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Tafla 1. Fjöldi brota eftir helstu brotaflokkum í desember 2005-2007.

Mynd 2. Fjöldi nokkurra brota árið 2007 greint eftir mánuðum.
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Mynd 3. Vettvangur rúðubrota og veggjakrots árið 2007.

Í desember 2007 var tilkynnt um 943 
hegningarlagabrot sem jafngildir að 
30 slík brot hafi verið tilkynnt á dag. 
Brotin voru fleiri yfir sama tímabil 
síðustu fjögur árin á undan (sjá mynd 
1). Umferðarlagabrot hafa hins vegar 
ekki verið fleiri í desember ef litið er til 
síðustu fjögurra ára. Má rekja það að 
stórum hluta til fjölgunar hraðaksturs-
brota. 

Það voru 202 fíkniefnabrot skráð í
desember 2007 sem er 14% meira en 
í desember 2006.  Ekki hafa fleiri 
fíkniefnabrot verið skráð síðustu 
fjögur árin.  Fíkniefnabrot er vörðuðu 
vörslu og meðferð fíkniefna voru þar 
af 172 talsins.  

Eins og sjá má á mynd 2 áttu flest 
rúðubrot sér stað í janúar (118 brot) 
og september (121 brot) árið 2007. 
Tilkynnt var um flest hnupl í
september (89 brot) og nóvember en 
þá voru 95 slík brot framin. Flest 
veggjakrot voru hins vegar skráð í
febrúar (60 brot) og í júní (54 brot).

Á töflu 1 má sjá að þjófnaðarbrot, 
eignaspjöll, innbrot, ölvunarakstur, 
áfengislagabrot, akstur gegn rauðu 
ljósi og nytjastuldur voru færri í
desember en síðustu tvö árin. 
Hraðakstursbrot voru hins vegar mun 
fleiri en 2005 og 52% fleiri en árið 
2006. Fjöldi líkamsmeiðinga (217. og 
218. gr. alm. hgl.) var svipaður og í
desember 2006. 

Á mynd 3 má sjá vettvang rúðubrota 
og veggjakrots en slík brot falla undir 
minniháttar eignaspjöll. Tilkynnt var 
um 1.114 rúðubrot á árinu 2007. Áttu 
27% þeirra sér stað á akbraut eða 
bifreiðastæði, 21% þeirra á heimili 
eða einkalóð og 19% á stofnunum. 
Þá var tilkynnt um 468 veggjakrot og 
áttu 25% þeirra sér stað á stofnunum 
en 21% á heimili eða einkalóð. 
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Mynd 1. Fjöldi brota í desember 2003-2007 eftir tegund brots
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Tafla 2. Fjöldi brota í desember  2005, 2006 og 2007 eftir umdæmum.

Aðferðir og gögn
Hér eru birtar upplýsingar um stöðu brota eins 
og þau voru í málaskrá lögreglu þann 14. janúar 
2008 og eru tölur fyrir árið 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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0305877119949Hvolsvöllur
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197151449493566262Akureyri

024804491292316Akranes
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FíkniefnabrotUmferðarlagabrotHegningarlagabrot

Umdæmi

Hegningarlagabrot voru fleiri í desember 
2007 en 2006 á Húsavík, Hvolsvelli, 
Sauðárkróki, Snæfellsnesi og á
Vestfjörðum. Á Akureyri var fjöldi 
hegningarlagabrota í desember sá sami og 
árið 2006, eða 62 brot (sjá töflu 2). 
Heildarfjöldi umferðarlagabrota var meiri í

desember 2007 en síðustu tvö árin á
undan. Stafræna hraðamyndavélin í
Hvalfirði á líklega einhvern þátt í því en 
brotin eru skráð á Snæfellsnesi þar sem 
úrvinnsla fer fram. Umferðarlagabrotum 
fækkaði mest milli ára á Blönduósi, 
Eskifirði og í Vestmannaeyjum.
Fíkniefnabrot á höfuðborgarsvæðinu voru 

138 í desember 2007 en 112 yfir sama 
tímabil í fyrra. Brotunum fjölgaði einnig á
Akureyri, Eskifirði, Húsavík, Sauðárkróki 
og Seyðisfirði.


