
Akstur undir áhrifum ávana- og

fíkniefna

Á árinu 2010 hafði lögreglan afskipti af 953

ökumönnum sem grunaðir voru um akstur undir

áhrifum ávana- og fíkniefna. Af þeim reyndust

754 vera undir áhrifum. Á mynd 1 má sjá að fjöldi

ökumanna, þar sem neysla efna var staðfest*, var

hæst í júlí til september eða 203 talsins.

Samkvæmt þessu óku að meðaltali um tveir

ökumenn á dag undir áhrifum ávana- og fíkniefna

árið 2010. Í apríl síðastliðnum voru 69 ökumenn

grunaðir um akstur undir áhrifum ávana- og

fíkniefna.

Þróun það sem af er ári

Á mynd 2 má sjá fjölda hegningarlagabrota árin

2009, 2010 og það sem af er 2011. Tilkynnt

hegningarlagabrot í apríl voru 1.045 sem er fjölgun

frá því í mars. Þróun hegningarlagabrota í apríl

sýnir að brotin eru færri á þessu ári en síðastliðin

tvö ár. Þó nokkur sveifla var á fjölda brota í apríl

milli áranna 2009 og 2010 en þá fækkaði þeim um

22%.

Á fyrsta ársfjórðungi 2010 og 2011 hefur orðið

fækkun í öllum helstu brotaflokkum að

undanskildum fíkniefnabrotum, en þeim fjölgaði um

11% milli ára. Í töflu 1 má sjá að innbrotum heldur

áfram að fækka en þau eru töluvert færri það sem

af er ári 2011 en yfir sama tímabil síðustu tvö ár.

Enn fremur hefur hraðakstursbrotum fækkað

töluvert fyrstu fjóra mánuðina milli áranna 2010 og

2011 en 60% þeirra voru skráð með stafrænum

hraðamyndavélum árið 2010 en 47% á þessu ári.

Þennan mun milli ára má meðal annars rekja til

þess að einhverjar hraðamyndavélar eru ekki virkar

um þessar mundir. Ölvunarakstursbrotum hefur

fækkað um 20% á fyrsta ársfjórðungi milli áranna

2009 og 2010.

Mynd 1. Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna árið 2010.

Mynd 2. Fjöldi hegningarlagabrota 2009, 2010 og það sem af er ári 2011 

greint eftir mánuðum.
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*Neysla efna er staðfest þegar rannsókn á sýni svarar því að um ávana- og fíkniefni er að ræða.

Umsjón: Katrín S.D. Ólafsdóttir katrins@rls.is. Gögnin voru tekin út 12.05.11 og samantektin birt 19.05.2011. Nánar um fyrirvara er að finna á www.rls.is/tolfraedi
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Hegn. 2011 Hegn. 2010 Hegn. 2009

Jan.-apríl’09 Jan.-apríl ‘10 Jan.-apríl’11

Hraðakstursbrot 10.326 11.965 6.904

Þjófnaðarbrot 1.652 1.459 1.260

Eignaspjöll 1.093 956 771

Innbrot 1.250 952 599

Ölvun við akstur 438 367 351

Fíkniefnabrot 463 447 495

Líkamsárás (217.-218. gr.) 358 374 347

Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum í janúar- apríl 2009, 2010 og 2011.
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