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Verklagsreglur vegna aðgangs flugnema Flugakademíu Keilis 
 

Aðgangsheimildir til flugnema og gesta þeirra 
 

 

Flugnemar Flugakademíu Keilis hafa heimild til að taka með sér og ábyrgjast að hámarki þrjá (3) gesti 

(flugfarþega) inn á viðkvæmasta haftsvæði flugverndar. Heimildin gildir eingöngu fyrir flugnema sem er 

handhafi gildrar aðgangsheimildar að haftsvæði flugvallarins og hefur lokið einkaflugmannsnámi og 

handhafi einkaflugmannsskírteinis útgefnu af Flugmálastjórn Íslands. Flugakademía Keilis skal senda út 

nafnalista með þeim aðilum sem hafa lokið námi og eru handhafar flugliðaskírteinis.  Nafnalisti skal 

jafnframt vera sendur út fyrir aðra starfsmenn flugakademíu Keilis sem hafa heimild til ábyrgjast og fylgja 

gestum inn á haftasvæði flugverndar. 

 

Flugverndarstarfsmaður getur neitað aðgangi meti hann svo. Skal hann gera grein fyrir þeirri neitun með 

rökstuðningi sínum og senda til stjórnenda flugverndardeildar KEF. 

 

Hafi flugnemi áætlað flug með gesti skal hann með að minnsta kosti 1. klst. fyrirvara fyrir brottför 

tilkynna til flugverndardeildar KEF um að hann sé væntanlegur í flug. Í tilkynningunni skal hann 

gefa upp nafn sitt, nöfn og kennitölur gestanna ásamt brottfarar- og komutíma. Tilkynningin getur 

verið í formi símtals (425-6200) eða tölvupósts (stjornstod@kefairport.is).  Útgáfustaður gestaleyfa er 

í Silfurhliði. 

 

Að öllu öðru leiti skulu „Reglur um útgáfu aðgangsheimilda fyrir Keflavíkurflugvöll“ gilda. 

 

Gestir skulu sýna flugverndarstarfsmanni skilríki útgefið af lögreglustjóra eða sýslumanni t.d. ökuskírteini 

eða vegabréf áður en aðgangsheimild er gefin út. 

 

 Flugverndarstarfsmaður staðfestir að aðgangsheimild flugnemans sé gild og að nafn hans sé á 

ofannefndum nafnalista útgefnum af Flugakademíu Keilis. 

 Gestir fá útgefið gestaleyfi inn á viðkvæmasta haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli eftir 

framvísun á persónuskilríkjum. Gildistími gestaleyfis skal miðast við eftirfarandi: á meðan á 

undirbúningi flugs stendur, á meðan á flugi stendur og við frágang flugs. Gildistími skal aldrei vera 

lengri en 24 klst. 

 Gestaleyfi gestanna gildir eingöngu frá Silfurhliði og akstursleið að aðstöðu Keilis, til loftfars og 

frá. 

 Flugneminn ber ábyrgð á gestum sínum og skal hann fylgja þeim og hafa þá í augnsýn þann tíma 

sem dvalist er innan viðkvæmasta haftasvæðis flugverndar. 

 Akstursheimild flugnema gildir eingöngu frá Silfurhliði og akstursleið að aðstöðu Keilis. 

 Óheimilt er að fara um önnur svæði innan flugsvæðis en um getur hér að ofan.  

 Flugnemi hefur ekki heimild til að taka með sér aðra gesti en þá sem hann fer með í flug.  

 Flugverndarstarfsmönnum er óheimilt að veita gestum flugnema bráðabirgðaleyfi á ökutæki.  

 Verði aðili uppvís að óhlýðni, neitar samvinnu eða gerist á annan hátt brotlegur við þessar reglur,  

eða aðrar flugverndar- eða öryggisreglur Keflavíkurflugvallar skal  vísa viðkomandi út af 

haftsvæðum flugverndar. Flugverndarstarfsmaður skal tilkynna flugakademíu Keilis verði nemandi 

uppvís af því að brjóta þessar reglur. 

 

Um akstur ökutækja á flugsvæði vísast til „Öryggisreglur fyrir Keflavíkurflugvöll“. 

 

Flugakademía Keilis ber endanlega ábyrgð á að nemendur fylgi settum verklagsreglum enda ábyrgist 

fyrirtækið viðkomandi starfsmann / flugnema fyrir útgáfu aðgangsheimildar.  

 

Flugakademía Keilis skuldbindur sig til að tryggja að nemendur og aðrir starfsmenn fái ítarlega 

kynningu á gildandi verklagsreglum um aðgang þeirra á haftasvæði flugverndar og hlutverk vegna 
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gesta á þeirra ábyrgð.  Eyðublaði skal skilað inn til flugverndardeildar KEF þar sem aðili staðfestir, 

með undirskrift sinni, að hafa lesið og skilið reglur þessar. 

 

Vopna- og öryggisleit skal framkvæmd á flugmönnum, farþegum og hlutum sem fólkið kann að bera með 

sér og ökutæki áður en farið er inn á viðkvæmasta haftasvæði flugverndar. 

 

Brot á reglum þessum geta leitt til afturköllunar á aðgangsheimildum. 

 

Reglur þessar verða endurskoðaðar að 6 mánuðum liðnum eða fyrr ef þörf þykir. 

 

 

 

Keflavíkurflugvelli, 25. október 2011 

 

 

 

Flugverndarstjóri Keflavíkurflugvallar 

 
 

 

 

 


