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

Í júlí var 1.121 hegningarlagabrot skráð 
í málaskrá lögreglunnar.  Það eru færri 
brot en í fyrra og árin 2003 og 2004 en 
aðeins fleiri en í júlí 2005 (sjá mynd 1). 
Umferðarlagabrot voru 6.272 sem er 
þó nokkur aukning frá því í júlí 2006, 
sem skýrist að mestu leyti af öflugri 
umferðarlöggæslu.  Fíkniefnabrot voru 
180 sem er um 9% fækkun á milli ára.

Á mynd 2 má sjá tiltekna brotaflokka 
fyrstu sjö mánuði ársins, fjölda rána, 
brot gegn valdstjórninni og brot þar 
sem ökumaður er tekinn fyrir að vera 
undir áhrifum ávana- eða fíkniefna. 
Ránsbrotin voru flest í mars, 6 talsins, 
en 2 í júlí. Fjöldi skráðra brota gegn 
valdstjórninni fækkaði aðeins í júlí, en 
flest voru þau í júní.  Aldrei hafa fleiri 
verið teknir undir áhrifum ávana- og 
fíkniefna við akstur, yfir 2,6 slík brot 
voru skráð að meðaltali á dag í júlí. 
Lögreglan hefur nú öflugri úrræði og 
betri búnað til að mæla ávana-og 
fíkniefni í ökumönnum en áður.

Tafla 1 sýnir að hraðakstursbrot voru 
4.247 í júlí en það eru 39% fleiri brot 
en á sama tíma í fyrra.  Fjöldi 
eignaspjalla milli ára fækkar aðeins en 
þau voru talsvert færri í júlí 2005. 
Ölvunarakstursbrotum fækkaði um 
19% milli ára. Fjöldi tilkynntra 
líkamsmeiðinga fjölgaði um rúm 68% 
milli ára.

Á mynd 3 má sjá hvernig hlutfall 
íslenskra og erlendra ríkisborgara sem 
teknir eru fyrir of hraðan akstur er að 
breytast. Í júlí 2007 voru rúm 80% 
þeirra sem teknir voru fyrir of hraðan 
akstur Íslendingar en höfðu verið um 
90% á sama tíma árið 2005.  Flest 
hraðakstursbrot bílaleigubíla og fyrir-
tækisbíla eru líklega í gegnum 
hraðamyndavélar, því vantar ríkisfang 
ökumanna þessara bíla þar sem beðið 
er upplýsinga frá þessum aðilum. 
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Mynd 3. Hlutfall hraðakstursbrota íslenskra og erlendra ríkisborgara í
               málaskrákerfi lögreglunnar í júlí 2005, 2006 og 2007  
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Mynd 2. Fjöldi í nokkrum brotaflokkum fyrstu 7 mánuði ársins 2007 
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Mynd 1. Fjöldi brota í júlí 2003-2007 eftir tegund brots

Fj
öl

di
 b

ro
ta



  

Afbrotatölfræði
Júlí 2007
Bráðabirgðatölur fyrir allt landið

15.08.2007    Stjórnsýslusvið ríkislögreglustjóra
Umsjón: Guðbjörg S. Bergsdóttir gudbjorgs@rls.is   
Pétur Berg Matthíasson petur@rls.is
www.rls.is

Tafla 2. Fjöldi brota í júlí 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. ágúst 
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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Umdæmi

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

Í júlí 2007 voru 71% hegningarlagabrota 
skráð hjá lögregluembætti höfuðborgar-
svæðisins og 6% þeirra hjá lögregluembætti 
Suðurnesja.  Hegningarlagabrotum fækkaði 
þó nokkuð á Akureyri, Suðurnesjum, 
Snæfellsnesi og á Akranesi í júlí miðað við 
sama tíma í fyrra.  

Umferðarlagabrotum hefur farið fjölgandi 
síðan 2005 í flestum umdæmum. Mikill 
fjölgun varð á Snæfellsnesi í júlí 2007. Í 
byrjun júlí 2007 voru teknar í notkun tvær 
rafrænar hraðamyndavélar á þjóðvegi nr. 1, 
báðar staðsettar í Hvalfjarðarsveit. Vélarnar 
taka myndir af bílum sem aka yfir löglegum 
hraða, og senda þær beint til 
lögreglustjórans á Snæfellsnesi sem útbýr 
sektarboð til brotlegra ökumanna. 

mailto:gudbjorgs@rls.is
mailto:gudbjorgs@rls.is
mailto:petur@rls.is
http://www.rls.is/

