
  

Afbrotatölfræði
Ágúst 2007
Bráðabirgðatölur fyrir allt landið

Tafla 1. Fjöldi brota eftir helstu brotaflokkum í ágúst 2005, 2006 og 2007

Í ágúst voru 1.185 hegningarlagabrot 
skráð í málaskrá lögreglunnar.  Það 
eru færri brot en í fyrra og árin 2003 og 
2004 en aðeins fleiri en í ágúst 2005. 
Umferðarlagabrot voru 6.514 sem er 
þó nokkur aukning frá því í ágúst 2006, 
og skýrist að mestu leyti af öflugri 
umferðarlöggæslu.  Fíkniefnabrot voru 
169 sem er um 38% fækkun á milli 
ára, en óvenjumörg fíkniefnabrot voru í 
fyrra og þá aðallega í kringum 
verslunarmannahelgina (sjá mynd 1).

Á mynd 2 má sjá tiltekna brotaflokka 
fyrstu átta mánuði ársins; rán, brot 
gegn valdstjórninni og brot þar sem 
ökumaður er tekinn undir áhrifum 
ávana- eða fíkniefna. Ránsbrotin voru 
flest í mars, 6 talsins, en 4 í ágúst. Brot 
gegn valdstjórninni fækkaði aðeins í 
ágúst, en flest voru þau í júní.  Aldrei 
hafa fleiri verið teknir undir áhrifum 
ávana- og fíkniefna við akstur, en 3,2 
slík brot voru skráð að meðaltali á dag 
í ágúst. 

Tafla 1 sýnir að hraðakstursbrot voru 
4.711 í ágúst en það eru 35% fleiri brot 
en á sama tíma í fyrra. Þjófnaðar-
brotum fækkar milli ára en þau voru 
talsvert færri í ágúst 2005. Ölvunar-
akstursbrotum fækkaði um 9% milli ára 
og líkamsmeiðingum fjölgaði um rúm 
35% milli ára.

Á mynd 3 má sjá fjölda 
hraðakstursbrota sem hraðamynda-
vélar í Hvalfjarðargöngum, Hvalfjarðar-
sveit og á höfuðborgarsvæðinu skráðu 
í ágúst 2007.  Hraðamyndavélar geta 
afkastað miklu og má rekja um 50% 
skráðra hraðakstursbrota í ágúst-
mánuði til hraðamyndavéla á landinu.  
Með fjölgun hraðamyndavéla á næstu 
misserum má búast við mikilli fjölgun 
brota þar sem þær verða settar upp.
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Mynd 1. Fjöldi brota í ágúst 2003-2007 eftir tegund brots
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Mynd 2. Fjöldi í nokkrum brotaflokkum fyrstu 8 mánuði ársins 2007 
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Mynd 3. Fjöldi hraðakstursbrota sem hraðamyndavélar í Hvalfjarðargöngum, 
              Hvalfjarðarsveit og á höfuðborgarsvæðinu skráðu í ágúst 2007.
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Tafla 2. Fjöldi brota í ágúst 2005, 2006 og 2007 eftir umdæmum

 

Aðferðir og gögn
Hér eru birtar upplýsingar um stöðu brota eins 
og þau voru í málaskrá lögreglu þann 13. 
september 2007 og eru tölur fyrir árin 2006 og 
2007 bráðabirgðatölur.

Í byrjun árs 2005 tók lögreglan í notkun nýtt 
skráningarkerfi. Þetta skiptir máli þegar fjöldi 
brota árið 2005 er borinn saman við fjölda brota 
2006 og 2007.

Við samantekt tölulegra upplýsinga eru tilgreind 
öll brot sem tilkynnt voru lögreglunni að 
frátöldum þeim sem reynast við nánari athugun 
ekki vera brot. Hafa ber í huga að eitt atvik 
getur falið í sér fleiri en eitt brot. Til dæmis getur 
maður sem er stöðvaður vegna 
umferðarlagabrots fengið í sama máli kæru fyrir 
fíkniefni sem fundust í fórum hans.
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Í ágúst 2007 voru 70% hegningarlagabrota 
skráð hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins og 
8% þeirra hjá lögreglunni á Akureyri.  
Hegningarlagabrotum fækkaði þó nokkuð á 
Akureyri, Sauðárkróki og á Vestfjörðum í 
ágúst miðað við sama tíma í fyrra.  
Fíkniefnabrot voru 73 á Akureyri árið 2006 
en þá komu óvenju mörg fíkniefnamál upp í 
kringum verslunarmannahelgina.

Umferðarlagabrotum hefur farið fjölgandi 
síðustu ár. Mikil fjölgun varð á Snæfellsnesi 
í ágúst 2007 sem skýra má að miklu leyti 
með tveimur rafrænum hraðamyndavélum á 
þjóðvegi nr. 1.  Vélarnar eru í umdæmi 
lögreglustjórans í Borgarnesi en brotin eru 
skráð hjá lögreglustjóranum á Snæfellsnesi 
sem fer með umsýslu málanna.
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