
Tegund þjófnaðar 
 

Í málaskrárkerfi lögreglu eru þjófnaðir greindir 

eftir tegund eftir því hvort um er að ræða t.d.  

hnupl, þjófnað eingöngu á farsíma, eldsneyti, 

reiðhjóli, skráningarmerki eða ökutæki. Undir 

„þjófnað-annað“ falla aðrir þjófnaðir en þeir sem 

falla undir upptalda flokka. 

 

Í október 2011 var tilkynnt um 432 þjófnaði en 

305 slík brot síðastliðinn október. Ef litið er til 

síðastliðins októbermánaðar má sjá að yfir 

helmingur þjófnaða voru hnupl (22%), þjófnaður á 

farsíma (18%) og þjófnaður á reiðhjóli (15%). Þá 

voru 7% þjófnaða á eldsneyti“, 2% þjófnaða á 

skráningarmerki og 1% þjófnaða á ökutæki (þ.e. 

þá var ekki um að ræða nytjastuld). Um 35% féll 

undir „þjófnaður–annað“ (sjá mynd 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróun það sem af er árinu 2012 

Mynd 2 sýnir fjölda hegningarlagabrot 2010, 2011 

og fyrstu 10 mánuði ársins 2012. Fjöldi 

hegningarlagabrota í október var 848 brot eða 27 

slík brot á dag. Brotin eru færri þennan 

októbermánuðinn en 2010 og 2011. Brotin voru 

fjórðungi færri í ár en yfir sama tímabil í fyrra, þegar 

þau voru 1.141 talsins. 

 

Í töflu 1 má sjá fjölda í helstu brotaflokkum fyrstu 10 

mánuði ársins 2010, 2011 og 2012. Það sem af er 

ári eru þjófnaðarbrot, eignaspjöll og innbrot færri en 

fyrstu 10 mánuðina 2010 og 2011. Líkamsárásir 

eru hins vegar fleiri en í fyrra en færri en árið 2010. 

 

Hraðakstursbrot eru 27% fleiri það sem af er ári, 

miðað við sama tímabil í fyrra, en 16% færri sé 

miðað við sama tímabil 2010. Brotin voru um 6.500 

fleiri það sem af er þessu ári en í fyrra en tæplega 

6.000 færri miðað við sama tímabil 2010*.  

 

Brot vegna ölvunaraksturs voru 111 að meðaltali á 

mánuði það sem af er ári 2012, en voru 102 að 

meðaltali á mánuði 2011 og 108 árið 2010. Þá voru 

fíkniefnabrot 167 að meðaltali á mánuði það sem af 

er ári 2012 en voru 154 að meðaltali 2011 og 129 

að meðaltali árið 2010. 

 
*Hraðamyndavélar eru afkastamiklar en virkni þeirra getur verið 
mismunandi milli ára t.d. ef þær bila, fara í skoðun o.fl. 
Frumkvæðisvinna lögreglu getur hér líka skipt máli.  

Mynd 1.  Þjófnaðir greindir eftir undirflokkum, október 2011 og 2012. 

Mynd 2.  Fjöldi hegningarlagabrota 2010, 2011 og það sem af er ári 2012 

greint eftir mánuðum. 
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  Jan.-okt. ’10 Jan.-okt. ‘11 Jan.-okt. ‘12 

Hraðakstursbrot  36.115 23.777 30.268 

Þjófnaðarbrot  4.291 4.003 3.200 

Eignaspjöll  2.571 2.088 1.828 

Innbrot  2.442 1.587 1.173 

Ölvun við akstur  1.084 1.018 1.112 

Fíkniefnabrot  1.289 1.537 1.668 

Líkamsárás (217.-218. gr.)  956 846 879 

Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum fyrstu tíu mánuði ársins 2010, 2011 

og 2012.  
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