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Í marsmánuði voru hegningar-
lagabrot 1.087 sem er svipaður 
fjöldi og í mars 2005. Brotin voru 
heldur færri 2006 en fleiri á
árunum 2003 og 2004. Umferðar-
lagabrot voru fleiri í mars 2007 en 
síðustu tvö ár en brotin voru fleiri 
2003 og 2004. Fjöldi fíkniefna-
brota hefur farið vaxandi frá árinu 
2003 en 167 brot voru framin í
mars 2007.

Í mars 2007 áttu 38% fíkniefna-
brota sér stað á nóttunni og 31% 
frá klukkan sex síðdegis fram að 
miðnætti. Hlutfall hegningarlaga-
brota skiptist hins vegar jafnar yfir 
sólarhringinn en flest voru framin 
milli tólf á hádegi og sex síðdegis. 
Flest umferðarlagabrot eru einnig 
framin á þeim tíma.

Hraðakstursbrot voru 2.409 sem 
er fækkun frá því í fyrra en fjölgun 
frá því í mars 2005 eins og sjá má
í töflu eitt. Þjófnaðarbrot og  
innbrot voru fleiri í mars 2007 
samanborið við 2006 en færri en 
árið 2005. Fjöldi skráðra eigna-
spjalla var 314 sem er rúm 
þriðjungsfjölgun frá því í fyrra. 
Áfengislaga- og ölvunaraksturs-
brotum fjölgaði í mars 2007 
samanborið við tvö síðustu ár. Þá
voru 50% fleiri líkamsmeiðingar 
tilkynntar í mars 2007 en árið 
2006.  

Flest þjófnaðar- og innbrot voru 
framin á miðvikudögum og sunnu-
dögum í mars. Um 14 eignaspjöll, 
12 ölvunarakstursbrot og 10 
fíkniefnabrot voru framin að 
meðaltali á laugardögum. Flestar 
líkamsmeiðingar áttu sér stað á
sunnudögum. 

Mynd 1. Fjöldi brota í mars 2003-2007 eftir tegund brots
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Mynd 2. Hlutfall brota eftir tíma sólarhrings í mars 2007 

Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum í mars 2005, 2006 og 2007
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Mynd 3. Meðalfjöldi  brota á dag í mars 2007 eftir vikudögum 
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Tafla 2. Fjöldi brota í mars 2005, 2006 og 2007 eftir umdæmum

Í töflu 2 má sjá heildarfjölda hegningar-
lagabrota, umferðarlagabrot og 
fíkniefnabrota á árunum 2005-2007 eftir 
embættum.

Skráðum hegningarlagabrotum í mars 
hefur fækkað síðastliðin þrjú ár á
Sauðárkróki, Suðurnesjum og í
Vestmannaeyjum. Hins vegar hefur 
umferðarlagabrotum farið fjölgandi í
mars frá árinu 2005 á Eskifirði, 
höfuðborgarsvæðinu og Seyðisfirði.

Fíkniefnabrot í mars 2007 voru fleiri en í
mars árið á undan á Blönduósi, 
Húsavík, höfuðborgarsvæðinu, Ísafirði, 
Sauðárkróki, Suðurnesjum og í
Vestmannaeyjum. 

Aðferðir og gögn
Hér eru birtar upplýsingar um stöðu brota eins 
og þau voru í málaskrá lögreglu þann 13. apríl 
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.


