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Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum í júní 2005, 2006 og 2007

Í júní voru 1.163 hegningarlagabrot 
skráð í málaskrákerfi lögreglunnar. 
Það eru færri brot en í fyrra og árin 
2003 og 2004 en heldur fleiri en í júní 
2005 (sjá mynd 1). Það voru 6.804 
umferðarlagabrot skráð sem er þó 
nokkur aukning frá því í júní 2006 og 
hafa þau ekki verið fleiri síðustu fimm 
ár.  Fíkniefnabrot voru 134 sem er um 
22% fækkun á milli ára.

Á mynd 2 má sjá fjölda rána fyrstu 6 
mánuði ársins, brot gegn valdstjórninni 
og brot þar sem ökumaður er tekinn 
fyrir að vera undir áhrifum ávana- eða 
fíkniefna. Ránsbrotin voru 5 í janúar 
2007 en 2 í júní. Fjöldi skráðra brota 
gegn valdstjórninni hefur hins vegar 
aukist stöðugt síðan í mars, en flest 
voru þau í júní. Brot gegn valdstjórninni 
eru mjög alvarleg og var refsirammi 
brotanna nýlega hækkaður úr 6 ára 
fangelsi í 8 ár.  Akstur undir áhrifum 
ávana- og fíkniefna hefur verið að 
aukast síðustu mánuði og náði 
hámarki í júní með 2 slík brot að 
meðaltali á dag.

Tafla 1 sýnir að hraðakstursbrot voru 
4.463 í júní en það eru 27% fleiri brot 
en á sama tíma í fyrra. Fjöldi 
eignaspjalla milli ára er mjög svipaður 
en brotin voru talsvert færri í júní 2005. 
Alls voru 198 innbrot tilkynnt til 
lögreglunnar í júní sem er um 20% 
fækkun miðað við sama tíma í fyrra. 
Fjöldi tilkynntra líkamsmeiðinga var 
svipaður í júní og í fyrra en brotin voru 
aðeins færri í júní 2005. 

Á mynd 3 má sjá að flestir þjófnaðir og 
innbrot voru framin á föstudögum. Á 
sunnudögum voru um 12 líkams-
meiðingar, 16 eignaspjöll og 16 
ölvunarakstursbrot tilkynnt að meðaltali 
til lögreglunnar. 
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Mynd 2. Fjöldi í nokkrum brotaflokkum fyrstu 6 mánuði ársins 2007 
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Mynd 1. Fjöldi brota í júní 2003-2007 eftir tegund brots

Mynd 3. Meðalfjöldi  brota á dag í júní 2007 eftir vikudögum 
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Tafla 2. Fjöldi brota í júní 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. júlí 
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.

92212425439405669868Suðurnes

1761711344.7665.5836.8041.0181.2651.163Alls

712373312101113Vestmannaeyjar

511112162113181120Vestfirðir

132695595586Snæfellsnes

422431041775626Seyðisfjörður

947310537422533949Selfoss

20887741008138Sauðárkrókur

124107802.1882.2533.236699874832Höfuðborgarsvæðið

2331613133049177Hvolsvöllur

2203664849175Húsavík

401131150154141818Eskifjörður

23917329630513715Borgarnes

1033375286661108Blönduós 

322358550058710310869Akureyri

111727514452819Akranes

200520062007200520062007200520062007

FíkniefnabrotUmferðarlagabrotHegningarlagabrot

Umdæmi

Á töflu 2 má sjá fjölda hegningarlaga-, 
umferðarlaga-, og fíkniefnabrota eftir 
lögregluembættum 2005 til 2007. 

Í júní 2007 voru 72% hegningarlagabrota 
skráð hjá lögregluembætti höfuðborgar-
svæðisins og 6% þeirra hjá lögregluembætti 
Akureyrar.  Hegningarlagabrotum fækkaði 
þó nokkuð á Akureyri, Suðurnesjum, 
Húsavík og á Akranesi í júní miðað við 
sama tíma í fyrra.  Þó nokkur fjölgun varð á 
Vestfjörðum, Seyðisfirði og í Borgarnesi milli 
ára.

Umferðarlagabrotum hefur farið fjölgandi 
síðan 2005 í flestum umdæmum. Það er 
aðallega í Vestmannaeyjum þar sem 
fækkun er umtalsverð á milli ára. Ekkert 
fíkniefnabrot var skráð hjá lögreglu-
embættinu á Húsavík í júní 2007.  
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