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

Í september voru 1.185 hegningar-
lagabrot skráð í málaskrá
lögreglunnar.  Það eru færri brot en í
fyrra og árin 2003 og 2004 en fleiri 
en í september 2005. Umferðar-
lagabrot voru 5.355 sem er 22% 
fjölgun frá því í september 2006. 
Fíkniefnabrot voru 135 sem er 
svipaður fjöldi brota og árið 2004. 
Brotin voru hins vegar fleiri yfir sama 
tímabil í fyrra (sjá mynd 1). 

Á mynd 2 má sjá fjölda eigna-
spjalla, innbrota og líkamsmeiðinga 
(217. og 218. gr. hgl.) fyrstu níu 
mánuði ársins 2007. Flest 
eignaspjöll voru tilkynnt í febrúar og 
september en fæst í júlí. Flest voru 
innbrotin í janúar þegar lögreglan 
fékk tæplega 300 tilkynningar. 
Flestar líkamsmeiðingar og líkams-
árásir voru hins vegar skráðar í júlí
en fæstar í febrúar. 

Tafla 1 sýnir að hraðakstursbrot 
voru 3.779 í september en það eru 
um 50% fleiri brot en í september 
árið 2005 og 2006. Tilkynnt var um 
219 innbrot og 139 líkams-
meiðingar (217. og 218. gr. hgl.) og 
hefur brotunum fjölgað ef litið er til 
síðustu tveggja ára. Áfengis-
lagabrot voru hins vegar færri en í
september 2005 og 2006. 

Á mynd 3 má sjá á hvaða tíma 
sólarhring ölvunaraksturs-, fíkniefna-
og þjófnaðarbrot voru framin í
september. Flest ölvunarakstursbrot 
(57%) og fíkniefnabrot (33%) voru 
framin á nóttunni. Um 45% 
þjófnaðarbrota voru hins vegar 
framin á daginn, milli hádegis og sex 
síðdegis. 

Mynd 1. Fjöldi brota í september 2003-2007 eftir tegund brots

Mynd 2. Fjöldi í nokkrum brotaflokkum fyrstu níu mánuði ársins 2007 

Mynd 3. Hlutfall tiltekinna brota eftir tíma sólarhrings í september 2007
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Tafla 2. Fjöldi brota í september 2005, 2006 og 2007 eftir umdæmum

Aðferðir og gögn
Hér eru birtar upplýsingar um stöðu brota eins 
og þau voru í málaskrá lögreglu þann 12. 
október 2007 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.

Á töflu 2 má sjá fjölda hegningarlagabrota 
eftir embættum. Þar má m.a. sjá að á
Selfossi hefur fjöldi brotanna haldist mjög 
svipaður í september síðustu þrjú ár.
Umferðarlagabrotum hefur farið fjölgandi 

síðustu ár. Mikil fjölgun varð á Snæfellsnesi 
í september 2007 sem skýra má að miklu 
leyti með tveimur rafrænum hraðamynda-
vélum á þjóðvegi nr. 1.  Vélarnar eru í
umdæmi lögreglustjórans í Borgarnesi en 
brotin eru skráð hjá lögreglustjóranum á
Snæfellsnesi sem fer með umsýslu 
málanna.
Flest fíkniefnabrot voru tilkynnt á

höfuðborgarsvæðinu, alls 92 brot sem er 
27% fækkun frá því í september í fyrra. 
Brotunum fjölgaði í lögregluumdæmi 
Suðurnesja og Vestfjarða miðað við sama 
tíma síðastliðin tvö ár.
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