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Það er góður siður að 

fylgja ársskýrslu úr hlaði 

með nokkrum orðum. 

Árið 2017 jókst verulega álag á 

starfsmenn Lögreglustjórans á 

Suðurnesjum, enn einu sinni. 

Megin ástæða þess er sífellt 

vaxandi hópur ferðamanna sem 

fer um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

á leið til Íslands, frá Íslandi, 

eða á hér viðdvöl á ferð sinni 

yfir Atlantshafið. Hefur þessi 

staðreynd lagt aukinn þunga 

á starf landamæraeftirlits. 

Farþegar um landamærin voru 

nærri 8,8 milljónir en þar af voru 

um það bil 4,6 milljónir farþega 

sem fóru um ytri landamæri 

Schengen svæðisins sem Ísland 

ábyrgist. Þessum stóra hópi 

fylgir einnig álag á alla starfsemi 

embættis Lögreglustjórans 

á Suðurnesjum. Aukning 

farþega frá 2016 var 28,4% og 

aukning farþega á leið yfir ytri 

landamæri nam 36,5%.

Í ársáætlun fyrir árið 2017 voru helztu markmið efnislega þessi:

l Að tryggja rekstur embættisins innan ramma fjárlaga í samræmi við kröfur til þess 

og hann verði skilvirkur með tilliti til fjárframlags, verkefna embættisins og gæða 

þjónustunnar.

l Að þjónusta lögreglunnar við íbúa svæðisins og farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar verði 

bætt enn frekar.

l Að auka skilvirkni við rannsókn brota og starfsemi rannsóknardeildar embættisins, 

yfirstjórn verði áfram skilvirk og lausnamiðuð. Markvisst verði unnið að því að embættið 

geti staðið undir sívaxandi kröfum um þjónustu við landamæraskoðun í Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar, sem hefur í för með sér að fjölga þarf starfsmönnum og efla nýtingu 

tæknimiðaðra lausna.

l Að halda kostnaði innan marka fjárlaga og koma starfsemi utan Flugstöðvar Leifs 

Eiríkssonar í eitt húsnæði. Starfsemi í þremur megin starfsstöðvum fylgja ókostir.

1. INNGANGUR 
Frá lögreglustjóra
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l Samstarf við aðrar stofnanir í umdæminu verði aukið eins og kostur er og 

grenndarlöggæzla styrkt. Eftirfylgni með heimilisofbeldismálum verði enn aukin með 

góðu og árangursríku samstarfi við félagsþjónustu, skóla og ekki sízt Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja.

l Minni háttar lögbrot verði rannsökuð svo sem kostur er í almennri deild lögreglunnar 

með áherzlu á aukna skilvirkni rannsókna.

l Haldið verði áfram að tryggja menntun og fræðslu með því að hvetja lögreglumenn 

og aðra starfsmenn til þess að taka þátt í námskeiðum og annarri fræðslu sem býðst 

innanlands og utan.

Helzta markmið starfseminnar er að auka þjónustu við íbúa umdæmisins með 

hagkvæmum rekstri, fræðslu til starfsmanna ásamt því að vera stöðugt vakandi fyrir nýjum 

tækifærum sem tækni og framfarir í löggæzlu almennt bjóða. Umbótastarf í þessum 

efnum er sífelluverkefni yfirstjórnar embættisins. Þannig verði tryggt að þjónusta og starf 

lögreglunnar á Suðurnesjum verði ávallt í fremstu röð.

Liðið ár hefur verið þungt í þessum efnum. Mikið starf hefur áfram verið lagt í að 

greina húsnæðisþörf í því skyni að sameina starfsemi undir einu þaki svo sem kostur er. 

Nokkuð hefur verið í land að lögreglumönnum fjölgaði í samræmi við fjölgun farþega 

um ytri landamæri Schengen. Afar nauðsynleg greiningarvinna sem er undirstaða gæzlu 

landamæra hefur því enn ekki náðst. Áfram er unnið að því mjög svo sérhæfða verkefni. En 

Schengen samkomulagið gerir ríkar kröfur til íslenzka ríkisins í því efni. Af þessum þætti 

hefur undirritaður enn nokkrar áhyggjur.

Framtíð lögreglunnar, ekki eingöngu á Suðurnesjum, heldur á landinu öllu byggir á góðri 

menntun. Mikilvægt er að vel takist til um nám á háskólastigi og þjálfun lögreglunema. Vel 

menntaðir lögreglumenn eru nauðsyn allri löggæzlu. Ljóst er að vinna þarf að því að efla 

lögregluna á Íslandi og á Alþingi þar stóran hlut að máli því peningar eru afl þeirra hluta 

sem gera skal. Vonir eru um úrbætur á því sviði.

Ársskýrslan hefur að geyma geinargóð yfirlit. Þau skýra sig að mestu sjálf varðandi störf 

og verkefni embættisins. Tölurnar tala sínu máli. Embættið býr yfir miklum og góðum 

mannauði. Öllum starfsmönnum, jafnt lögreglumönnum sem öðrum, eru færðar miklar 

þakkir fyrir góð störf í þágu embættis Lögreglustjórans á Suðurnesjum og almennings á 

Íslandi.

Framtíðin er spennandi og mörg verkefni bíða. Þá er að takst á við þau af kappi og forsjá 

og leitast ævinlega við að skila góðu starfi og vera fremst meðal jafningja og gæta að 

kjörorðum embættisins, Fagmennska - Heiðarleiki - Traust.
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2. SKIPURIT

LÖGREGLUSTJÓRI

Skrifstofa lögreglustjóra 
Skrifstofu- og fjármálastjóri

Löggæslusvið 
Yfirlögregluþjónn

Aðallögreglustöð 
Reykjanesbær

Rannsóknir 
Alvarlegri mál

Grenndargæsla 
Grindavík og  

Vogar

Grenndargæsla 
Sandgerði og 

Garður

Rannsóknir 
Skipulögð 

brotastarfsemi

Rannsóknardeild 
Aðstoðar- 

yfirlögregluþjónn

Almenn deild 
Aðstoðar- 

yfirlögregluþjónn

Flugstöðvardeild 
Aðstoðar- 

yfirlögregluþjónn

Lögfræðisvið 
Yfirlögfræðingur
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3. ALMENN DEILD 

3.1 Umferðarmál

Umferðarlagabrot

Tegundir brota 2014 2015 2016 2017

Umferðarlagabrot 1.674 1.506 1.914 1.977

Of hraður akstur 656 527 667 695

Ölvun við akstur 60 65 85 120

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna 173 116 181 193

Eins og sjá má á töflu hér að ofan þá eykst hlutfall þeir sem eru kærðir fyrir að aka undir 

áhrifum áfengis meira árið 2017 heldur en þeirra sem kærðir voru fyrir akstur undir 

áhrifum ólöglegra fíkniefna í samburði við árið 2016.

Fjöldi umferðarslysa

 Banaslys Alvarleg slys Slys með litlum meiðslum

2015 0 16 53

2016 3 18 64

2017 3 13 58
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3.2 Rannsóknir mála í almennri deild

Árið 2017 var annasamt í 

almennri deild er varðar 

rannsóknir. Almenna deildin 

rannsakar öll eignaspjöll, 

minniháttar auðgunarbrot, 

minniháttar fíkniefnabrot, 

vopnalagabrot, umferðarlagabrot, 

brot á áfengislögum og þess 

háttar. Unnið hefur verið 

markvisst að því að ljúka 

rannsókn á öllum málum sem 

voru frá árinu 2015 og fyrr og 

gekk það eftir. Einnig hefur 

sérstök áhersla verið lögð á að 

ljúka rannsókn hratt á öllum málum sem varða ungmenni 18 ára og yngri vegna ótvíræðs 

forvarnargildis. Á árinu komu upp mun fleiri tilfelli en áður er varðar nytjastuld ökutækja og 

vakti það athygli að í mörgum tilfellum var um bílaleigubifreiðar að ræða en það er nýlunda.  

Á haustmánuðum vann almenna deildin að átaksverkefni vegna ólöglegrar atvinnustarfsemi 

með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Útlendingastofnun, Vinnumálastofnun og 

Ríkisskattstjóra. Sérstök áhersla var lögð á eftirlit með fyrirtækjum. Hér á Suðurnesjum 

lögðum við sérstaka áherslu á fyrirtæki í byggingariðnaði, gististaði, þrifverktaka og 

veitingastaði. Markmið átaksins var að kanna hvort einhverjir atvinnurekendur væru með 

fólk í vinnu án tilskilinna leyfa. Jafnframt var lagt mat á lögmæti dvalar útlendings, svo og 

athugað hvort lögbundnar skatt- og gjaldgreiðslur væru til staðar. Höfð voru afskipti af fjölda 

starfsmanna og atvinnurekendum en stofnað var til máls gegn 11 aðilum vegna gruns um brot 

á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Eftirlit af þessum toga mun halda áfram í umdæminu.

Tugir mála er varða vörslu fíkniefna komu upp á árinu en mikið af þeim málum koma til 

kasta lögreglu í tengslum við eftirlit með ástandi ökumanna. Vegna mannaflastöðu í almennri 

deild hefur ekki reynst unnt að taka mannskap af vöktunum til að sinna fíkniefnamálum, líkt 

og gert hefur verið með ágætum árangri undanfarin ár. Þörf er á að sinna fíkniefnamálum 

betur í umdæminu þar sem áhersla væri lögð á afskipti af dreifingaraðilum og framleiðendum 

fíkniefna. Stór hluti af sölu og dreifingu fíkniefna fer nú fram í gegnum samskiptamiðla sem 

leiðir til þess að við rannsókn þeirra þarf að skoða nokkuð magn af stafrænum gögnum sem 

haldlögð eru í þágu rannsóknar málsins. Slíkar rannsóknir geta reynst tímafrekar.  Lögreglan 

minnir á fíkniefnasímann 800 5005 eða samfélagsmiðla lögreglunnar á Suðurnesjum þar sem 

borgarar geta komið á framfæri upplýsingum, nafnlaust ef þeir kjósa svo. Fíkniefnasíminn 

gegnir mikilvægu hlutverki í vinnu lögreglu gegn skaðlegum áhrifum fíkniefna.

Á hverri vakt í almennri deild, sem eru fjórar talsins, er einn rannsóknarlögreglumaður. Hefur 

hann umsjón með þeim málum sem eru til rannsóknar á hans vakt, sem og þeim málum sem 

koma upp á meðan hann er á vaktinni. Starf rannsóknarlögreglumannsins á vaktinni er afar 

annasamt og álag mikið. Hafa tveir rannsóknarlögreglumenn í almennri deild óskað lausnar 

frá stöðum sínum með stuttu millibili og hafa þeir báðir nefnt mikið álag sem skýringu. Við 
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þessu þarf að bregðast og leita leiða til að styrkja rannsóknarlögreglumennina og tryggja 

þátttöku annarra vaktgangandi lögreglumanna í verkefninu. Auk þess þarf að gæta að 

starfsþróun og endurmenntun rannsóknarlögreglumannanna.

3.3 Almannavarnir 

Flugslysaáætlun fyrir Keflavíkurflugvöll (FFK) var virkjuð ellefu sinnum á árinu. Virkjun 

áætlunarinnar fer eftir alvarleika atvika og er um að ræða óvissustig, hættustig og 

neyðarstig. Umfang hvers stigs er síðan skipt upp í grænt, gult og rautt. Á grænu stigi er 

gengið út frá því að daglegt viðbragð í umdæminu ráði við verkefnin sem upp koma. Á gulu 

stigi er miðað við að bjargir í umdæminu ráði við að sinna verkefnum auk valinna bjarga 

frá öðrum umdæmum. Á rauðu stigi er síðan lagt upp með að bjargir af suðvesturhorni 

landsins komi að verkefninu.

Eftirfarandi verkefni komu upp: 

l 25.01.2017

 Óvissustig gulur Mögulegur glussaleki frá þyrlu landhelgisgæslu TF-GNA. Engin 

vandkvæði, engin bilun.

l 15.02.2017

 Neyðarstig grænn Vél frá Keili, tveir um borð. Tilkynnt um rafmagnseld um borð. Vélin 

lenti heilu og höldnu og við skoðun kom í ljós að það hafði brunnið yfir rafmagnsplata í 

stjórnborði. 

l 05.03.2017

 Óvissustig grænn Olíuþrýstingsvandamál í aðflugi. Vélin lenti eðlilegri lendingu.

l 06.04.2017

 Neyðarstig grænt Sjáanlegur eldur í hjólastelli. Slökkvistarf gekk vel og flugmann sakaði 

ekki. 

l 28.04.2017

 Óvissustig rauður Flugvél rann útaf braut vegna mikillar snjókomu.

l 05.07.2017

 Óvissustig rauður Bilun kom upp í vökvakerfi 757-200 vélar. Vélin lenti eðlilega.

l 16.7.2017

 Óvissustig rauður Tilkynnt um óvissustig vegna Boeing vélar sem stödd var 200 sjómílur 

norðvestan við Keflavíkurflugvöll með vinstri hreyfil „úti“. Vélin lenti eðlilega.

l 29.7.2017

 Óvissustig rauður Bilun í hreyfli í vél frá Virgin Airlines. Vélin lenti heilu og höldnu.

l 13.09.2017

 Hættustig rauður Flugvél frá Wizz air snúið við á leið sinni frá Keflavík þar sem kviknað 

hafði í rafsígarettu um borð.

l 16.11.2017

 Neyðarstig gulur Hjólabúnaður ekki eðlilegur á vél frá Icelandair Connect. Vélin lenti án 

erfiðleika.

l 13.12.2017

 Óvissustig grænt Tilkynnt um vél sem hugsanlega hafi fengið eitthvað í hreyfilinn, hætt 

við flugtak.
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3.4 Handtökur og vistanir

Mikil aukning er á milli ára á handtökum og vistunum í fangahúsi. Þetta þýðir aukið álag 

á almennu deild þar sem lögreglumenn eru bundnir í fangavörslu og geta á sama tíma 

ekki sinnt almennri löggæslu eða útköllum.  Frá 2016 til 2017  fjölgar handtökum um 

23,3 %. Á árinu 2017 voru 632 vistanir sem er aukning um 27,6 %.

3.5 Þjálfun lögreglumanna

Þjálfunarmál lögreglumanna hafa verið tekin til gagngerrar endurskoðunar 

síðustu misseri. Í lok árs 2015 voru gefnar út verklagsreglur og leiðbeiningar um 

viðbúnaðarstig lögreglunnar þar sem þjálfunarstigi lögreglumanna er skipað niður. 

Þjálfa þarf lögreglumenn í valdbeitingu sem m.a. er handtökuþjálfun, vopnaþjálfun, 

akstursþjálfun, samningatækni og þjálfun í aðferðafræði sem snýr að því að undirbúa 

lögreglumenn fyrir þau verkefni sem kunna að reyna meira á andlegan styrk.

Lögreglumenn þreyta þrekpróf árlega og hvílir það á starfsmönnum embættisins að 

sjá um það sem og frekari þjálfun í valdbeitingu. Sérsveit ríkislögreglustjóra þjálfar 

einnig lögreglumenn í samvinnu við hvern lögreglustjóra eftir umfangi og stærð 

embættis sem og sérstöðu.

Frekari þjálfun og menntun þarf að fara fram hjá embættinu sjálfu. Mikilvægi 

þjálfunar er ótvírætt sem skilar sér í færri vinnuslysum lögreglumanna og faglegri 

vinnubrögðum.

3.6 Önnur verkefni lögreglu
3.6.1 Bæjarhátíðir

Bæjarhátíðir eru 

haldnar ár hvert í öllum 

bæjarfélögum umdæmisins 

hér á Suðurnesjum.  Fyrir 

hverja hátíð er talsverður 

undirbúningur og vinna 

hjá nefndum á vegum 

bæjarfélaganna, sem 

sjá um skipulag þeirra.  

Lögreglan á mjög gott 

samstarf við þessar nefndir 

á undirbúningstímabilinu 

og einnig við sjúkralið og 

björgunarsveitir og er það 

góða samstarf hér með 

þakkað.

Bæjarhátíðirnar einkennast 

af gleði og fjöri og leggur lögreglan mikinn metnað í að halda uppi öflugri og sýnilegri 

löggæslu. 

Grindvíkingar voru fyrstir af stað og héldu Sjóarann síkáta helgina 9.-11. júní.  

Sólseturshátíðin í Garði var í lok júní. Fjölskyldudagurinn í Sveitarfélaginu Vogum var 
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haldinn dagana 14.-20. ágúst og Sandgerðisdagar viku síðar í lok ágúst.  Ljósanótt, 

menningar- og fjölskylduhátíð Reykjanesbæjar, var haldin fyrstu helgina í september 

að vanda.  Hátíðin er sú stærsta sem haldin er innan umdæmisins og sótti hana 

mikill fjöldi gesta.  Þá er það orðið mjög vinsælt á föstudagakvöldinu þessa helgi 

að fara á heimatónleika í Reykjanesbæ en gestum og gangandi er boðið til tónleika 

í heimahúsum gegn vægju gjaldi, þar sem hljómsveitir troða upp bæði innan og 

utandyra. Mikil áhersla var lögð á að koma í veg fyrir unglingadrykkju þessa helgi og 

stóðu m.a. félagsmálafullrúar frá Reykjanesbæ vaktina þessa helgi og gafst það vel.  

Lögreglan á Suðurnesjum hafði talsverðan viðbúnað vegna bæjarhátíðanna, sem 

fyrr og voru til að mynda 24 lögreglumenn á vakt á Suðurnesjum þegar mest var á 

laugardagskvöldinu á Ljósanótt.  Þá komu þrír bifhjólamenn úr höfðuborginni til 

aðstoðar við umferðarstjórn og þá var sérsveitin með bíl á svæðinu.

Það sem gerir þessar hátíðir einstaklega skemmtilegar er hvað bæjarbúar taka virkan 

þátt og gleðjast saman.  Bæjarhátíðirnar voru allar vel sóttar og fóru prýðilega fram.

3.6.2 Fangaflutningar

Eitt af verkefnum almennu deildar eru fangaflutningar. Á árinu 2013 var farið að skrá 

markvisst þær vinnustundir sem varið er til fangaflutninga hjá embættinu. Fjöldi 

stunda við þetta verkefni hefur vaxið jafnt og þétt frá því að skráning hófst en á 

árinu 2016 var töluverð fækkun í fangaflutningum. Alla jafna eru það lögreglumenn 

úr almennri deild sem sinna slíkum flutningum en þó hjálpast allar deildir að ef 

verkefnið krefst þess.

Heildarfjöldi fangaflutninga á árinu 2016 var samtals 92 sem þýðir að jafnaði 1,8 flutn-

ingar á viku í samanburði við 2,9 flutninga á viku árið 2015. Árið 2017 var heildarfjöldi 

fangaflutninga 81 sem er fækkun frá árinu 2016. Reynt er af fremsta megni að nota 

bílaleigubifreiðir við þessa flutninga. Bílaleigubifreið var notuð í 60 flutningum en 

lögreglubifreið í 21 flutning á árinu 2017. 

Alls voru eknir 9.662 km sem gerir að meðaltali um 119 km í hvert skipti, í 

samanburði við 187 km árið 2015. Samtals voru vinnustundir 455 eða um 5,6 

vinnustundir á hvern flutning á árinu 2017, að meðaltali, í samanburði við 6 

vinnustundir árið 2015. 

Langflestir fangaflutningarnir eru frá lögreglustöð í Keflavík að Hólmsheiði og í 

Héraðsdóm Reykjaness og svo aftur að Hólmsheiði og til baka á lögreglustöð og er 

þetta breyting frá fyrri árum.

Þá eru nokkrir flutningar til Reykjavíkur þ.e. á geðdeild eða annað. Eins og sjá má þá 

er verkefnið krefjandi og tímafrekt oft á tíðum. 

Mjög eftirtektarvert að fækkun flutninga er tæplega 40% á árinu 2016 og heldur 

áfram að lækka á árinu 2017. Fækkun vinnustunda er 37 % og ekinna kílómetra 33% 

á árinu 2016 en hvort tveggja lækkar áfram á árinu 2017. Hafa má í þessu sambandi 

í huga að töluvert var um flutninga á „skilríkjamálum“ á árinu 2015 á Skólavörðustíg. 

Þá er mögulegt að hugsanleg lokun þar og/eða breyttar áherslur í að krefjast 

gæsluvarðhalds yfir aðilum í „skilríkjamálum“ skýri að hluta til fækkun á flutningum. 

Af 81 flutningi fanga á árinu 2017 eru 42 flutningar vegna gæsluvarðhalds og 20 

flutningar fyrir dóm.
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4.0 RANNSÓKNARDEILD
Rannsóknir brota
Skortur á menntuðum lögreglumönnum setti mark sitt á starfsemi rannsóknardeildarinnar á 

árinu því ekki reyndist unnt að manna afleysingastöður. Starfsmenn deildarinnar voru á bilinu 13-

15, þar af tveir í sérverkefnum með vinnuaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu og einn í fæðingarorlofi 

fyrri helming ársins. Samkvæmt skipulagi var gert ráð fyrir 14 starfsmönnum til að sinna 

deildinni, þar á meðal bakvöktum utan dagvinnutíma allan ársins hring. Starfsmenn voru því 

undir miklu álagi allt árið, ekki síst yfir sumarorlofstímann þegar fjarvistir náðu hámarki.  

Skipulag deildarinnar var óbreytt frá fyrra ári. Aðstoðaryfirlögregluþjónn fór með stjórn 

deildarinnar og tveir lögreglufulltrúar sinntu daglegri stjórnun og rannsóknum á mismunandi 

sviðum. Einn starfsmaður sinnti bakgrunnskoðunum vegna aðgangsheimilda að haftasvæðum 

flugverndar.

4.1 Ofbeldisbrot 

Rannsóknir ofbeldisbrota hafa um árabil verið veigamikill þáttur í starfi 

rannsóknardeildar og svo var einnig þetta árið. Alls komu 110 ofbeldismál til rannsóknar 

og eru skráð brot í þessum málum eftirfarandi: 93 skráningar um brot gegn 217. gr. 

almennra hegningarlaga, 14 skráningar um brot gegn 218.1 gr., 21 skráning um brot gegn 

218.2 gr. og 6 skráningar um brot gegn 218b gr. Hafa þarf í huga að í einu máli kunna að 

vera skráð mörg brot, t.d. ef sakborningar eru margir. Heildarmálafjöldi á árinu er ámóta 

og undanfarin ár þrátt fyrir fjölgun íbúa í umdæminu og aukin umsvif á mörgum sviðum. 

4.2. Kynferðisbrot 

25 kynferðisbrotamál komu til rannsóknar á árinu og var það mikil fækkun mála frá 

árinu áður þegar 51 mál kom til afgreiðslu. 
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4.3. Skjalafals og misnotkun skjala

Alls komu 94 mál til rannsóknar varðandi skjalafals og misnotkun skjala. Flest þessi 

mál eða 88 tengdust farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE) en þar fer m.a. fram 

landamæragæsla á ytri landamærum Schengensvæðisins og þar er fólk ítrekað að reyna 

að komast ýmist inn á svæðið eða útaf því með fölsuð persónuskilríki eða persónuskilríki 

annarra. Skjalafals er brot gegn 155. gr. almennra hegningarlaga og komu 65 mál af þeim 

toga til rannsóknar en 

22 vegna misnotkunar 

skilríkja en það eru brot 

gegn 157. gr. Sjö mál 

komu til rannsóknar 

vegna þessara tveggja 

brotaflokka sem ekki 

tilheyrðu FLE.

4.4 Auðgunarbrot

Auðgunarbrot voru 

mörg eða 243 mál 

með 269 skráðum 

brotum og hleypir það 

málafjöldanum nokkuð 

upp að hópur útlendinga sem hér var vistaður stundaði hnupl í verslunum af mikilli elju. 

Hnuplmál urðu alls 89, ýmsir þjófnaðir 79 og innbrot og þjófnaðir 40 en færri mál í öðrum 

flokkum. Sakborningar sem skráðir voru með ríkisfang í þessum málum reyndust af 12 

þjóðernum, langflestir þó íslenskir.

4.5 Fíkniefnabrot

Árið var mjög annasamt þegar kom að fíkniefnamálum. Alls voru haldlögð rúmlega 40,5 kg af 

fíkniefnum í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og þar af voru tæplega 33 kg af kókaíni. Þetta er mjög 

mikið magn af haldlögðum efnum. Þessum málum fylgdi mikið álag og má nefna að um tíma 

seinni part sumars voru 16 manns í gæsluvarðhaldi á sama tíma sem er metfjöldi hjá embættinu. 

4.6 Sérrefsilagabrot, slysa- og brunarannsóknir

Þrjú banaslys urðu í umferðinni á árinu, tvö á Grindavíkurvegi og eitt í Reykjanesbæ. Í 

janúar lést ung stúlka eftir árekstur tveggja bifreiða á Grindavíkurvegi á Gíghæð norðan 

Norðurljósavegar. Í mars lést kona eftir útafakstur á Grindavíkurvegi á Gíghæð. Þessi alvarlegu 

slys urðu til þess að skerpa á umræðum og kröfum um úrbætur á Grindavíkurvegi sem lengi 

hafa staðið. Umferð um veginn er mikil og vaxandi, sérstaklega stórra fólksflutningabifreiða á 

leið í Bláa lónið og vöruflutningabifreiða með fiskafurðir frá Grindavík.  Í ágúst lést erlendur 

karlmaður eftir að hann kastaði sér úr leigubifreið á ferð á Austurbraut á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Vinnuslys með meiðslum urðu 33 en það eru fleiri slys en á síðasta ári. Í júlí varð vinnuslys í 

Reykjanesbæ þar sem maður lést eftir að hann klemmdist í frauðkassasteypuvél. 

Nokkrir brunar urðu í umdæminu á árinu, þar á meðal íkveikjur en engir stórbrunar.

Vegabréfarannsóknarstofa og Skjalafals
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5.0 FLUGSTÖÐVARDEILD
Á undanförnum árum hefur verið bent á það að starfsemi embættisins og þá sér í 

lagi starfsemi flugstöðvardeildar hafi ekki haldist í hendur við fjölgun farþega sem 

fara um Keflavíkurflugvöll. Í raun má segja að þau varnaðarorð sem haldið hefur verið 

uppi af embættinu og hafa meðal annars endurspeglast í ársskýrslum sl. ára hafi 

raungerst í Schengen úttekt sem fram fór í byrjun vetrar. Niðurstaða úttektanna var 

á þá leið að alvarlegir veikleikar eru á umsýslu og framkvæmd landamæraeftirlits á 

Keflavíkurflugvelli.

Á síðari hluta árs lauk framkvæmdum við stækkun á landamærasal og breytingum 

á aðstöðu lögreglu í Suðurbyggingu. Samfara stækkun á landamærasal voru sjálfvirk 

landamærahlið tekin í notkun. Nokkur fjölgun varð á málafjölda í málaskrá lögreglu 

bæði vegna mála sem tengjast glæpum sem ná yfir landamæri, sem og almennra  

lögreglumála. Síðla árs var innleidd Schengen reglugerð þar sem kveðið er á um hert 

landamæraeftirlit með öllum einstaklingum sem fara um ytri landamærin.

Schengen úttekt 

Schengen úttektir eru tæki til að fylgjast með því hvernig regluverkinu er framfylgt í 

Schengen ríkjunum. Úttektirnar eiga m.a. að tryggja skilvirka, samræmda og gagnsæja 

beitingu Schengen reglna og tryggja gagnkvæmt traust ríkjanna. Schengen úttektir 

fara reglulega fram. Þar síðasta úttekt á Íslandi fór fram árið 2011 og var þá fundið að 

bæði starfsmannafjölda, einkum við landamæravörslu á Keflavíkurflugvelli, takmörkuðu 
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upplýsingaflæði milli mismunandi stiga innan landamæravörslukerfisins hér á landi og að 

menntun landamæravarða væri ófullnægjandi. 

Schengen úttektin sem fram fór á Íslandi á fyrsta ársfjórðungi 2017 gaf þó enn 

verri mynd af ástandinu hér á landi. Í úttektarskýrslunni sem fjallar sérstaklega um 

landamæravörslu og samþætta landamærastjórnun er bent á alvarlega veikleika í 

stjórnskipulagi málaflokksins, að mannafla skorti til þess að framkvæmdin uppfylli 

gæðakröfur, að búnaður uppfylli ekki kröfur, áhættugreining sé ekki samkvæmt þeim 

stöðlum sem á að vinna eftir og hið sama eigi við um farþegalistagreiningu og að 

þjálfun og menntun starfsmanna uppfylli ekki lágmarkskröfur. Alvarlegir veikleikar þýða 

í raun að landamæramálefni sem varða Ísland eru sett í einskonar gjörgæslu af hálfu 

Evrópusambandsins. Stöðu flugstöðvardeildar ber að líta alvarlegum augum vegna mikils 

umfangs landamæravörslunnar á Keflavíkurflugvelli en yfir 95% af allri farþegaumferð til 

og frá landinu fer um flugvöllinn. Rétt er þó að taka fram að þeir erlendu sérfræðingar sem 

komu til landsins í tengslum við Schengen úttekt höfðu á orði að starfsmenn deilarinnar 

gerðu sitt besta í afar erfiðu og krefjandi umhverfi. 

Þegar niðurstaða úttektarinnar lá fyrir var þegar brugðist við með því að vinna að 

brýnustu úrbótum strax og jafnhliða því að vinna að aðgerðaáætlun til lengri tíma. 

Starfsmaður deildarinnar var tímabundið færður til dómsmálaráðuneytisins til þess að 

vinna að þeirri aðgerðaáætlun í samstarfi við hagsmunaaðila. Gert er ráð fyrir því að fyrstu 

aðgerðaáætlun verði skilað til Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í byrjun árs 2018. 

Aðgerðaáætlunin verður uppfærð á þriggja mánaða fresti þar til búið er að innleiða allar 

aðgerðir áætlunarinnar. 

Fjölgun farþega

Líkt og fyrri ár fjölgaði farþegum sem fóru um FLE. Árið 2017 var fjölgunin 28,4% 

samanborið við árið á undan en umferðin um ytri landamærin jókst um 36,5%. Eins 

og sést á neðangreindri töflu hefur fjöldi þeirra sem fara um ytri landamæri aukist 

hlutfallslega mun meira en þeirra sem fara um innri landamæri á Keflavíkurflugvelli. Það 

er í takt við áherslur tveggja stærstu flugfélaganna og viðskiptamódel Keflavíkurflugvallar. 

Viðskiptamódel Keflavíkurflugvallar og tveggja stærstu flugfélaganna byggir á stuttum 

tengitíma en lang stærsti hluti skiptifarþega fer um ytri landamærin þegar þeir ferðast til 

og frá N-Ameríku til Evrópu. Það felur í sér að álag við landmæraeftirlitið er oft á tíðum 

afar mikið og langar ráðir myndist fyrir framan landamærahliðin. Þessu fylgir oft álag sem 

endurspeglast í pirruðum farþegum sem reyna þá oft á þolrif landamæravarða. 

Þróun í aukningu fjölda farþega um Keflavíkurflugvöll

 Heildarfjöldi Aukning á milli ára Prósentuaukning Utan Schengen Aukning utan schengen

2011 2.474.806   987.557

2012 2.764.026 289.220 11,7% 1.126.806 14,1%

2013 3.209.848 445.822 16,1% 1.319.049 17,1%

2014 3.867.418 657.570 20,5% 1.774.323 34,5%

2015  4.855.505 988.087 25,5% 2.323.319 30,9%

2016 6.821.358 1.965.853 40,5% 3.346.398 44,0%

2017 8.755.352 1.933.994  28,4% 4.566.348 36,5%
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Hert landamæraeftirlit

Þann 7. október var innleitt að fullu ákvæði EU reglugerðar nr. 2017/458 en það felur í 

sér breytingu á framkvæmd við landamæraeftirlit frá því sem fyrr hefur gilt. Breytingin 

felur í sér að fletta beri skilríkjum allra einstaklinga upp í Schengen upplýsingakerfinu og 

tilteknum gagnagrunnum sem geyma upplýsingar um stolin, týnd eða ógild ferðaskilríki, 

innlendum sem erlendum. Fyrir breytinguna bar einungis að fletta skilríkjum þriðja ríkis 

borgara upp í umræddum kerfum en ekki skilríkjum Evrópubúa. Þá kveða breytingarnar enn 

fremur á um að ef ferðaskilríki er búið gagnaörflögu þá skuli efnisinnihald hennar kannað 

í því skyni að staðreyna áreiðanleika ferðaskilríkis og að sá sem framvísar ferðaskilríkinu sé 

lögmætur handhafi þess. Ef vafi leikur á um áreiðanleika ferðaskilríkja eða hvort handhafi 

ferðaskilríkis sé lögmætur handhafi þess þá nægir að staðreyna eitt líffræðilegt kennimark 

sem fellt er inn í ferðaskilríkið til að staðfesta hvort viðkomandi sé lögmætur handhafi 

ferðaskilríkisins eða skilríkið sé áreiðanlegt.

Áherslubreytingar við landamæraeftirlitið sem hér að ofan hefur verið lýst hafa margvísleg 

áhrif á framkvæmdina, þ. á m. lengri afgreiðslutíma á landamærastöðvum, kröfur um 

endurnýjun á búnaði við landamæraeftirlit og uppsetningu á vefþjónustumiðju (e. biomiddle) 

sem miðlar upprunavottorðum vegabréfa og lífkennaupplýsingum í SPOC kerfi Þjóðskrár. 

Aðstaða lögreglu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Á árinu lauk umfangsmiklum breytingum á landamærasal og aðstöðu lögreglu í FLE. 

Landamærasalir voru stækkaðir og um mitt árið var ný varðstofa lögreglu á annarri hæð 

í Suðurbyggingu tekin í notkun. Í lok ársins var ný starfsmannaaðstaða á þriðju hæð 

tekin í gagnið, en auk vinnuaðstöðu og skrifstofurýma eru þar eldhús, hvíldarrými og 

búningsaðstaða.
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Verkefni flugstöðvardeildar, nokkrar stærðir

Verkefnum lögreglu í FLE fjölgar verulega á milli ára eins og sjá má í töflu yfir fjölda 

tiltekinna verkefna flugstöðvardeildar hér að neðan. Skilríkjamálum fjölgaði um 48% á 

milli ára. Fjöldi frávísana á landamærunum var tvöfalt meiri en árið á undan. Mikil aukning 

hefur verið í skráðum útköllum lögreglu bæði vegna ölvunar og aðfinnsluverðs háttalags 

farþega. 

Tölfræðiupplýsingar 2014 2015 2016 2017

Heildarfjöldi farþega um FLE 3.867.425 4.855.505 6.821.358 8.755.352

Heildarfjöldi um ytri landamæri 1.774.233 2.323.319 3.433.449 4.566.348

Frávísanir á landamærum 18 21 26 54

SIS/Interpol smellir á skilríki 36  54 83 141

SIS/Interpol smellir á einstaklinga 11 24 42 75

Skilríkjamál í FLE  33 35 62 92

Fjöldi skilríkjarannsóknarskýrslna 46 64 91 126

Fjöldi hælisumsækjenda 69 105 617 332

Aðstoð vegna veikinda 56 78 85 193

Útköll vegna aðfinnsluverðs háttarlags 11 14 34 94

Ölvunarútköll í FLE 11 14 29 48

Farþegalistagreining

Eins og sjá má í töflunni að neðan tókst 21 einstaklingi að fara með ólögmætum hætti um 

landamærin í FLE árið 2017, þar af 18 til Kanada. Þetta má rekja til aukins álags á deildina 

vegna fjölgunar farþega á sama tíma og starfsmönnum hefur ekki fjölgað í réttu hlutfalli. 

Þessar aðstæður hafa m.a. leitt til þess að fjarað hefur undan getu deildarinnar til að sinna 

fræðslu fyrir landamæraverði ásamt því að farþegalistagreiningu hefur ekki verið hægt 

að sinna með sama hætti og áður. Fram til ársins 2015 hafði náðst mjög góður árangur í 

að stemma stigu við óreglulegum fólksflutningum. Þetta kemur skýrt fram í töflunni hér 

að neðan. Árið 2016 var sérstaklega slæmt hvað þetta varðar þar sem það ár tókst stærra 

hlutfalli farþega með ólögmæt skilríki ætlunarverk sitt. Hlutfall slíkra er þó lægra árið 2017.

Fjöldi farþega sem fór með ólögmætum hætti um landamærin í FLE
 2014 2015 2016 2017

Til Kanada 6 3 19 18

Til Bretlands 0 0 6 2

Til Írlands 0 0 3 1

Samtals 6 3 28 21

Umsækjendur um alþjóðlega vernd

Alls sóttu 1080 einstaklingar af 64 þjóðernum um hæli á landinu öllu árið 2017, 

sem er fækkun frá fyrra ári þegar 1133 sóttu um hæli. Flestir hælisleitendur voru frá 

Georgíu (287) og næst flestir frá Albaníu (266). Þriðju fjölmennastir voru Írakar (113) 

og hefur þeim fjölgað hratt síðustu ár.

Fjöldi hælisleitenda í FLE minnkar verulega á milli ára, úr 617 í 332. Sé fjöldi 
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Makedóníumanna (395) árið 2016, sem nær allir komu til landsins seinni hluta ársins 

2016, dreginn frá heildarfjölda hælisleitenda sem komu við sögu í FLE (617), og sú tala 

(228) notuð til samanburðar við önnur ár sést að tilhneiging er til mikillar fjölgunar 

hælisleitenda sem koma við sögu í FLE. Fjöldinn árið 2017 er þrefaldur heildarfjöldi 

hælisleitenda árið 2015.

Af 332 hælisleitendum í FLE árið 2017 voru 165 með gild ferðaskilríki en aðrir í ólög-

legri eða óreglulegri för af einhverju tagi.

Skilríkjamál

Skilríkjamálum í FLE fjölgaði verulega á milli ára. Heildarfjöldi slíkra mála árið 2017 var 

92, sem er nýtt metár, en var 62 árið 2016, sem var fyrra metár. Í flestum tilvikum, 39 af 

92, var um breytifölsuð skilríki að ræða. Þá voru 23 skilríki notuð af öðrum en lögmætum 

handhafa (e. impostor).

Tegund fölsunar 2015 2016 2017

Breytifölsun 21 31 39

Misnotkun 8 18 23

Grunnfölsun 3 7 21

Ólögleg útgáfa 3 6 9

Samtals 35 62 92

Fjöldi einstaklinga í skilríkjamálum í FLE eftir brottfararstað
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Ákvörðunarstaður þeirra sem gripnir voru með fölsuð skilríki eða skilríki annarra 
í FLE árið 2017

Flestir þeirra sem voru stöðvaðir með ólögmæt skilríki í FLE árið 2017 áttu bókað flug 

áfram til Kanada, 62 af 92. Þetta mynstur, að einstaklingar reyni að fara með ólögmætum 

hætti til Kanada, er vel þekkt. Fjöldi tilrauna til að nota Keflavíkurflugvöll til að ferðast með 

ólögmætum hætti til Bretlands og Írlands er svipaður og árið á undan.

Algengustu þjóðerni þeirra sem komu við sögu í skilríkjamálum í FLE árið 2017

Þjóðerni aðila    Fjöldi

Albanía    19

Georgía    10

Írak    8

Afganistan    8

Sómalía    7

Algengustu þjóðerni skilríkja sem komu við sögu í skilríkjamálum í FLE árið 2017

Þjóðerni skilríkis Fjöldi

Ítalía 15

Grikkland 14

Svíþjóð 9

Kanada, Bretland, Suður-Kórea, Frakkland 4
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Fjöldi einstaklinga án skilríkja í FLE

Fjöldi einstaklinga sem koma við sögu í FLE og eru án nokkurra skilríkja, og þar með í 

ólögmætri dvöl, eykst ár frá ári. Þessir einstaklingar geta ekki sannað á sér deili og er það 

áhyggjuefni að þeim fari sífellt fjölgandi. Þegar litið er til fjölgunar skilríkjamála og fjölgunar 

þeirra sem engin skilríki hafa sést að vandinn vex hratt milli ára. Þeir skilríkjalausu sem afskipti 

voru höfð af í FLE höfðu Ísland sem lokaákvörðunarstað og komu hingað til lands frá öðrum 

Schengen ríkjum, flestir frá Danmörku, Spáni eða Þýskalandi.

Verkefni vegabréfarannsóknastofu

Vegabréfarannsóknastofu bárust 137 verkefni og beiðnir frá öðrum stofnunum. Verkefni 

og beiðnir bárust m.a. frá Útlendingastofnun, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Þjóðskrá 

Íslands, innanríkisráðuneytinu og tollgæslunni. Samtals var um að ræða 81 vegabréf og 

85 skjöl af öðru tagi, s.s. fæðingarvottorð og hjónavígsluvottorð. 12 verkefni sneru að 

andlitssamanburði. Fyrirspurnir almenns eðlis, annarra en sem tengdust skilríkjum, voru 39 

talsins. Vegna aukins álags hefur vegabréfarannsóknastofan átt erfitt með að sinna ýmsum 

tilteknum verkefnum, m.a. er lúta að vettvangi Schengen samstarfsins.

Sjálfvirk landamærahlið

Sjálfvirk landamærahlið (e. Automated Border Control, ABC) voru tekin í notkun þann 9. júní. 

Verkefnið var unnið í samstarfi Lögreglustjórans á Suðurnesjum, Ríkislögreglustjóra og Isavia. 

Ríkisborgarar Evrópulanda í ESB og EES auk Sviss geta nýtt sér hliðin bæði við komu og brottför 

um ytri landamæri Schengen svæðisins.

Hliðin eru tólf talsins og við innleiðingu þeirra voru afköst í landamæraeftirlitinu aukin til muna. 

Hliðin lesa upplýsingar í vegabréfi farþega auk þess að bera myndina í vegabréfinu saman við 

mynd sem hliðið tekur af farþeganum á flugvellinum. Þannig komast farþegar um landamærin á 

öruggan og fljótlegan hátt. Lögreglan og landamæraverðir taka við þegar hliðin gefa ófullnægjan-

di niðurstöðu til kynna. Frá byrjun júní til loka ársins 2017 fóru 344.063 farþegar í gegnum hliðin, 

flestir þeirra breskir og íslenskir ríkisborgarar.

FLE og sjálvirk
landamærahlið
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6.0 Saksókn mála og sektargerðir

Helstu verkefni lögfræðisviðs eru:  

l	Útgáfa ákæra og málflutningur í héraði í þeim sakamálum sem eru á forræði 

lögreglustjóra. 
l	Öflun rannsóknarúrskurða fyrir héraðsdómi. 
l	Útgáfa sektargerða. 
l	Leiðbeiningar, ráðgjöf og lögreglurannsóknir. 
l	Frávísunarúrskurðir á landamærum. 
l	Lögfræðileg álit, greinargerðir, umsagnir við lagafrumvörp og gerð verklagsreglna. 
l	Samskipti við embætti ríkissaksóknara, héraðssaksóknara, héraðsdóm og önnur 

lögregluembætti.  Samskipti, samráð og samvinna við aðrar stjórnsýslustofnanir.  
l	Afgreiðsla ýmissa stjórnsýsluerinda, s.s. umsagnir vegna umsókna um ríkisborgararétt, 

afgreiðsla umsókna um endurveitingu ökuréttinda, bakgrunnsskoðanir vegna 

aðgangsheimilda að haftasvæði Keflavíkurflugvallar, gerð umsagna embættisins vegna 

kæra á hendur íslenskra ríkinu o.fl.  

Gríðarleg aukning varð á verkefnum lögfræðisviðs embættis lögreglustjórans á 

Suðurnesjum á milli ára 2016 og 2017 eins og meðfylgjandi tafla ber með sér. 

 2016 2017

Ákærur 126 180

Rannsóknarkröfur 212 268

Kröfur um gæsluvarðhald 98 125

Kröfur um farbann 26 14

Aðrar kröfur 88 143

Sektargerðir sendar aðilum 398 359

Samþykktar og greiddar sektargerðir 266 219
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7.0 Yfirlit yfir fjölda brota 2015 - 2017
Tegundir brota  2015 2016 2017

Hegningarlagabrot  564 707 805 

Auðgunarbrot  196 195 277 

Þjófnaður  156 162 237 

Þjófnaður - Innbrot  29 46 41 

Manndráp og líkamsmeiðingar  108 115 126 

Líkamsárásir   87 88 89 

Líkamsárásir (2018.1 og 2018.2)  20 20 25 

Kynferðisbrot  24 102 43 

Eignaspjöll (minni- og meiriháttar)  97 111 108 

8.1 Umferðarlagabrot

Tegundir brota 2014 2015 2016 2017

Umferðarlagabrot 1.674 1.506 1.914 1.977

Of hraður akstur 656 527 667 695

Ölvun við akstur 60 65 85 120

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna 173 116 181 193

8.2 Sérrefsilagabrot

Tegundir brota 2014 2015 2016 2017

Sérrefsilagabrot 481 317 475 554

Áfengislagabrot 77 57 45 72

Fíkniefnabrot 216 201 172 168
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8.0 REKSTUR

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum skilar nú í fyrsta sinn ársreikningi sem uppfyllir alþjóð-

lega reikingsskilastaðla opinberra aðila. Ástæða þessa eru ný lög um opinber fjármál, 

en rekstrarniðurstaða embættisins varð því jafnframt önnur en ef fylgt hefði verið eldri 

uppgjörsaðferð. 

Það skýrist af hækkun orlofsskuldbindingar um 10,5 m.kr., sem er gjaldfærð á rekstur 

áður en hún er greidd. Á móti kemur að orlofsskuld verður ekki gjaldfærð þegar hún er svo 

greidd út við t.d.starfslok, frítöku eða af öðru tilefni. Allt hefði þetta á endanum verið fært 

til gjalda, en það er þessi tilflutningur í tíma sem hefur áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins 

2017.  Eins breyttist meðferð varanlegra eigna vegna nýrrar uppgjörsaðferðar.  Eignir voru 

áður gjaldfærðar við kaup, en eru nú færðar á efnahagsreikning.  Gjaldfært er eftir notkun 

með afskriftarfærslum samkvæmt nýjum reikningsskilastöðlum.

Halli á rekstri Lögreglustjórans á Suðurnesjum árið 2017 var ríflega 1,5 m.kr., en áður-

nefndur tilflutningur gjalda í tíma hafði mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins.


