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Í maímánuði voru 1.103 hegningar-
lagabrot skráð í málaskrárkerfi 
lögreglunnar. Það eru færri brot en í
maí í fyrra og árin 2003 og 2004 en 
heldur fleiri en í maí 2005 (sjá mynd 1). 

Fjöldi umferðarlagabrota í hverjum 
mánuði fer að miklu leyti eftir áherslum 
lögreglunnar hverju sinni. Í maí 2007 
voru skráð 5.845 umferðarlagabrot, 
eins og sjá má á mynd 1, sem er 
talsverð fjölgun frá því í maí síðustu 
tvö ár. 

Fíkniefnabrot í maí voru 162 sem er 
17% fækkun borið saman við sama 
mánuð í fyrra en 72% fjölgun frá því
sama mánuð árið 2005 (sjá mynd 1).

Á mynd 2 má sjá fjölda 
hegningarlaga-, umferðarlaga- og 
fíkniefnabrota fyrstu fimm mánuði 
ársins 2007. Skráð umferðarlagabrot 
voru 3.380 í janúar 2007 en voru alls 
5.845 í maí. Fjöldi hegningarlagabrota 
hefur hins vegar haldist stöðugri, en 
flest voru framin í janúar. Þá hafa flest 
fíkniefnabrot verið framin í apríl það 
sem af er þessu ári. 

Hraðakstursbrot voru 3.484 í maí
síðastliðinn en það eru 25% fleiri brot 
en í maí 2006 eins og sjá má á töflu 1. 
Fjöldi eignaspjalla í maí 2007 er mjög 
svipaður og í fyrra en brotin voru 
talsvert færri í maí 2005. Alls voru 200 
innbrot tilkynnt til lögreglunnar í maí
sem er fækkun frá maí 2005 og 2006. 
Fjöldi tilkynntra líkamsmeiðinga var 
svipaður í maí 2007 og maí 2005 en 
brotin voru aðeins fleiri í maí 2006. 

Í maí síðastliðinn áttu flestir þjófnaðir 
og innbrot sér stað á laugardögum og 
átti það sama við um fíkniefnabrot. Um 
9 líkamsmeiðingar voru tilkynntar að 
meðaltali á sunnudögum, um 15 
eignaspjöll og 14 ölvunarakstursbrot. 
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Tafla 2. Fjöldi brota í maí 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. júní
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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Á töflu 2 má sjá fjölda hegningarlaga-, 
umferðarlaga-, og fíkniefnabrota eftir 
lögregluembættum 2005 til 2007. 

Í maí 2007 voru 73% hegningarlagabrota 
skráð í lögregluembætti höfuðborgar-
svæðisins og 7% þeirra í lögregluembætti 
Akureyrar.  Hegningarlagabrot á Hvolsvelli, 
Ísafirði, Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum 
voru færri í maí 2007 en í maí 2005 og 
2006.  

Umferðarlagabrotum hefur farið fjölgandi 
frá maí 2005 til maí 2007 í flestum 
embættum. Á Ísafirði og Hvolsvelli hefur 
brotunum hins vegar fækkað í maí 2007 
samanborið við maí 2005 og 2006. 

Ekkert fíkniefnabrot var skráð í
lögregluembætti Eskifjarðar, Húsavíkur, 
Ísafjarðar, Sauðárkrókar og Vestmannaeyja 
í maí 2007.  


