár fest ing ar fyr ir allt að 4,5 millj arða  króna . 
Áætl að er að tekj ur rík is sjóðs  vegna starf sem inn ar  verði 700–800 millj ón ir  króna á ári  hverju .

Atlantic Studios.
(Ljósm.: Víkurfréttir)
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Hlutafé félagsins er 20 m.kr. og er ríkissjóður eini hluthafinn.

Framkvæmdastjóri

Stjórn

Ásbrú,           apríl  2010

Þjónustusamningur við ríkið var undirritaður 8. desember 2006. Breytingar hafa verið gerðar á fjármögnunarþætti
samningsins og eru tekjur félagsins ákvarðaðar á fjárlögum samkvæmt áætlun félagins um framkvæmd verkefna. Félagið
hefur einnig leigutekjur af leigðum fasteignum á þróunarsvæðinu ásamt öðrum sértekjum.  

Ársreikningur Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningsskilareglur.  

Skýrsla stjórnenda og staðfesting ársreiknings

Stjórn Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2009
með áritun sinni.

Félagið var stofnað 24. október 2006. Markmið og tilgangur félagsins er að leiða þróun og umbreytingu á fyrrum
varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli til borgaralegra nota. Í því felst meðal annars nauðsynleg undirbúningsvinna, svo sem
úttekt á svæði og mannvirkjum ásamt þróunar- og vaxtarmöguleikum þess í samráði við þá aðila sem hafa hagsmuna að
gæta. Þá mun félagið á grundvelli þjónustusamnings við ríkið annast rekstur, umsjón og umsýslu tiltekinna eigna íslenska
ríkisins á svæðinu, þar með talið umsjón með sölu og útleigu eigna, hreinsun svæða, niðurrif mannvirkja og önnur skyld
verkefni.  Einnig mun verða hægt að fela félaginu önnur verkefni sem tengjast úttektum, þróun og umbreytingu á svæðinu. 

Samkvæmt rekstrarreikningi var 170,5 m.kr. hagnaður af rekstri félagsins. Fjárfesting í tækjum og búnaði á árinu nam 5,0
m.kr.  Í lok ársins námu eignir félagsins 475,8 m.kr., skuldir 72,4 m.kr. og eigið fé var 403,4 m.kr. skv. efnahagsreikningi.
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Til stjórnar og hluthafa

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Ábyrgð endurskoðenda

Álit

Ríkisendurskoðun,          apríl 2010

Áritun endurskoðenda

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2009.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnenda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi,
upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður
ríkisins. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu
ársreiknings þannig að hann sé í meginatriðun án verulegra annmarka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt
sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við góða endurskoðunarvenju og ákvæði laga um Ríkisendurskoðun. Samkvæmt því ber okkur að fara eftir
settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé
án verulegra annmarka.

endurskoðandi.

Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í ársreikningnum. Val
endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri áhættu að verulegir annmarkar
séu á ársreikningnum. Endurskoðunin felur einning í sér mat á þeim reikningsskila- og matsaðferðum sem stjórnendur
nota við gerð ársreikningsins sem og mat á  framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina hafi verið aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. á árinu 2009,
efnahag þess 31. desember 2009 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um ársreikninga.

Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi.

Karlotta B. Aðalsteinsdóttir,
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[ Ársreikningur ]

                                                             Skýringar 2009  2008

Rekstrartekjur
  Þjónustugreiðslur ríkissjóðs ......................................................... 10 879.384.061 874.689.211 
  Húsaleiga ..................................................................................... 26.151.264 140.240.016 
  Aðrar tekjur .................................................................................. 132.945.304 12.111.085 

1.038.480.629 1.027.040.312 

Rekstrargjöld
  Almennur rekstur verkefna ........................................................... 813.682.425 846.828.944 
  Laun og launatengd gjöld ............................................................. 6 73.262.020 60.704.974 
  Annar rekstrarkostnaður .............................................................. 57.948.590 29.450.088 
  Afskriftir ........................................................................................ 3.020.266 1.891.069 

947.913.301 938.875.075 

Rekstrarhagnaður 90.567.328 88.165.237 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 7 117.418.128 113.089.802 

Hagnaður (tap) fyrir skatta 207.985.456 201.255.039 

  Tekjuskattur ................................................................................. 5 (37.437.382) (30.188.256)

Hagnaður (tap) ársins 170.548.074 171.066.783 

Rekstrarreikningur árið 2009
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[ Ársreikningur ]

Eignir Skýringar 2009  2008

Fastafjármunir
Varanlegir rekstarfjármunir:
  Áhöld og tæki ............................................................................... 3.439.990 1.947.669 
  Húsgögn og búnaður ................................................................... 4.097.316 3.562.500 

1 7.537.306 5.510.169 

Verðbréf og langtímakröfur:
  Eignarhlutir í öðrum félögum ........................................................ 2 17.200.000 17.000.000 

17.200.000 17.000.000 

Fastafjármunir samtals 24.737.306 22.510.169 

Veltufjármunir
  Ríkissjóður ................................................................................... 9 24.721.050 101.013.404 
  Viðskiptakröfur ............................................................................. 40.885.357 31.984.964 
  Aðrar skammtímakröfur ............................................................... 12.285.755 9.255.570 
  Handbært fé ................................................................................. 373.149.720 191.348.266 

Veltufjármunir samtals 451.041.882 333.602.204 

Eignir samtals 475.779.188 356.112.373 

Efnahagsreikningur 31. desember 2009
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[ Ársreikningur ]

Eigið fé og skuldir Skýringar 2009  2008

Eigið fé
  Hlutafé ..........................................................................................  20.000.000 20.000.000 
  Lögbundinn varasjóður ................................................................ 2.000.000 2.000.000 
  Óráðstafað eigið fé .......................................................................................................................... 381.378.098 210.830.024 

3 403.378.098 232.830.024 

Skuldir
Skuldbindingar:
  Tekjuskattsskuldbinding ............................................................... 5 462.182 1.160.014 

Skammtímaskuldir:
  Viðskiptaskuldir ............................................................................ 21.607.767 83.861.588 
  Aðrar skammtímaskuldir .............................................................. 12.873.044 8.400.447 
  Tekjuskattur ................................................................................. 4 37.458.097 29.860.300 

71.938.908 122.122.335 

Skuldir samtals 72.401.090 123.282.349 

Eigið fé og skuldir samtals 475.779.188 356.112.373 

Efnahagsreikningur 31. desember 2009
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[ Ársreikningur ]

Skýringar 2009  2008
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
  Hagnaður (tap) tímabilsins ........................................................... 170.548.074 171.066.783 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
  Afskriftir  ....................................................................................... 1 3.020.266 1.891.069 
  Tekjuskattskuldbinding (inneign) breyting .................................... 5 (697.832) 327.956 

172.870.508 173.285.808 

Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
  Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .................................. (11.930.578) 63.049.448 
  Krafa á ríkissjóð ........................................................................... 76.292.354 (56.725.834)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
  Skammtímaskuldir ....................................................................... (50.183.427) (128.818.462)

14.178.349 (122.494.848)

Handbært fé frá rekstri 187.048.857 50.790.960 

Fjárfestingahreyfingar
  Kaupverð rekstrarfjármuna .......................................................... 1 (5.047.403) (1.359.307)
  Kaupverð eignarhluta ................................................................... (200.000) 0 

(5.247.403) (1.359.307)

Fjármögnunarhreyfingar

  Hækkun á handbæru fé  .............................................................. 181.801.454 49.431.653 

  Handbært fé í byrjun tímabils ....................................................... 191.348.266 141.916.613 

  Handbært fé í lok tímabils ............................................................ 373.149.720 191.348.266 

Sjóðstreymi árið 2009



[ 29 ]

[ Ársreikningur ]

Grundvöllur reikningsskilanna

Matsaðferðir

Innlausn tekna

Lotun gjalda

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Áætlaður
endingartími

30% 3 - 4 ár
25% 4 - 5 ár

Afskriftir reiknast hlutfallslega miðað við eignarhaldstíma innan ársins.

Áhættufjármunir

Viðskiptakröfur

Handbært fé

Kostnaður er færður í ársreikninginn á því tímabili sem til hans er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.  

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kaupverði.  Afskriftarhlutföll eignaflokka eru eftirfarandi:

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er hér grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum, sem
í meginatriðum eru þær sömu og árið á undan.  

Ársreikningurinn er gerður samkvæmt óverðleiðréttri kostnaðarverðsreglu og er í íslenskum krónum. 

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði sem þeim tengjast. Matsaðferðirnar eiga sér stoð í góðri
reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metin geta, við sölu eða innlausn, reynst önnur en
niðurstaða samkvæmt matinu.

          Áhöld og tæki ...........................................................................................
          Húsgögn og búnaður ................................................................................

Seldar vörur og þjónusta eru færð til tekna í rekstrarreikningi að frádregnum afslætti og virðisaukaskatti. Tekjufærslan er
miðuð við afhendingartíma vöru og þjónustu.

Reikningsskilaaðferðir

Eignarhlutir í öðrum félögum eru færðir á kaupverði.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast ef kröfur reynast ekki innheimtanlegar.

Handbært fé samanstendur  af óbundnum bankainnstæðum.
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[ Ársreikningur ]

Tekjuskattsskuldbinding

Skammtímaskuldir

Skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði.

Reikningsskilaaðferðir

Tekjuskattur á hagnað eða tap inniheldur bæði tekjuskatt til greiðslu og frestaðan tekjuskatt. Tekjuskattur er færður í
rekstrarreikning nema að því marki að hann tengist liðum sem færðir eru beint á eigið fé, en þá er hann færður á eigið fé.

Tekjuskattsskuldbinding er reiknuð og færð í ársreikninginn. Útreikningur hennar byggist á mismun efnahagsliða
samkvæmt skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi félagsins hins vegar. Mismunur efnahagsliða, sem þannig kemur
fram, stafar af því að álagning tekjuskatts er miðuð við aðrar forsendur en reikningsskil félagsins og er þar í meginatriðum
um að ræða tímabundinn mismun vegna þess að gjöld eru að jafnaði færð fyrr í skattuppgjöri en í ársreikningi. Frestuð
skatteign er færð vegna tímabundinna mismuna ef líkur eru á að þeir nýtist á móti skattskyldum hagnaði í framtíðinni.  
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[ Ársreikningur ]

Skýringar

1.    Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig: Húsgögn
og búnaður Áhöld og tæki Samtals

4.750.000 3.165.798 7.915.798 
2.118.531 2.928.872 5.047.403 

6.868.531 6.094.670 12.963.201 

1.187.500 1.218.129 2.405.629 
1.583.715 1.436.551 3.020.266 

2.771.215 2.654.680 5.425.895 

4.097.316 3.439.990 7.537.306 

25% 30%

2.    Eignarhlutir í öðrum félögum

Eignarhlutir í öðrum félögum greinast þannig:
Eignarhlutdeild Nafnverð Bókfært verð

2,9% 10.000.000 10.000.000 
33,3% 7.000.000 7.000.000 
20,0% 200.000 200.000 

17.200.000 17.200.000 

3.   Eigið fé
Lögbundinn Eigið fé

Hlutafé varasjóður óráðstafað Samtals

20.000.000 2.000.000 210.830.024 232.830.024 
 170.548.074 170.548.074 

20.000.000 2.000.000 381.378.098 403.378.098 

4.   Skattar

Áætlaður tekjuskattur til greiðslu er færður meðal skammtímaskulda.

Íþróttavellir ehf. ..........................................................................

Heildarverð 1. janúar .................................................................
Keypt á árinu .............................................................................

Afskrifað 1. janúar ......................................................................

Heildarverð 31. desember .........................................................

Bókfært verð 31. desember .......................................................

Afskrifað 31. desember ..............................................................

Afskrifað á árinu  ........................................................................

Eigið fé í lok tímabils ....................................

Hagnaður tímabilsins...........................................................................................

Fyrningarhlutföll .........................................................................

Flutt frá fyrra ári ............................................

Heilsufélag Reykjaness .............................................................

Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs ehf. .......................
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[ Ársreikningur ]

Skýringar

5.   Tekjuskattsskuldbinding

1.160.014 
(757.600)

80.483 
37.437.382 

(37.458.097)

462.182 

Varanlegir rekstrarfjármunir ...........................................................................................................................................................................94.213 
Viðskiptakröfur ........................................................................................................................................................................... 367.969 

 462.182 

 

6.   Launagjöld

2009 2008 

55.196.616 48.433.287 
4.140.732 2.562.556 
4.561.666 1.929.053 
9.363.006 7.780.078 

73.262.020 60.704.974 

7.   Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 2009 2008

117.473.632 113.306.827 
(55.504) (217.025)

117.418.128 113.089.802 
  Vaxtagjöld ................................................................................................................

  Launatengd gjöld .....................................................................................................

  Tekjuskattsskuldbinding 31. desember 2009 ......................................................................................................................................

Breyting á skuldbindingu vegna krafna á ríkissjóð .....................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding (-inneign) félagsins greinist þannig:

 Tekjuskattsskuldbinding í ársbyrjun 2009 ......................................................................................................................................

  Tekjuskattur til greiðslu árið 2010 .........................................................................................................................................

Tekjuskattsskuldbindingin svarar til þess tekjuskatts, sem eftir gildandi skattalögum kæmi til greiðslu, ef eignir félagsins
yrðu seldar eða innleystar á bókfærðu verði og  skattaleg niðurfærsla viðskiptakrafna væri færð út.

  Vaxtatekjur ...............................................................................................................

  Reiknaður tekjuskattur tímabilsins ...........................................................................................................
Breyting á skuldbindingu vegna hækkunar tekjuskattsprósentu á milli ára ................................................

Hjá félaginu störfuðu að meðaltali 7 starfsmenn á árinu 2009 en heildarfjöldi starfsmanna var 8. Þóknun og hlunnindi til
stjórnenda  námu 25,1 m.kr.

  Áfallið orlof ...............................................................................................................

  Laun .........................................................................................................................
  Ökutækjastyrkur .......................................................................................................

Tekjuskattsskuldbinding (-inneign) félagsins er uppfærð í efnahagsreikningi en hún samanstendur af eftirfarandi liðum:
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[ Ársreikningur ]

Skýringar

8.   Skuldbindingar

a)  Félagið hefur gert rekstrarleigusamninga um rekstur á tveimur bifreiðum.

150.000.000 
( 23.693.054)
126.306.946 

95.000.000 
( 95.000.000)

0 

9.   Ríkissjóður, viðskiptareikningur

101.013.404 
95.000.000 

879.384.061 
(1.217.887.044)
1.217.210.629 

(1.050.000.000)
24.721.050 

10.    Þjónustutekjur frá ríkissjóði

494.339.130 
206.298.607 
178.746.324 
879.384.061 

  Mengunarmál ...........................................................................................................................................

 

  Þróunar-, skipulags, og markaðsmál .......................................................................................................

  Greiðslur frá ríkissjóði  1.1. - 31.12 2009 .................................................................................................

  Rekstur mannvirkja ..................................................................................................................................

Þjónustutekjur frá ríkissjóði reiknast jafnháar og útlagður kostnaður við verkefni unnin samkvæmt þjónustusamningi.
Heildarþjónustutekjur árið 2009 voru sem hér segir:

  Greitt til ríkissjóðs 31.12.2009 ..................................................................................................................

c) Félagið hefur skuldbundið sig samfara yfirtöku Reykjanesbæjar á gatnakerfi Ásbrúar að greiða
framvindutengdar greiðslur vegna grunnskólaþjónustu, uppbyggingar gatnakerfis og opinna svæða á árunum
2009 - 2011, alls 250 milljónir

  Staða 01.01.2009 .....................................................................................................................................
  Krafa á ríkissjóð vegna framsals gatnakerfis ...........................................................................................

  Mótteknar kaupsamningsgreiðslur ...........................................................................................................

b) Félagið hefur skuldbundið sig til að leggja fram 150 milljónir króna til Orkuskóla Keilis í tækjakaup og
aðstöðumyndun vegna kennslu- og rannsóknarstarfs.

  Þjónustutekjur frá ríkissjóði 2009  ............................................................................................................

  Áætluð greiðsla á árinu 2009 ...................................................................................................................
  Þegar greitt á árinu 2009 .........................................................................................................................

  Styrkur til Orkuskóla .................................................................................................................................
  Notað af styrk 31. desember 2009 ...........................................................................................................


