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 Heildarfjöldi brota árið 2013 var 53.255 sem er 13,9% fækkun frá árinu áður en 17% fækkun þegar litið er 

til meðaltals fjölda brota á árunum 2010 til 2012. 

 Frá árinu 2012 til 2013 fækkaði umferðarlagabrotum um 18% og hegningalagabrotum fækkaði um 3,9%. 

Sérrefsilagabrotum fjölgaði um 1,8%.  

 Mest fækkun á umferðarlagabrotum var á hraðakstursbrotum eða um 25,6% og munar þar mestu um 

fækkun á hraðakstursbrotum sem skráð eru á stafrænar hraðamyndavélar. Slíkum brotum fækkaði um 

30%. Þessa fækkun á milli ára má meðal annars útskýra með bilunum á vélum.  

 Hegningalagabrotum hefur fækkað frá árinu 2009 og hafa þau ekki verið færri frá því samræmd skráning 

lögreglu hófst árið 1999. 

 Af hegningarlagabrotum fækkaði auðgunarbrotum, eignaspjöllum, nytjastuldum og skjalafalsi hlutfalls-

lega mest miðað við meðalfjölda brota á árunum 2010 til 2012.   

 Innan brotaflokksins auðgunarbrot, fækkaði innbrotum hlutfallslega mest eða um 47% miðað við meðal-

fjölda brota á árunum 2010 til 2012 og um 21% frá árinu 2012. Frá því samræmdar skráningar lögreglu 

hófust hafa innbrot aldrei verið færri.  

 Kynferðisbrotum fjölgaði hlutfallslega langmest miðað við meðalfjölda brota á árunum 2010 til 2012 eða 

um 107,9% og um 99,2% frá árinu 2012. Stór hluti þeirra brota sem skráð voru á árinu 2013 áttu sér stað á 

fyrri árum og stærra hlutfall en áður.  Kynferðisbrotum fjölgaði í öllum undirflokkum, mest fjölgun var á 

skráðum brotum tengdum vændi eða um 609,5% og má rekja það til sérstaks átaks í  

málaflokknum hjá lögreglunni á suðurnesjum og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var mikil 

aukning í stærstu undirflokkunum, kynferðisbrotum gegn börnum eða um 88,9% og nauðgunum um 55,2%. 

 Ofbeldisbrot voru 1.188 árið 2013 en voru að meðaltali 1.132 árin 2010-2012. Eitt manndráp var framið 

árið 2013 en tilraunir til manndráps voru 5. Það eru jafn mörg manndráp og árið 2012 en þá voru 

tilraunirnar 6.  

 Fíkniefnabrotum fjölgaði um 17,8% þegar miðað er við þrjú síðastliðin ár og um 6,5% þegar miðað er við 

árið 2012. Af fíkniefnabrotum var hlutfallslega mest fjölgun á sölu og dreifingu fíkniefna eða 85,3% miðað 

við síðastliðin þrjú ár en 55% frá árinu 2012.  

 Lögregla og embætti tollstjóra lögðu hald á  6.669 kannabisplöntur, rúm 32 kg. af maríhúana,  

14.824 e-töflur, um 34 kg. af amfetamíni og 81 gr. af methamfetamíni sem er mikil aukning á öllum 

efnum frá árinu 2012. Lagt var hald á um 2,5 kg. af kókaíni sem er um helmingi minna en árið 2012. 

 Stærstur hluti hegningarlagabrota átti sér stað á höfuðborgarsvæðinu, eða um 73% sem er svipað og 

síðustu ár. Einnig voru flest hegningarlagabrot tilkynnt miðað við íbúafjölda á á höfuðborgarsvæðinu eða 

391 brot á hverja 10.000 íbúa, en næstflest á Suðurnesjum eða 344 brot.  

 Flest auðgunarbrot á íbúa voru skráð á höfuðborgarsvæðinu, líkt og síðustu þrjú ár á undan.  

 Flest ofbeldisbrot miðað við íbúafjölda voru skráð í Vestmannaeyjum líkt og síðust þrjú ár og er það 

jafnan rakið til Þjóðhátíðar þegar mikill fjöldi manna safnast saman á svæðinu og ofbeldisbrot eru tíðari 

en almennt gerist.  

 Flest brot gegn valdstjórninni miðað við íbúafjölda voru á Vestfjörðum eins og árið 2012 eða 21 á hverja 

10.000 íbúa sem eru 5 færri en árið 2012. Næst flest voru brot gegn valdstjórninni á Seyðisfirði eða 14 á 

hverja 10.000 íbúa.  

 Flest brot gegn friðhelgi einkalífsins á hverja 10.000 íbúa voru á Suðurnesjum eða 37, næst flest í  

Vestmannaeyjum eða 33. 

 Fæst hegningarlagabrot miðað við íbúafjölda voru á Blönduósi eða 101 brot og 107 brot á Sauðárkróki á 

hverja 10.000 íbúa. 

 

Helstu niðurstöður 
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 Gögnin voru tekin út 01.04.2014.  

 Afbrotatölfræði 2013 nær yfir brot sem skráð voru í málaskrárkerfi lögreglunnar árið 2013.  

Eitt tilvik getur falið í sér fleira en eitt brot og brot er talið í því lögregluumdæmi sem það er tilkynnt 

í eða skráð.  

 Ekki eru öll brot tilkynnt lögreglu, en sum eru líklegri til að vera tilkynnt en önnur. 

 Brot á íbúa voru reiknuð út frá tölum Hagstofunnar um meðalmannfjölda. Fjöldi brota eftir 

landsvæðum miðað við íbúafjölda er ekki reiknaður fyrir embætti ríkislögreglustjóra, ríkissaksóknara 

og embætti sérstaks saksóknara. Brot skráð á þessi þrjú embætti eru hins vegar talin með í heildar-

fjölda brota á landinu öllu miðað við íbúafjölda. 

 Árið 2005 hóf lögreglan notkun á núverandi skráningarkerfi og því þarf að gæta að samanburði á 

upplýsingum fyrir og eftir það ár. Breytingarnar fólu í sér að brot og verkefni voru skráð út frá 

brotaflokkum fyrir árið 2005 en eftir það voru brot skráð eftir lagagreinum. 

 Margir koma að skráningu gagna og því er ekki víst að forsendur skráningar séu ávallt þær sömu þótt 

leiðbeiningar um skráningu liggi fyrir. Þá voru viss brot ekki fullrannsökuð þegar upplýsingar fyrir árið 

2012 voru teknar saman. 

 Almenn hegningarlög, nr. 19/1940, ná yfir brot er varða líkamsmeiðingar, manndráp, kynferðisbrot, 

auðgunarbrot, eignaspjöll og nytjastuld. Einnig falla brot gegn friðhelgi  

einkalífs, skjalafalsbrot og brot gegn valdstjórninni undir almenn hegningarlög. 

 Sérrefsilögin taka til ákveðinna tegunda brota. Af þeim eru áfengis- og fíkniefnabrot helst til  

umfjöllunar í skýrslunni. Fíkniefnabrot falla undir lög um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, og 

áfengislagabrot falla undir áfengislög, nr. 75/1998. Tvö ákvæði úr sérrefsilögum eru felld undir  

umfjöllun um brot gegn valdstjórninni þar sem þau fjalla um störf lögreglunnar og tengjast  

viðfangsefni kaflans. 

 Umferðarlagabrot, nr. 50/1987, ná yfir brot er taka til ökumanna, ökutækja og gangandi vegfarenda. 

Stór hluti umferðarlagabrota eru hraðakstursbrot og þar eru sjálfvirkar stafrænar hraðamyndavélar 

stórtækar og hafa því áhrif á fjöldatölur í þeim embættum sem hafa slíkar vélar.  

 Hlutfallsleg breyting milli ára er eingöngu gefin upp þegar brot í flokki eru fleiri en 8. Ef brotin eru 

færri er hlutfallsleg aukning/fækkun talin geta gefið ýkta mynd af þróun.  

 

Aðferðir og gögn 
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Heildarfjöldi afbrota á Íslandi 

Árið 2013 var heildarfjöldi brota 53.255.  

- Meðalfjöldi brota árin 2010-2012 var 64.128. 

- Þetta jafngildir um 176 brotum á dag frá 2010-2012 en 146 brotum á dag árið 2013.  

- Frá 2000-2013 hafa sérrefsilagabrot verið 7,3% allra brota, umferðarlagabrot  verið 72,2% og hegningarlagabrot 

verið 20,5%. 

Mynd 4. Fjöldi brota eftir nokkrum brotaflokkum árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012.  
Einnig aukning/fækkun árið 2012 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

Mynd 1. Heildarfjöldi brota eftir stærstu brotaflokkum frá 2000-2013. 

 
Mynd 2. Þróun á heildarfjölda brota frá 2000-2013 og aukning/fækkun brota milli ára. 
      Árið 2005 var núverandi skráningarkerfi lögreglu tekið í notkun. 

 
Mynd 3. Fjöldi brota á hverja 10.000 íbúa árin 2010-2013. 
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Ofbeldisbrot  

Mynd 8. Fjöldi ofbeldisbrota eftir mánuðum árið 2013. 

- Árið 2013 voru ofbeldisbrot 1.188.  

- Meðalfjöldi ofbeldisbrota árin 2009-2011 var 1.132. 

- Þetta jafngildir um þremur ofbeldisbrotum á dag frá 2010-2012 og einnig 2013.  

+5,0%  

 
Mynd 7. Fjöldi ofbeldisbrota árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2012 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 9. Fjöldi tilkynntra ofbeldisbrota eftir vikudögum árið 2013. 

1 
Hlutfallsleg breyting milli ára er eingöngu gefin upp þegar brot í flokki eru fleiri en 8. Ef brotin eru færri er hlutfallsleg 

aukning/fækkun talin geta gefið ýkta mynd af þróun.  

 
Mynd 6. Fjöldi ofbeldisbrota árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012.  
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki.1 

Mynd 5.  
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Manndráp 

- Árið 2013 var eitt manndráp framið á Íslandi og fimm manndrápstilraunir. 

- Meðalfjöldi manndrápa árin 2010-2012 er tvö manndráp á ári. 

- Á árunum 2001-2013 hafa 18 manndráp átt sér stað á höfuðborgarsvæðinu en 3 á landsbyggðinni. 

 

Mynd 12. Tegund vopns/aðferðar í manndrápsmálum frá 2001-2013 eftir kyni þolenda. 

 
Mynd 11. Kynjaskipting gerenda í manndrápsmálum.  

 
Mynd 10. Fjöldi manndrápa og tilrauna til manndráps árin 2010 -2012.  
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Kynferðisbrot  

+107,9%  

 
Mynd 14. Fjöldi kynferðisbrota árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012.  
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

Mynd 16. Fjöldi kynferðisbrota eftir mánuðum árið 2013 . 

 
Mynd 17. Fjöldi kynferðisbrota gegn börnum og brota tengdum vændi árin 2010-2013 

- Árið 2012 voru kynferðisbrot 731. 

- Meðalfjöldi kynferðisbrota árin 2010-2012 var 352.  

- Þetta jafngildir um einu kynferðisbroti á dag frá 2010-2012 en tveimur árið 2013.  

Mynd 15. Fjöldi kynferðisbrota árin 2010 -2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 13.  
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Auðgunarbrot 

Mynd 22. Fjöldi auðgunarbrota árin 1999-2013. 

-18,4% 

 
Mynd 19. Fjöldi auðgunarbrota árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2013.  
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 
*Undir auðgunarbrot annað, falla t.d. fjárkúgun og skila– og umboðssvik.  

Mynd 20. Fjöldi auðgunarbrota árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 21. Fjöldi auðgunarbrota eftir mánuðum árið 2013 . 

- Árið 2012 voru auðgunarbrot 6.014.  

- Meðalfjöldi auðgunarbrota árin 2010-2012 var 7.369. 

- Þetta jafngildir um 20 auðgunarbrotum á dag frá 2010-2012 og 16 á dag árið 2013.  

Núverandi skráningarkerfi tekið í  

notkun. 

Mynd 18.  
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Fíkniefnabrot  

Mynd 24. Fjöldi fíkniefnabrota árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012.  
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

Mynd 26. Fjöldi fíkniefnabrota eftir mánuðum árið 2013. 

+17,8% 

- Árið 2013 voru fíkniefnabrot 2.183.  

- Meðalfjöldi fíkniefnabrota árin 2010-2012 var 1.853.  

- Þetta jafngildir um fimm fíkniefnabrotum á dag frá 2010-2012 og um sex á dag árið 

2013.  

 

2Í eldri ársúttektum hafði lítill hluti fíkniefnabrota ekki verið talin með í brotaflokknum Fíkniefnabrot þar sem þau voru 

skráð undir rangan brotaflokk en við nánari athugun var ákveðið að þessi brot skyldu framvegis talin með. Þetta eru fá brot, 

um 60 skráningar á ári og sama þróun er á fjölda fíkniefnabrota með og án þessara brota.  

3Undir ýmis fíkniefnabrot fellur t.d. þegar minniháttar magn fíkniefna finnst á víðavangi. 

Mynd 25. Fjöldi fíkniefnabrota árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 23.  
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Haldlagt magn fíkniefna 
 

Tafla 1. Magn fíkniefna sem lögregla og embætti tollstjóra lögðu hald á árin 2007 til 2013* 

*Eitt eða fleiri stór fíkniefnamál geta haft mikil áhrif á heildartölur þess árs sem þau koma upp og frávik milli ára geta því 

verið mikil.  

Mynd 27. Fjöldi haldlagninga eftir tegundum efna samkvæmt málaskrárkerfi lögreglu árin 2011-2013. 

Fíkniefni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hass (g) 8.711 233.440 25.918 14.716 1.827 594 680 

Kannabisfræ (stk.) 0 30 0 0 5 21 32 

Kannabisplöntur (stk.) 1.141 893 11.713 9.339 7.570 6.430 6.669 

Kannabisplöntur (g) 6.066 3.430 10.837 1.447 12.685 32.093 47.512 

Maríhúana (g) 3.515 6.624 54.968 27.033 29.834 20.728 32.871 

Tóbaksblandað hass (g) 444 358 163 379 321 309 433 

Kannabislauf (g) 4.810 4.382 31.497 30.165 47.114 26.846 47.241 

Kannabisstönglar (g) 322 910 417 3.953 6.679 6.576 7.831 

Amfetamín (g) 32.458 10.741 80.069 11.137 31.839 12.169 34.189 

Amfetamín (stk.) 35 8 0 2 8 0 300 

Amfetamín (ml) 47 402 0 25.515 1.588 0 2.110 

Methamfetamín (g) 11 0 2 11 17 4 81 

Methamfetamín (stk.) 0 0 5.995 0 0 0 0 

Kókaín (g) 6.469 7.721 5.391 5.684 3.888 5.273 2.535 

Kókaín (ml) 1.845 0 0 0 0 0 0 

E-töflur (g) 14.083 117 5 155 287 1.176 116 

E-töflur (stk.) 26.076 3.885 10.221 15.084 78.099 2.100 14.824 

Heróín (g) 12 0 0 0 0 0 1 

LSD (stk.) 1.701 407 6 504 4.489 14 115 
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- Árið 2013 voru umferðarlagabrot 37.320.  

- Meðalfjöldi umferðarlagabrota árin 2010-2012 var 46.835.  

- Þetta jafngildir um 128 umferðarlagabrotum á dag frá 2009-2011 en 102 árið 2013.  

Umferðarlagabrot 

 
Mynd 30. Fjöldi umferðarlagabrota árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 31. Fjöldi umferðarlagabrota eftir mánuðum árið 2013 . 

Mynd 29. Fjöldi umferðarlagabrota árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012. 
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

  
Mynd 32. Fjöldi og hlutfall hraðakstursbrota sem tekin eru á sjálfvirkar hraðamyndavélar og annarra  
Hraðakstursbrota, árin 2009-2013. 

-20,3% 

Mynd 28.  
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Eignaspjöll 

 
Mynd 35. Fjöldi eignaspjalla árin 2010-2012 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 36. Fjöldi eignaspjalla eftir mánuðum árið 2013 . 

Mynd 37. Sundurliðun á eignaspjöllum árin 2011-2013. 

Mynd 33.  

- Árið 2013 voru eignaspjöll 1.817.  

- Meðalfjöldi eignaspjalla árin 2010-2012 var 2.497.  

- Þetta jafngildir um sjö eignaspjöllum á dag frá 2010-2012 en fimm á dag árið 2013. 

Mynd 34. Fjöldi eignaspjalla árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012. 
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

-27,2% 
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Nytjastuldur 

- Árið 2013 voru nytjastuldir 221.  

- Meðalfjöldi nytjastulda árin 2010-2012 var 376.  

- Þetta jafngildir um einum nytjastuldi á dag frá 2010-2012 og einnig 2013.  

Mynd 39. Fjöldi nytjastulda árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012. 
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

-41,3% 

  
Mynd 42. Nytjastuldur eftir landssvæðum árin 2011 til 2013.  

Mynd 41. Fjöldi nytjastulda eftir mánuðum árið 2013 . 

 
Mynd 40. Fjöldi nytjastulda árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

Mynd 38.  
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Brot gegn friðhelgi einkalífsins 

- Árið 2013 voru brot gegn friðhelgi einkalífsins 565.  

- Meðalfjöldi brota gegn friðhelgi einkalífsins árin 2010-2012 var 574.  

- Þetta jafngildir um tveimur brotum á dag árin 2010-2012 einnig 2013. 

Mynd 47. Sundurliðun á brotum gegn friðhelgi einkalífsins árin 2010-2013. 

Mynd 46. Fjöldi brota gegn friðhelgi einkalífsins eftir mánuðum árið 2013. 

 
Mynd 45. Fjöldi brota gegn friðhelgi einkalífsins árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við 
meðaltal síðustu þriggja ára á undan. 

Mynd 44. Fjöldi brota gegn friðhelgi einkalífsins árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2009-2011. 
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

-1,6% 

Mynd 43.  
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Skjalafalsbrot 

- Árið 2013 voru skjalafalsbrot 212.  

- Meðalfjöldi skjalafalsbrota árin 2010-2012 var 274.  

- Þetta jafngildir um einu skjalafalsbroti á dag frá 2010-2012 og einnig 2013.  

  
Mynd 52. Þróun skjalafalsbrota frá 2000-2013 og aukning/fækkun frá ári til árs.  

 
Mynd 50. Fjöldi skjalafalsbrota árin 2010-2012 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

-22,9% 

Mynd 49. Fjöldi skjalafalsbrota árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012. 
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

Mynd 51. Fjöldi skjalafalsbrota eftir mánuðum árið 2013 . 

Mynd 48.  
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Brot gegn áfengislögum 

Mynd 56. Fjöldi brota gegn áfengislögum eftir mánuðum árið 2013. 

- Árið 2013 voru brot gegn áfengislögum 710.  

- Meðalfjöldi brota gegn áfengislögum árin 2010-2012 var 696.  

- Þetta jafngildir um tveimur áfengislagabrotum á dag frá 2010-2013 og einnig 2013. 

Mynd 57. Ölvun á almannafæri árið 2013. 

+2,0% 

 
Mynd 55. Fjöldi brota gegn áfengislögum árin 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal 
síðustu þriggja ára á undan. 

Mynd 54. Fjöldi brota gegn áfengislögum árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012. 
Einnig aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu þriggja ára í hverjum brotaflokki. 

Mynd 53.  
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Brot gegn valdstjórninni 

Mynd 58.  

- Árið 2013 voru brot gegn valdstjórninni 321.  

- Meðalfjöldi brota gegn valdstjórninni árin 2010-2012 var 318.  

- Þetta jafngildir um einu broti gegn valdstjórninni á dag frá 2010-2012 og einnig 2013.  

 
Mynd 62. Fyrirmælum lögreglu ekki hlýtt árin 2003-2013 og aukning/fækkun frá ári til árs.  

 
Mynd 60. Fjöldi brota gegn valdstjórninni 2010-2013 og aukning/fækkun árið 2013 miðað við meðaltal síðustu 
þriggja ára á undan. 

-0,9% 

Mynd 61. Fjöldi brota gegn valdstjórninni eftir mánuðum árið 2013 . 

Mynd 59. Fjöldi brota gegn valdstjórninni árið 2013 og meðalfjöldi brotanna árin 2010-2012. 
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Fjöldi brota miðað við íbúafjölda 

Mynd 64. Fjöldi hegningarlagabrota, umferðarlagabrota og sérrefsilagabrota árið 2013 miðað við 10.000 

íbúa, eftir landsvæðum. 

Mynd 63. Hlutfallsleg dreifing brota yfir landið eftir brotaflokkum árið 2013. 

- Árið 2013 voru íbúar landsins 323.764 (meðalíbúafjöldi árið 2013 skv. Hagstofu Íslands3).  

- Árið 2013 voru í heildina 1.940 brot á hverja 10.000 íbúa. 

- Ítarlegri upplýsingar um fjölda brota á hverja 10.000 íbúa eftir embættum og brotaflokkum má sjá í töflum á heimasíðu  

ríkislögreglustjóra: http://www.rls.is 

3 Meðalíbúafjöldi eftir sveitafélögum var fengin hjá Hagstofu Íslands á slóðinni: http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Sveitarfelog 
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Mynd 65. Fjöldi hegningarlagabrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 66. Fjöldi sérrefsilagabrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 67. Fjöldi umferðarlagabrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 68. Fjöldi ofbeldisbrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 69. Fjöldi kynferðisbrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum*. 
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Mynd 70. Fjöldi auðgunarbrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 71. Fjöldi fíkniefnabrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 72. Fjöldi eignaspjalla á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 73. Fjöldi nytjastulda á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 74. Fjöldi brota gegn friðhelgi einkalífsins á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir  umdæmum. 
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Mynd 75. Fjöldi skjalafalsbrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 76. Fjöldi áfengislagabrota á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Mynd 77. Fjöldi brota gegn valdstjórninni á hverja 10.000 íbúa 2011-2013, eftir umdæmum. 
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Akranes 

Akraneskaupstaður 

 

Akureyri 

Akureyrarkaupstaður 

Fjallabyggð 

Dalvíkurbyggð 

Hörgársveit 

Eyjafjarðasveit 

Svalbarðsstrandarhreppur 

Grýtubakkahreppur 

 

Blönduós 

Húnaþing vestra 

Blönduósbær 

Sveitarfélagið Skagaströnd 

Skagabyggð 

Húnavatnshreppur 

 

Borgarnes 

Skorradalshreppur 

Hvalfjarðarsveit 

Borgarbyggð 

Dalabyggð 

 

Eskifjörður 

Fjarðabyggð 

Breiðdalshreppur 

Djúpavogshreppur 

Sveitarfélagið Hornafjörður 

 

Húsavík 

Þingeyjarsveit 

Skútustaðahreppur 

Norðurþing 

Tjörneshreppur 

Svalbarðshreppur 

Langanesbyggð 

 

 

 

Hvolsvöllur 

Skaftárhreppur 

Mýrdalshreppur 

Rangárþing ytra 

Rangárþing eystra 

Ásahreppur 

 

Höfuðborgarsvæðið 

Reykjavíkurborg 

Kópavogsbær 

Seltjarnarnesbær 

Garðabær 

Hafnarfjarðarkaupstaður 

Mosfellsbær 

Kjósarhreppur 

 

Sauðárkrókur 

Sveitarfélagið Skagafjörður 

Akrahreppur 

 

Selfoss 

Bláskógabyggð 

Flóahreppur 

Grímsnes- og Grafningshreppur 

Hrunamannahreppur 

Hveragerðisbær 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Sveitarfélagið Árborg 

Sveitarfélagið Ölfus 

 Seyðisfjörður 

Vopnafjarðarhreppur 

Fljótsdalshérað 

Fljótsdalshreppur 

Borgarfjarðarhreppur 

Seyðisfjarðarkaupstaður 

 

Snæfellsnes 

Grundarfjarðarbær 

Helgafellssveit 

Stykkishólmsbær 

Eyja- og Miklaholtshreppur 

Snæfellsbær 

  

Suðurnes 

Reykjanesbær 

Grindavíkurbær 

Sandgerðisbær 

Sveitarfélagið Garður 

Sveitarfélagið Vogar 

  

Vestfirðir 

Bolungarvíkurkaupstaður 

Ísafjarðarbær 

Reykhólahreppur 

Tálknafjarðarhreppur 

Vesturbyggð 

Súðavíkurhreppur 

Árneshreppur 

Kaldrananeshreppur 

Strandabyggð 

  

Vestmannaeyjar 

Vestmannaeyjabær 

Viðauki I: Umdæmi lögreglustjóra 




