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Þakkir

Margar athugasemdir AKÍS teknar til grei

Boð til AKÍS að koma fyrir nefndina



Afmörkun
• Hvað með:

o Kvikmyndatöku 
o Auglýsingagerð 
o Hraðamet
o Akstur utan almennra heimilda 

umferðarlaga



Kvikmyndataka 

Auglýsingagerð 

Annað utan laga^

Myndin sýnir myndatöku Fast and the Furious f rá Mývatni 2017



Skilgreiningar
Bættar skilgreiningar einfalda lögin og
reglugerðir sem setja þarf.
o Akstursíþróttir 
o íþróttavegur 
o Keppnistæki 
o Veghaldari 
o Lokað svæði



Skilgreiningar... áframhald
Mælt mál / Stofnanamál Hvað þýðir?

Torfærutæki: “Vélknúið ökutæki sem ekki telst 
bifreið, bifhjól eða dráttarvél, er aðallega ætlað til 
fólks- eða farmflutninga utan vega og/eða til að 
draga annað ökutæki og er á hjólum eða er búið 
beltum og eftir atvikum stýrimeiðum/stýrihjólum. “



Ke



Ruglar = slæmt
40. gr. Akstur barna á æfingasvæði og í 
skemmtigörðum !!
Creinin er almenn og á við alla, ekki aðeins 
börn
Hvað er þessi grein að gera í kafla um 
akstursíþróttir?
41. gr. nær yfir lágmarksaldur.



Skemmti- og almenningsgarðar - Atvinnustarfsemi

The Formula Offroad Tour
Departure: Upon request 
Duration: 3-4 hours.
Price ner nerson: ^ee Prires



Hjólrei9ar
“Hjólreiðakeppni telsttil aksturskeppni.”

• Skilningur á að hjólreiðakeppni á vegum er lík 
akstursíþróttum að því leitinu að vera má að það þurfi 
að loka þeim á meðan.

• Er þetta að erlendri fyrirmynd?
• Verður sér reglugerð um þetta eða verður þetta hluti 

af reglugerð um akstursíþróttir?
• Hvernig falla tryggingar reiðhjóla að tryggingum 

vélknúinna keppnistækja?



Óskráð tæki
Tryggingarvernd þriðja aðila 
Ökumannstrygging eða slysa- og 
dánartrygging?
Nágrannalönd - sama umhverfi 
keppnistækja hvort sem þau eru skráð eða 
óskráð



Lágmarksaldur
“Nánarskal kveðið á um lágmarksaldur ökumanna miðaðvið 
ökutæki samkvæmt þessari grein í reglugerð sem ráðherra 
setur.“

• Ekki verið að finna að þessu - EN
• í dag er aldur og íþrótt skilgreint af ráðherra, en væri ekki 

betra að hafa þetta í höndum sérsambandanna sem 
bundið er við alþjóðasamböndin?

• Þungt í vöfum að breyta þurfi reglugerð til að ný 
keppnisgrein ætluð börnum verði leyfð.



Takk fyrir


