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Fundargerð 180. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. haldinn  

3. júní 2022, 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.  

 

 

Til upplýsinga. 

1. Mánaðarlegar rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri lagði fram mánaðarlegar rekstrarupplýsingar sem liggja inni á 

stjórnargátt félagsins. Stjórn þakkaði upplýsingarnar.  

 

2. Staðan á þróunaráætlun  

Framkvæmdastjóri lagði fram gögn um stöðu á þróunaráætlun. Stjórn þakkaði 

upplýsingarnar. 

 

3. Fundir með KCAP í lok júní 

 Framkvæmdastjóri fór yfir þá fundi sem áætlaðir eru í lok júní með hagsmunaaðilum og 

Anouk og Jim frá KCAP. Fundað er bæði á skrifstofu Kadeco og víðar. 

 

Önnur mál.  

4. Útboðsferli á hönnunarsamkeppni verðlaunuð.  

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um að Bird&Bird sem stýrði útboðsferli 

hönnunarsamkeppninnar hjá Kadeco hafði verið tilnefnt til verðlauna fyrir gott 

útboðsferli. Framkvæmdastjóri og varaformaðurmunu vera viðstaddir 

verðlaunaathöfnina. Stjórn þakkaði upplýsingarnar og fagnaði þessu.  

 

5.  Kerskálar í Helguvík 

Framkvæmdastjóri sagði frá samningamálum slitastjóra vegna kerskálanna í Helguvík. 

Stjórn þakkaði upplýsingarnar.  

 

6.  Auglýstar stöður 

Framkvæmdastjóri sagði frá auglýstum stöðum í þrjár stöður innan Kadeco. Mikill áhugi 

á stöðunum. Stjórn þakkaði upplýsingarnar.  
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7. Patterson og Landhelgisgæslan 

Verkefnastjóri upplýsti stjórn um stöðu Patterson og ósk um hreinsun á skilgreindu svæði 

þar, eftir yfirferð Landhelgisgæslunnar á svæðinu fyrir áramót. Stjórn þakkaði 

upplýsingarnar og taldi mikilvægt að fara í hreinsun. Framkvæmdastjóra og 

verkefnastjóra falið að vinna málið áfram og klára.  

 

Kjartan Már tók upp umræður í kjölfar ofangreinds máls um olíutankana á efra 

Nikkelsvæði og um nauðsyn þess að skoða hver staðan er á þessum tönkum og um 

úrbætur og hreinsun, sé þess þörf. Stjórn tók undir mál Kjartans um að Kadeco beri að 

skoða þetta mál.  

  

8. Viðgerðir á Skógarbraut 946 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um að komin eru tilboð í viðgerðir á fasteigninni og 

áætlað að vinna fari af stað strax í sumar. Stjórn þakkaði upplýsingarnar.  

 

 

Engin önnur mál voru til umræðu á fundinum 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.55  
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