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Fundargerð 172. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann  

06. október 2021, kl. 12.00, á skrifstofu Kadeco, Skógarbraut 946 Ásbrú, 262 Reykjanesbæ. 

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Ísak Ernir Kristinsson stjórnarmaður, 

Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður,  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður, 

Elín Árnadóttir, stjórnarmaður,  

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri,  

Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð,  

 

 

1. Til upplýsinga: 

a. Staðan á hönnunarútboði 

i. Heimsókn bjóðenda og fundir í september  

ii. Listi yfir matsfólk (evaluatora) 

iii. NSB2 og TOC 

iv. Næstu skref  - tímalínan og ákvarðanir 

 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna á hönnunarútboði.  

Í september var tekið á móti þeim þremur teymum sem eftir standa í 

hönnunarútboðinu. Móttaka, kynning, skoðunarferð (site visit) og fundir með 

sveitarfélögunum og hagsmunaðilum á svæðinu ásamt fundum með hverju teymi fyrir 

sig var meðal þess sem bar á góma í heimsókn þeirra.  

Framkvæmdastjóri lagði fram tillögu að matsfólki fyrir síðustu umferð matsspurninga 

teymanna sem keppa um lokatillögu hönnunarútboðsins og kynnti fyrir stjórn drög að 

NSB2, sem eru þær spurningar sem lagðar verða fyrir teymin til að velja sigurvegara  

keppninnar sem og drögum að TOC (table of content) eða innihaldslýsingu sem tekur 

á þeirri vinnu sem masterplanið mun innihalda.  

Næstu skref felast í því að framundan eru fundir með teymunum sem og skil á gögnum 

inn til Kadeco í kjölfarið. Fundir verða haldnir aftur með teymunum í byrjun nóvember 

og í lok nóvember eru skil á lokagögnum keppninnar til Kadeco. Þá taka við kynningar 

og úrslit væntanlega tilkynnt í desember 2021. 

 

b. Rekstrar- og fjárhagsupplýsingar 

Upplýsingar lagðar fram fyrir stjórn á stjórnargátt félagsins fyrir fundinn.  
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2. Önnur mál.  

a. Viðgerðir á húsnæði Kadeco 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um að verið er að vinna í málinu. Stjórn þakkaði 

upplýsingarnar.  

 

b. Aðalskipulag Reykjanesbæjar 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um athugasemdir sem Kadeco gerði við 

vinnslutillögu Aðalskipulags Reykjanesbæjar. Stjórn þakkaði upplýsingarnar.  

 

c. Íslandsstofa – Data centers by Iceland 

Framkvæmdastjóri kynnti erindi Íslandsstofu um þátttöku Kadeco í verkefninu Data 

centers by Iceland. Stjórn tók vel í áframhaldandi þátttöku í þessu verkefni með 

Íslandsstofu og fól framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.  

 

Engin frekari mál voru rædd undir liðnum önnur mál.  

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.21. 
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