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FRÁ LÖGREGLUSTJÓRA
Ársskýrslu þessari er ætlað að gefa innsýn inn í störf lögreglunnar á Suðurnesjum árið 2020 á
umbrotatímum í rekstri embættisins við erfiðar aðstæður þegar heimsfaraldur geisaði og jörð skalf
sem hafði óneitanlega áhrif á starfsemina og starfsmenn á svo margan hátt.
Þrátt fyrir hamlandi sóttvarnaráðstafanir flesta mánuði ársins gekk starfsemin sinn vanagang og
þykir furðu sæta að enginn starfsmaður skyldi smitast af Covid-19 á fjölmennum vinnustað.
Hér er kraftur í fólki og áhugi fyrir að gera gott embætti betra og við höfum ágæta sýn á hvert skal
stefnt hjá framsæknu embætti.
Árið var um margt viðburðaríkt vegna heimsfaraldursins og stöðugra jarðhræringa en menn gátu

með réttu átt von á eldgosi við fjallið Þorbjörn í nágrenni Grindavíkur. Tíðir og snarpir jarðskjálftar
venjast seint. Bólaði þó ekki á gosi í lok árs.
Engan bilbug var að finna á starfsfólki þrátt fyrir erfið ytri skilyrði og flest verk höfðu eðlilegan framgang. Fyrir það ber að þakka.
Lögreglan á Suðurnesjum er til þjónustu reiðubúin.
Þá vil ég þakka starfsmönnum fyrir vel unnin störf og vona að hver og einn finni sig í starfi.
Framtíðin er óráðin en ég efast ekki um að við getum ávallt gert aðeins betur.
Ég vona að áhugasamir hafi gagn af þeim upplýsingum sem birtast í skýrslunni sem er einungis birt
á heimasíðu lögreglunnar á vefslóðinni: www.logreglan.is

Reykjanesbær, 8. desember 2021.
Úlfar Lúðvíksson,
lögreglustjóri.
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EMBÆTTIÐ

EMBÆTTIÐ Í TÖLUM

Kynjahlutfall.

Aldur starfsmanna.

Fjöldi starfsmanna eftir deildum.
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EMBÆTTIÐ

SKIPURIT

STEFNA OG GILDI
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ALMENN DEILD
Eins og svo víða þá litaðist árið 2020 af því ástandi sem ríkti í samfélaginu vegna heimsfaraldurs af
völdum Covid-19 og þurfti embættið að bregðast við og gera ráðstafanir til að tryggja órofinn
rekstur m.a. með því að draga úr ónauðsynlegum samskiptum lögreglumanna.

UMFERÐARMÁL
Skráðum umferðarlagabrotum fækkaði mikið eða um 49% á milli ára en vegna Covid-19 dró lögreglan mjög úr afskiptum af ökumönnum. Sóttvarnareglur sem voru í gildi mestan hluta ársins höfðu
þvingandi áhrif á störf lögreglunnar.

Yfirlit um fjölda umferðarlagabrot í umdæminu á milli ára.
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ALMANNAVARNIR
Í hverju sveitarfélagi starfar almannavarnanefnd sem sveitarstjórn skipar og ákveða sveitarstjórnir
fjölda nefndarmanna. Almannavarnanefnd skal skipuð lögreglustjóra þess umdæmis sem sveitarfélagið
er í, fulltrúum úr sveitarstjórn og þeim fulltrúum sveitarstjórna sem í starfi sínu sinna verkefnum í þágu
öryggis hins almenna borgara. Sveitarstjórnum er heimilt að vinna saman að gerð viðbragðsáætlana,
semja um gagnkvæma aðstoð eða koma á fót sameiginlegum almannavarnanefndum. Þannig starfa
tvær almannavarnanefndir á Suðurnesjum, ein fyrir Suðurnes, utan Grindavíkur og ein fyrir Grindavík.
Til frekari skýringar þá sitja í báðum nefndum fulltrúar frá sveitarfélögunum, lögreglu, slökkviliði,
björgunarsveitum, heilbrigðisstofnun, Rauða krossinum o.fl. aðilum.

Á vettvangi nefndanna þurfti að bregðast við heimsfaraldri vegna Covid-19 og skipuleggja almannavarnastarf vegna stöðugra jarðhræringa á Reykjanesskaga. Huga þurfti að gerð viðbragðsáætlana og
gerð rýmingaráætlana fyrir Grindavík. Íbúafundur var haldinn í íþróttahúsinu í Grindavík í lok janúar þar
sem farið var yfir stöðuna með íbúum.
Lögreglan starfaði á neyðarstigi almannavarna stóran hluta ársins. Verkefni tengd Covid-19 voru fjölbreytt og haldnir voru reglulega fundir í almannavarnanefndum umdæmisins. Þá komu starfsmenn
embættisins að skipulagi sóttvarnaaðgerða á landamærum í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Lögregla hélt úti öflugu sóttvarnaeftirliti í umdæminu í samstarfi við sveitarfélög og hagsmunaaðila.
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KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR
Flugslysaáætlun fyrir Keflavíkurflugvöll (FFK) var virkjuð 13 sinnum á árinu. Virkjun áætlunarinnar fer
eftir alvarleika atvika og er atvikum skipt í 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.
7. febrúar 2020
Tilkynnt um vél þar sem lendingarbúnaður gaf sig í lendingu. 166 manns um
borð. Engin slys á fólki. Afboðun á hættustigi rauðu en vinna hélt áfram á vettvangi.

24. febrúar 2020
Tilkynnt um bilun í rafkerfi flugvélar. Vélin lendir án vandkvæða og frekari aðstoð
óþörf .

24. febrúar 2020
Tilkynnt um bilaða flapsa á vél með 180 manns um borð. Vélin lendir heilu og
höldnu.

6. mars 2020
Tilkynnt um vél með þrýstingsvandamál og ljós sem gaf til kynna opnar dyr. Vélin
lendir án vandkvæða og frekari aðstoð óþörf.

23. mars 2020
Vél frá Icelandair tilkynnir um bilaða flapsa. Tveir menn um borð. Vélin lendir
heilu og höldnu.

16. ágúst 2020
Icelandair tilkynnir um vél með bilaðan hreyfil. 150 manns um borð. Vélin lendir
án vandkvæða.
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20. október 2020
Herþota tilkynnir um logandi viðvörunarljós. Vélin lendir heilu og höldnu.

22. október 2020
Herþota tilkynnir um bilaðan lendingarbúnað. Vélin lendir án vandkvæða.

26. október 2020
Herþota tilkynnir um bilaðan lendingarbúnað. Vélin lendir án vandkvæða og
frekari aðstoð óþörf.

2. nóvember 2020
Vél tilkynnir um bilaða flapsa. Vélin lendir heilu og höldnu.

22. desember 2020
Herþota tilkynnir um bilaðan hreyfil. 17 manns um borð. Vélin lendir án vandkvæða og óvissustigi aflétt.

28. desember 2020
Vél frá Delta Air tilkynnir um bilun á hreyfli. 107 manns um borð. Vélin lendir
án vandkvæða.

30. desember 2020
Herþota tilkynnir um bilaðan mótor. 17 manns um borð. Vélin lendir heilu og
höldnu og óvissustigi aflétt.
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HANDTÖKUR OG VISTANIR
Handtökum fækkar á milli ára eða um 50%. Þá fækkaði vistunum í fangahúsi lítillega eða um 47%. Þessa
fækkun á handtökum og vistunum má skýra með Covid-19 faraldrinum en farþegum um Flugstöð Leifs
Eiríkssonar snarfækkaði á árinu eða um 81%.

Gögn úr handtökukerfi LÖKE.

FANGAFLUTNINGAR
Eitt af verkefnum almennu deildar eru fangaflutningar. Árið 2013 var byrjað að skrá með markvissum
hætti fjölda vinnustunda sem fóru í verkefnið sem hefur vaxið jafnt og þétt frá því að skráning hófst.

Alla jafna eru það lögreglumenn úr almennri deild sem sinna fangaflutningum en starfsmenn úr öðrum
deildum hjálpa til við flutningana ef þess gerist þörf.

Ómerktir bílaleigubílar eru notaðir við þessa

flutninga. Fangaflutningum fækkaði mikið á árinu vegna fækkunnar ferðamanna sem koma til landsins
í gegnum Keflavíkurflugvöll í ólöglegum tilgangi.

Yfirlit um fangaflutninga í umdæminu á árunum 2019 og 2020.
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ÖNNUR VERKEFNI
BÆJARHÁTÍÐIR
Bæjarhátíðir voru fáar á árinu en Ljósanótt var þó haldin en með breyttu sniði. Hlutverk lögreglu á þeim
fáu hátíðum sem haldnar voru var fyrst og fremst að gæta að sóttvarnareglum. Er það von lögreglu að
á næsta ári verði unnt að halda bæjarhátíðir með þeim hætti sem við þekkjum.

FORVARNAFRÆÐSLA
Lögreglan sinnti forvarnastarfi í leik– og grunnskólum og í framhaldsskóla umdæmisins. Fræðslan er
mismunandi eftir skólastigi barnanna en nær jafnframt til foreldra barna og unglinga.
Dæmi um virkt forvarnastarf lögreglu má nefna reglulega fundi í forvarnateymishópum sveitarfélaganna, forvarnadag ungra ökumanna, umferðarskólann fyrir leikskólabörn, forvarnadag 9. bekkinga á
landsvísu, forvarnastarf í tengslum við bæjarhátíðir, starfskynningar, heimsóknir hópa á lögreglustöð og
samtöl um sættir.
Heimsfaraldur vegna COVID-19 dró eðlilega úr þessu starfi vegna þeirra víðtæku takmarkana sem í gildi
voru á árinu.
Fræðslumál
Varðstjóri lögreglu í forvarnamálum ásamt Lúlla löggubangsa heimsótti leikskólabörn og fór yfir
umferðarreglurnar og hættur í umferðinni með börnunum. Slysasagan af Lúlla var sögð og síðan var

lagið um Lúlla sungið við gítarundirleik varðstjóra. Börnin fengu síðan löggustimpil á höndina og límmiða af Lúlla löggubangsa.
Starfskynningar og fræðsla
Varðstjóri lögreglu í forvarnamálum var með erindi fyrir börn í 10. bekk Grindavíkurskóla þar sem farið
var yfir inntak lögreglustarfsins, menntunarkröfur, ökuréttindi/sektir, sakhæfi/sakavottorð og vímuefnaneysla. Þá var hann með starfskynningu fyrir nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
Fundir forvarnateymishópa sveitarfélaganna
Varðstjóri lögreglu í forvarnamálum sótti nokkra fundi forvarnateymishópa sveitarfélaganna en á þeim
vettvangi eru ýmis mál er varða börn og ungmenni rædd. Í sumum tilvikum fóru forvarnateymis-

hóparnir í aðgerðir ef svo bar undir. Vegna COVID-19 fóru nokkrir fundir fram á Teams.
Heimsóknir á lögreglustöð
Lögreglan tók á móti nokkrum hópum á mismunandi aldri frá leikjanámskeiði Keflavíkur. Börnunum var
sýnd lögreglustöðin, lögreglubílar og bifhjól, fangahús og sá búnaður sem lögreglan notar við daglega
störf.
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Samstarf lögreglunnar á Suðurnesjum og barnaverndar
Lögreglan hefur til fjölda ára átt mjög gott samstarf við barnavernd Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar og varð engin breyting
á því samstarfi á árinu.

Varðstjóri lögreglu í forvarnamálum

fundaði vikulega með starfsmanni barnaverndar sveitarfélagana.
Ábyrg Saman
Ábyrg Saman er samstarfsverkefni barnaverndar Reykjanesbæjar
og lögreglustjórans á Suðurnesjum. Markmið með samstarfinu er
að gera foreldrum og barni grein fyrir barnaverndartilkynningu frá
lögreglu, veita foreldrum og barni tækifæri til að eiga samtal um
hegðun barns (tilkynningarástæðu), veita fræðslu og upplýsingar um úrræði sem þeim standa til boða
og draga úr áhættuhegðun hjá barni.
Fulltrúi frá lögreglustjóranum á Suðurnesjum og barnavernd Reykjanesbæjar bjóða foreldrum og barni
upp á ábyrgt samtal þegar fyrstu afskipti lögreglu verða af barni vegna áhættuhegðunar og ekki er um
að ræða barnaverndarmál. Með þessu verklagi er lögð áhersla á að bregðast strax við vanda barns og
sýna sameiginlega ábyrgð til að draga úr áhættuhegðun hjá barni.
Verkefnið hófst 1. september 2019 með undirritun samstarfssamnings aðila og átti að vera til reynslu í
eitt ár. Það fór vel af stað og var fjöldi viðtala við barn og foreldri afgreidd á þennan máta. Verkefnið
hafði það mikil og góð áhrif og jákvæðar undirtektir að nýr samstarfssamningur var undirritaður milli

aðila á haustdögum 2020.
Forvarnamyndbönd Samgöngustofu og lögreglustjórans á Suðurnesjum
Fulltrúar frá lögreglustjóranum á Suðurnesjum komu að gerð þriggja fræðslumyndbanda á vegum
Samgöngustofu sem tekin voru upp hér við lögreglustöðina á Hringbraut og í Reykjanesbæ. Myndböndin voru þrennskonar, „Hvað gerist ef þú ert tekin(n) í akstri og hefur ekki öðlast ökuréttindi“,
„Snjalltæki við akstur“ og „Fjarlægð milli ökutækja og hjólandi vegfarenda“. Myndböndin eru notuð
sem fræðsluefni inn á vef Samgöngustofu og eins inn á vefsíðunni Youtube.com.
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SAMFÉLAGSMIÐLAR
Lögreglan á Suðurnesjum ákvað í mars 2012 að stofna Facebook síðu og var tilgangurinn meðal annars
sá að ná betur til fólks í umdæminu. Undirtektir voru góðar strax í upphafi. Vinir okkar í dag eru 16.126
sem eru rúmlega 50% af íbúafjölda Suðurnesja. Upplýsingar af ýmsum toga hafa borist embættinu í
gegnum þá samfélagsmiðla sem við erum að nota en auk Facebook þá erum við einnig á Twitter og
Instagram. Upplýsingar í gegnum þessa miðla hafa komið að notum við rannsóknir mála og eins var
mörgum fyrirspurnum svarað í tengslum við Covid-19. Þá var upplýsingum um veður og færð miðlað á
Facebook sem hefur reynst vel.
Lögreglumenn héðan hafa haldið námskeið og fyrirlestra fyrir starfsmenn annarra lögregluembætta
varðandi notkun á samfélagsmiðlum. Þá tóku starfsmenn þátt í ráðstefnu á vegum Landsbjargar þar

sem samfélagsmiðlar voru umræðuefnið.
Notendanafnið okkar á Facebook er „Lögreglustjórinn á Suðurnesjum“ og á Instagram er okkur að finna undir nafninu
„policesudurnes“. Þar höfum við verið að birta ljósmyndir af daglegum störfum lögreglu. Lögð er áhersla á léttleika og skemmtilegheit og ánægjulegt þegar fylgjendur læka færslur.
Með TikTok var reynt að ná til yngri kynslóðarinnar en það gekk
ekki sem skildi og erum ekki virk á TikTok.
Inn á www.logreglan.is er unnt að tilkynna flest öll brot, sækja

um ýmis leyfi og panta tíma í kærumóttöku.
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RANNSÓKNARDEILD
OFBELDISBROT
Eitt manndrápsmál var til rannsóknar á árinu en 110 líkamsárásarmál voru skráð í lögreglukerfið. Til
samanburðar voru þau mál 78 talsins árið 2019. Af þessum 110 málum voru 96 skráð sem minniháttar
líkamsárás og 14 skráð sem meiriháttar líkamsárás. Munur á milli brotaflokka er mikill því til þess að
mál sé skráð sem meiriháttar þurfa annað hvort að koma til alvarlegir áverkar, svo sem beinbrot, eða
þá að aðferðin við árásina sé metin hættuleg.
Alls komu upp 119 heimilisofbeldismál á árinu en til samanburðar voru þau 50 árið 2019 sem er töluverð aukning milli ára. Leiða má líkum að því að Covid-19 heimsfaraldur hafi haft þarna einhver áhrif
vegna sóttvarnaráðstafana sem hafði óneitanlega áhrif á ferðafrelsi fólks.
Mál vegna ágreinings milli skyldra og tengdra urðu 109 en þau voru 129 árið 2019.

HEIMILISOFBELDI
Alls komu upp 119 heimilisofbeldismál á árinu en til samanburðar
voru þau 50 árið 2019 og árið þar áður en það er 138% aukning á
milli ára. Mál vegna ágreinings milli skyldra og tengdra urðu 109
en þau voru 129 árið 2019.

Auðvelt er að horfa til yfirstandandi heimsfaraldurs til að leita
skýringar á aukningunni og því mikilvægt að afskipti lögreglu séu
markviss og málsmeðferð vönduð. Í því samhengi var rannsóknum
á heimilisofbeldi gert hátt undir höfði en í lok árs 2020 voru tveir
rannsóknarlögreglumenn settir í að rannsaka þau mál eingöngu
enda ekki vanþörf á miðað við aukninguna í málaflokknum. Samhliða var sett á teymi þar sem rannsóknarlögreglumaður, stjórnendur vakta í almennu deild, fulltrúar ákærusviðs, stjórnenda og
félagsþjónusta hittast á tveggja vikna fresti og funda um stöðuna og rýna mál með því markmiði að
samhæfa verklag, bæta og breyta. Það verkefni var unnið í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á Suður-

nesjum en styrkur fékkst til að setja kraft í vinnuna og því óhætt að segja að sveitarfélög og lögregla
eru samstíga í forgangsmálum samfélagsins sem er að uppræta heimilisofbeldi.
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KYNFERÐISBROT
Eitt helsta verkefni rannsóknardeildar eru rannsóknir kynferðisbrota sem geta verið flóknar, tímafrekar og erfiðar. Heildarfjöldi kynferðisbrota sem komu inn til rannsóknar hjá embættinu á árinu voru
42 en það er í kringum meðaltalstöluna síðustu ár. Þannig voru níu brot gegn 194. gr. almennra hegningarlaga (nauðgun) og 14 mál sem flokkast undir blygðunarsemisbrot eða kynferðislega áreitni. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur sett sér það markmið að ljúka rannsókn tiltekinna forgangsmála,
samkvæmt fyrirmælum, á innan við 60 dögum. Þeir málaflokkar sem tilteknir eru falla flestir innan
kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga. Áhersla er lögð á að hraða rannsóknum kynferðisbrotamála eins og kostur er en leggja jafnframt áherslu á vönduð vinnubrögð.

FÍKNIEFNABROT
Á árinu voru skráð sjö stórfelld fíkniefnamál, sem varða brot gegn 173. gr. a. almennra hegningarlaga,
til meðferðar hjá embættinu. Í tengslum við rannsókn þessara mála voru haldlögð 7,147 kg af sterkum
fíkniefnum. Þar af voru 3,920 kg af kókaíni, 1,413 kg af amfetamíni og 5,347 kg af metamfetamíni. Þá
var lagt hald á mikið magn af kannabisefnum eða 41,614 kg, þar af voru 26,4 kg af maríhúana í einu
máli og 4,832 kg af hassi. Vekur þetta magn haldlagðra kannabisefna athygli en síðustu ár hefur lítið af
slíkum efnum verið haldlagt á Keflavíkurflugvelli, einungis neysluskammtar á einstaka farþega.
Samtals 292 mál voru til afgreiðslu hjá lögreglunni á Suðurnesjum sem varða brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni

nr. 65/1974. Mál sem falla undir lögin teljast til minniháttar mála þar sem magn haldlagðra fíkniefna er minniháttar í hverju máli fyrir sig. Í því sambandi má nefna þau
mál neyslumál eða mál þar sem haldlagðir eru svokallaðir
neysluskammtar. Við rannsókn þessara mála voru meðal
annars haldlögð 2,036 kg af kókaíni, 523 gr af amfetamíni,
294 g af metamfetamíni, 199 skammtar af LSD, og 124 stk.
af MDMA. Magn haldlagðra kannabisefna hefur aukist á
síðustu árum en undir kannabisefni falla meðal annars
plöntur, maríhúana og hass. Stöðvaði lögreglan á Suður-

nesjum fimm umfangsmiklar ræktanir fíkniefna. Lögreglan á Suðurnesjum lagði hald á 17,740 kg af
maríhúana á árinu að undanskildu þeim efnum sem haldlögð voru á Keflavíkurflugvelli.
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NETGLÆPIR
Á árinu komu upp 26 mál sem flokka má sem netglæpi. Netglæpir eru, í víðustu skilgreiningu orðsins,
þau brot sem framin eru með tilstuðlan internetsins en ennþá er unnið er að nákvæmri skilgreiningu
hugtaksins, ekki síst til að bæta skráningu og tölfræði, en jafnframt til að bæta afgreiðslu slíkra mála og
þjónustu við þá einstaklinga sem brotið er á. Sex mál komu upp sem varða fjárkúgun í gegnum tölvupósta þar sem reynt var að kúga viðtakendur til að greiða ákveðna fjárhæð til að koma í veg fyrir að
ljósmyndir af þeim færu í dreifingu. Hluti þeirra þolenda sem hér á við, allt karlmenn, höfðu kynnst
konum á netinu og höfðu verið í upptöku í vefmyndavél með þeim án þess að gera sér grein fyrir því að
það væri verið að taka athafnir þeirra upp. Tíu mál sem varða fjársvik á netinu voru tilkynnt, brot í
gegnum bland.is eða á Facebook síðum. Tvö mál vegna áreitis á samfélagsmiðlum og fjögur mál vegna
dreifingar á nektarmyndum. Að auki komu upp fjögur mál sem flokkast undir nettælingu þar sem fullorðnir einstaklingar höfðu samband við börn í þeim tilgangi að misnota þau. Í lokin má nefna að lögreglustjórinn á Suðurnesjum, í samstarfi við Barnaheill—Save the Children á Íslandi, sinnir tilkynningum
sem koma í gegnum ábendingalínu Barnaheilla en þær voru 128 á árinu. Tilkynningar sem berast
þangað verða ýmist að lögreglumálum, barnaverndarmálum eða fá aðra afgreiðslu eftir tilefni hverju
sinni svo sem að fjarlægja óæskilegar vefsíður sem sýna börn á kynferðislegan hátt, eða viðkvæmar
myndir af börnum af netinu án þess þó að úr verði lögreglurannsókn.
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FLUGSTÖÐVARDEILD
Flugstöðvardeild lögreglustjórans á Suðurnesjum (LSS) hefur starfsstöð á Keflavíkurflugvelli. Auk
almennra löggæsluverkefna eru helstu verkefni deildarinnar landamæraeftirlit, framkvæmd lögregluvalds á innri landamærum, skilríkjarannsóknir, farþegalistagreining og afgreiðsla umsækjenda um
alþjóðlega vernd. Jafnframt svörun og afgreiðsla fyrirspurna og beiðna og erlend samskipti. Innan flugstöðvardeildar er skilríkjarannsóknastofa sem gegnir mikilvægu hlutverki við landamæravörslu og baráttu gegn notkun ólögmætra skilríkja á landsvísu.
Árið 2020 var um margt sérstakt ár fyrir flugstöðvardeild
LSS. Snemma árs eða í janúar fréttist af dularfullri lungna-

bólgu í Kína sem síðar fékk nafnið kórónuveiran eða Covid
-19. Á þessum tíma kom mikill fjöldi Kínverja til landsins
nánast í beinu flugi á hverjum degi, aðallega í gegnum
Helsinki. Í lok janúar var lýst yfir óvissustigi í landinu
vegna kórónuveirunnar og svo lýsir alþjóða heilbrigðisstofnunin yfir neyðarástandi á heimsvísu. Hafði heimsfaraldurinn þau áhrif að skyndilega varð mikill samdráttur í
fjölda farþega sem fór um Keflavíkurflugvöll.
Tölfræði um farþegafjölda.

LANDAMÆRAEFTIRLIT—
SÓTTVARNAEFTIRLIT
Flugvélar héldu þó áfram að koma til landsins þrátt fyrir heimsfaraldurinn, sem kallaði á aukna aðkomu
lögreglumanna og landamæravarða. Hvert flug og hver farþegi varð mun þyngri í afgreiðslu. Lögum og
reglum var breytt í viku hverri og þurftu starfsmenn að vera á tánum til að halda sér upplýstum og sýna
mikla aðlögunarhæfni. Landamærahliðin urðu að einskonar sóttvarnahliðum, þar sem starfsmenn lögreglu fóru yfir gildandi takmarkanir, reglur um sóttkví og sóttvarnir með öllum komufarþegum - ekki
bara þeim sem komu utan Schengen svæðisins. Lögðu mat á vottorð farþega ásamt því að fara yfir upplýsingar úr forskráningu með hverjum og einum. Árið 2020 höfðu starfsmenn LSS því afskipti af hærra
hlutfalli farþega sem fóru um flugvöllinn og vörðu u.þ.b. þrisvar sinnum lengri tíma í hvern þeirra miðað
við hefðbundið landamæraeftirlit. Notkun sjálfvirkra landamærahliða, sem almennt flýtir töluvert fyrir
afgreiðslu farþega um landamærin, var lítil sem engin enda fór hefðbundið landamæraeftirlit að mestu
leyti fram í bráðabirgða landamærahliðum sem staðsett voru á neðri hæð suðurbyggingar. Starfsmenn
flugstöðvardeildar tókust á við fleiri verkefni tengd Covid-19 en ásamt því að sinna sóttvarnaeftirliti í
landamærahliðum hringdu landamæraverðir í flugfarþega og aðra einstaklinga sem höfðu verið útsettir
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fyrir smiti fyrir hönd almannavarna. Verkefnið var og er áfram að halda áfram að taka vel á móti fólki
erlendis frá á öruggan hátt fyrir landsmenn, svo að þær fórnir sem landsmenn lögðu á sig til að takast á
við veiruna væru ekki til einskis.

Fjöldi smita greindust við komu farþega til landsins og er auðvelt að gera sér í hugarlund afleiðingarnar
af því ef þessi smit hefðu breiðst út í samfélagið. Verkefnið kallaði á samvinnu og samhæfingu margra
stofnana til að halda landamærunum öruggum og takmarka eins og hægt var að smit myndu berast inn
í landið. Skyndilega urðu ný hugtök og orð hluti af daglegu tali, eins og heimkomusmitgát, hááhættusvæði, einstaklingsbundnar sóttvarnir og smitrakning á tímum sem eru án hliðstæðu. Þar sem að lög og
reglur breyttust í viku hverri reyndi það einnig á alla hagsmunaaðila tengdum flugafgreiðslu og verður
að taka fram að samstarf við þessa aðila á þessum erfiða tíma var til fyrirmyndar.
Allt starfsfólk, lögreglumenn og landamæraverðir, á mikið hrós skilið fyrir aðlögunarhæfni og að takast

á við ný verkefni og síbreytilegt regluverk af völdum faraldursins, með jákvæðni að leiðarljósi. Heimsóknir þeirra sem stýrðu aðgerðum í faraldrinum voru allmargar. T.d. kom „Þríeykið“ Alma, Víðir og
Þórólfur hingað oftar en einu sinni, sömuleiðis ráðherrar heilbrigðis- og dómsmála auk fjölmargra
annarra samstarfsaðila.
Líklegt má telja að smitvarnir verði í einhverjum mæli hluti af landamæragæslu til framtíðar.
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Eins og neðangreind mynd sýnir fækkaði ekki verkefnum í flugstöðvardeild í jöfnu hlutfalli við fækkun
farþega. Vakti það athygli að umsækjendum um alþjóðlega vernd fjölgaði á milli ára. Hlutfall
umsækjenda sem reyndust vera með dvalarleyfi í öðrum Evrópulöndum fjölgaði á árinu, bæði í FLE og á
landinu öllu. Margt bendir til þess að þegar draga mun úr ferðatakmörkunum vegna Covid-19 og framboð á flugi vex sé ekki ólíklegt að umsækjendum um alþjóðlega vernd eigi eftir að fjölga til muna.

Ýmsar tölfræðiupplýsingar.
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VERKEFNI SKILRÍKJARANNSÓKNARSTOFU

Skilríkjarannsóknir eru mikilvægur hluti af starfsemi lögreglu í flugstöð. Verkefni skilríkjarannsóknarstofu eru fjölbreytt og verða sífellt umfangsmeiri. Hún hefur ekki landsdekkandi hlutverk við skilríkjaeða skjalarannsóknir hér á landi en árlega leita milli 25 og 30 stofnanir og embætti til hennar með hin

ýmsu erindi er varða skilríki á einn eða annan hátt.

Fjöldi skilríkjatengdra beiðna frá öðrum embættum og stofnunum árin 2019 og 2020.
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Undanfarin ár hefur orðið gífurleg aukning í fjölda verkefna og beiðna sem berast skilríkjarannsóknarstofunni frá öðrum embættum og stofnunum. Árið 2020 var þar engin undantekning þrátt fyrir heimsfaraldur kórónuveirunnar.
Vaxandi þungi hefur verið í svokölluðum grunnskjalarannsóknum en slíkar rannsóknir eru flóknari og
tímafrekari en rannsóknir skilríkja. Þar er einkum um að ræða beiðnir frá Útlendingastofnun og Kærunefnd útlendingamála um rannsóknir á skjölum á borð við fæðingarvottorð, hjónavígsluvottorð, sakavottorð og fleiri slíkum skjölum sem geta haft úrslitaþýðingu um synjun eða samþykki umsókna einstaklinga um dvalarleyfi hér á landi. Á milli áranna 2019 og 2020 jókst fjöldi grunnskjala sem rannsökuð
voru hjá skilríkjarannsóknastofu úr 156 í 398, sem er 155% aukning! Eins og tölurnar bera með sér er

ljóst að vaxandi þörf er fyrir rannsóknir skilríkja og grunnskjala hér á landi. Brýnt er að hugað verði vel
að framtíð skilríkjarannsókna á landsvísu og að þeim verði veitt góð umgjörð hjá embættinu sem hefur
umfangsmikla þekkingu á sviðinu.

Skilríkjamál í flugstöðinni
Skilríkjamálum fækkaði úr 100 niður í 39 á milli ára. Miðað við hversu lítið framboð var á flugferðum á
árinu er talan 39 merkilega há.

Fjöldi skilríkjamála og skilríkjatengdra beiðna og rannsókna eftir árum, frá 2015 – 2020.
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Algengustu þjóðerni einstaklinga með fölsuð skilríki.

Skilríkin sem komu við sögu á árinu 2020 voru frá 17 mismunandi útgáfuríkjum. Ítölsk skilríki komu
oftast við sögu og slóvensk þar næst á eftir. Af 13 þjóðernum einstaklinga voru það oftast Albanir sem
komu við sögu í skilríkjamálum í flugstöðinni. Af tegundum skilríkja bar mest á fölsun vegabréfa, eða í
24 af 39 tilfellum. Líkt og árin á undan er grunnfölsun algengasta tegund fölsunar. Í 18% tilvika var um
misnotkun skjals að ræða, en þar er um að ræða mál þar sem einstaklingur framvísar ófölsuðu skjali
annars manns.

Fjöldi einstaklinga með fölsuð skilríki.
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Í venjulegu árferði hefur í skilríkjamálum borið mikið á tilraunum til ólögmætrar brottfarar til Kanada,
Írlands og Bretlands. Heildarfjöldi tilrauna til ólögmætrar brottfarar um ytri landamærin árið 2019 var
92 og árið 2018 voru þær 101. Inni í þessum tölum eru bæði þeir einstaklingar sem stöðvaðir voru á
landamærunum og þeir sem tókst ætlunarverkið að ferðast á forsendum ólögmætra skilríkja (fjöldi
þeirra var 21 bæði árin 2018 og 2019). Árið 2020 voru 19 slíkar tilraunir gerðar. Af sex tilraunum til að
fara til Kanada tókst einum ætlunarverkið og einn af átta sem gerðu tilraun til að fara til Bretlands.
Fimm tilraunir voru gerðar til að fara til Írlands á forsendum falsaðra skilríkja. Fjórar af átta tilraunum til
að ferðast á forsendum ólögmætra skilríkja til Bretlands komu upp seinni hluta ársins og skýrist það
mögulega af Brexit. Skýringuna á því hvers vegna tiltölulega fáar tilraunir voru gerðar árið 2020 er að
finna í áhrifum heimsfaraldursins á flugframboð. Flestir sem komu við sögu í skilríkjamálum í flugstöð-

inni höfðu Ísland sem áfangastað, eða 22 af 39, og hefur Ísland orðið sífellt algengari loka áfangastaður
þeirra sem ferðast á forsendum falsaðra skilríkja frá öðrum Schengen ríkjum undanfarin ár. Þá fjölgaði
einstaklingum sem reyndust án gildra ferðaskilríkja milli áranna 2019 og 2020 úr 51 í 56 og er hlutfall
þeirra á móti fjölda einstaklinga með fölsuð skilríki hærra en nokkru sinni áður. Samkvæmt framburði
margra þeirra sem reynast vera án gildra ferðaskilríkja höfðu þeir undir höndum fölsuð ferðaskilríki við
byrðingu fyrir flugið til Íslands en förguðu skilríkjunum á leiðinni. Vandinn sem fylgir fölsuðum skilríkjum er því stærri en sem nemur þeim tölum sem birtast í raunverulegum skilríkjamálum í flugstöðinni.

Áfangaland og fjöldi einstaklinga með fölsuð skilríki árið 2020.
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Umfjöllun um tiltekið skilríkjamál á árinu 2020
Skilríkjamál í FLE
Í október komu við sögu í skilríkjamáli í flugstöðinni tveir karlmenn frá Albaníu. Þeir höfðu komið
nokkrum dögum fyrr til Íslands frá Austurríki og þann sama dag um ytri landamærin til Austurríkis
og þá ferðast á sínum lögmætu skilríkjum. Lögregla á göngueftirliti í FLE kom auga á þá þar sem
þeir sátu og biðu eftir byrðingu flugvélar á leið frá Keflavík til Bretlands. Þeir voru beðnir um að
framvísa skilríkjum og framvísuðu þeir þá slóvenskum vegabréfum. Lögreglu þótti skilríkin bera
grunsamleg merki og ákvað að færa mennina og skilríkin til frekari skoðunar í aðstöðu lögreglu í
flugstöðinni. Skilríkjafræðingur úrskurðaði skilríkin grunnfölsuð. Mennirnir höfðu ferðast gagngert til Íslands til að reyna að komast á forsendum ólögmætra skilríkja til Bretlands – en þeim
tókst ekki ætlunarverkið vegna árvekni lögreglu í flugstöðinni.
Mikil eftirspurn var á árinu 2020 eftir því að komast með ólögmætum hætti til Bretlands, m.a. frá
flugvöllum í nágrannalöndunum. Mikilvægt er að stöðva slíkt athæfi - takist mönnum ætlunarverkið aukast líkurnar á að fleiri geri sams konar tilraun í kjölfarið, enda býr skipulögð brotastarfsemi að baki slíkum ferðum fólks.

FARÞEGAGREINING
Farþegagreiningin er skilgreind í starfslýsingum og verkferlum hjá starfsfólki í flugstöðvardeild lögreglu-

stjórans á Suðurnesjum. Helstu markmið farþegagreiningar eru að koma auga á ógn, hættu eða grunsamlegar ferðir fólks sem ferðast með flugi til eða frá Íslandi. Með skoðun á farþegagögnum eða farþegalistum má koma auga á grunsamlega farþega áður en vélar koma til landsins og jafnvel bregðast
við áður en vél hefur sig til flugs frá meginlandi Evrópu. Á árinu 2020 voru átta lögreglumenn voru
þjálfaðir upp til að sinna frumgreiningunni á vöktum.
Hér má sjá upptalningu helstu verkefnanna sem tengjast frumgreiningarvinnu hjá flugstöðvardeildinni.
Til hliðsjónar eru tölur verkefnanna sem tilheyrðu starfsmönnum í dýpri greiningunni (merkt GD). Á
árinu 2020 hafði Covid-19 mikil áhrif á flug og einnig afköst í farþegagreiningunni. Greiningarmenn á
vöktum færðust til í starfi og fækkaði jafnt og þétt í þeim hópi.
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Helstu verkefni farþegagreiningar

Á árinu 2020 var sett á laggirnar sameiginlegt teymi frá Tollgæslustjóra Íslands/Skattinum, Ríkislögreglustjóra og Lögreglustjóranum á Suðurnesjum sem var ætlað að skila tillögum að sameiginlegri
greiningardeild farþegaupplýsinga á landsvísu. Samhliða vinnu við uppsetningu og innleiðingu

farþegalistakerfis er verið að vinna að hugmyndum varðandi það að koma á fót landsdekkandi einingu
innan lögreglu sem sinni farþegalistagreiningu. Þar er verið að skoða ýmsa þætti eins og t.d. stöðu
farþegalistagreiningar hjá lögreglu í dag, áætlað vinnumagn, skilgreiningu á hlutverk einingar, staðsetningu og fyrirkomulag einingar.
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LÖGFRÆÐIDEILD
Árið 2020 voru fimm stöðugildi lögfræðinga hjá embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum en auk þess
var á sviðinu eitt og hálft stöðugildi ritara. Helstu verkefni lögfræðideildar eru:
• Útgáfa ákæra og málflutningur í héraði í þeim sakamálum sem eru á forræði lögreglustjóra.
• Öflun rannsóknarúrskurða fyrir héraðsdómi.
• Útgáfa sektargerða.
• Leiðbeiningar, ráðgjöf og lögreglurannsóknir.
• Frávísunarúrskurðir á landamærum.
• Lögfræðileg álit, greinargerðir, umsagnir við lagafrumvörp og gerð verklagsreglna.
•

Samskipti við embætti ríkissaksóknara, héraðssaksóknara, héraðsdóm og önnur lögregluembætti. Samskipti, samráð og samvinna við aðrar stjórnsýslustofnanir.

•

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 íslenska ríkinu o.fl.

Heimsfaraldur hafði talsverð áhrif á starfsemi lögfræðisviðs embættisins, m.a. þar sem verkefni tengd
alþjóðaflugvellinum breyttust mjög sem og að nokkru leyti önnur löggæsla hjá embættinu. Þá hafði

náðst, sérstaklega á árunum 2018 og 2019, gríðarlegur árangur í að fækka opnum málum hjá
embættinu og ljúka þeim með lögformlegum hætti. 48% fækkun varð á útgáfu ákæra milli áranna 2019
til 2020. Skýrist sú fækkun helst af fyrrgreindum atriðum, árangurs áranna 2018 og 2019 og breyttra
verkefna vegna heimsfaraldurs. Þá fækkaði rannsóknarkröfum fyrir dómi um 28% milli ára og útgáfu
sektargerða fækkaði sömuleiðis um 39%. Munurinn tengist fyrst og fremst verkefnum tengdum
alþjóðaflugvellinum og þeirri staðreynd að flug lagðist að mestu leyti niður vel yfir helming ársins og á
köflum nánast að öllu leyti.

Yfirlit yfir verkefni deildarinnar árið 2020.
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Yfirlit um afkomu ársins 2020.

Ársverk á árinu 2020 voru 160,6.
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Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

