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Efni til birtingar í Lögreglumanninum 
◆ Aðsendar greinar sem birtar eru í blaðinu skulu 

merktar höfundi. Greinin lýsir skoðun höfundar en 

ekki stjórnar LL.  

◆ Forðist skammstafanir. 

◆ Sendið gjarnan með myndir, stafrænar myndir eiga 

að vera í jpg formati. 

◆ Vinsamlega látið fylgja með stöður, nafn, fastanúmer 

ef um lögreglumenn er að ræða, vinnustað, heimili 

og GSM númer sem hægt er að ná í viðkomandi.

◆ Ritstjóri fer í gegnum allt aðsent efni. Að þeirri vinnu 

lokinni fær sendandi að vita hvort efnið birtist í 

blaðinu eða ekki.

◆ Samþykkt efni verður ritstýrt á þann hátt að það 

passi við efnið sem ætlast er til að birtist í blaðinu. 

◆ Leyfi  til birtingar efnis úr blaðinu er einungs veitt sé 

þess getið hvaðan það er fengið.

Lögregla á Íslandi hefur gengið í gegnum eina 
mestu eldraun sína, sennilega frá upphafi  
vega, í kjölfar bankahrunsins í október s.l. og 
„búsáhaldabyltingunni“ sem fylgdi í kjölfar 
hrunsins.  Í fyrsta sinn, frá inngöngu Íslands 
í NATO árið 1949, þurfi  lögregla að beita 
táragasi á mótmælendur, samskonar gasi og 
notað var við uppþotin sem urðu á Austurvelli 
í kjölfar inngöngunnar í NATO.  Sá tími sem 
lögregla stóð vaktina utan við Alþingi Íslend-
inga, Stjórnarráðið og víðar um land reyndi 
gríðarlega á hinn almenna lögreglumann og 
ekki síður fj ölskyldur þeirra og aðstandendur.  
Nokkur fj öldi lögreglumanna meiddist í þessum átökum, sem því miður, er 
óhjákvæmilegur fylgifi skur slíkra uppþota.  Mannfj ölda- og óeirðastjórnun 
lögreglu eru gerð ágætis skil, í þessu blaði, í góðri grein Jóns F. Bjartmarz, 
yfi rlögregluþjóns hjá ríkislögreglustjóranum. 

Í nýlega útgefi nni afb rotatölfræði, frá ríkislögreglustjóranum, sést að 
gríðarleg aukning hefur orðið hverskonar auðgunarbrotum eða allt að 98% 
á því tímabili, sem tekur yfi r mánuðina október til mars 2008 – 2009 borið 
saman við sama tímabil 2007 – 2008 sem er tímabilið í kjölfar banka-
hrunsins.  Það eru engin ný sannindi að afb rot hverskonar aukast að jafn-
aði í efnahagsþrengingum og hefði því ekki átt að koma stjórnvöldum á 
óvart að slíkt myndi gerast í kjölfar alvarlegustu efnahagsþrenginga sem 
þessi þjóð hefur gengið í gegnum.  Það er því hreint alveg með ólíkindum að 
stjórnvöld skuli, á sama tíma og slík aukning á sér stað í afb rotum, grípa til 
þess ráðs að skera niður í löggæslu.  Þannig hefur t.d. stöðugildum lögreglu-
manna hjá lögreglustjórunum á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu 
fækkað um sextíu (60) frá sameiningu lögregluembættanna sem hrint var 
í framkvæmd í ársbyrjun 2007.  Þetta, lauslega áætlað, þýðir „sparnað“ 

upp á rúmar fj ögur hundruð milljónir (400.000.000,-).  Þrátt fyrir þenn-
an gríðarlega „sparnað“ er rekstur lögreglu, mjög víða, enn í járnum og 
sterkar kröfur gerðar á stjórnendur þessara stofnana um frekari sparnað og 
aðhald í rekstri.  Ein afl eiðing þessa metnaðar- og stefnuleysis stjórnvalda 
í löggæslumálum kemur fram í þeim tölum um afb rot sem nýlega birtust í 
afb rotatölfræði ríkislögreglustjórans.  Ein grein í blaði þessu, eft ir Aðalstein 
Aðalsteinsson, rannsóknarlögreglumann, fj allar einmitt um eina birtinga-
mynd þessarar staðreyndar.

LL hefur, um langan tíma, bent á þá staðreynd að enn hefur ekki verið 
skilgreind sú lágmarksþjónusta sem lögreglu beri að sinna.  Þannig er 
lögreglustjórunum falið það gríðarlega vandasama verk að sníða sér afar 
þröngan stakk úr þeim fj árveitingum sem þeim eru naumt skammtaðar.  

Hlutverk löggjafarvaldsins, að mati LL, er að skilgreina öryggisstig í 
landinu og í kjölfarið á því að skilgreina þjónustustig lögreglu.  Þegar þessi 
grunnskilgreining liggur fyrir er fyrst hægt að áætla mannafl aþörf lögreglu 
og að síðustu að áætla fj árveitingar sem þarf til að halda starfseminni 
gangandi m.v. gefnar forsendur.  Hér er, að sjálfsögðu, ekki tekið á óvæntum 
atburðum – sem kosta gríðarlegar fj árhæðir – eins og t.d. þeim uppþotum 
sem áttu sér stað í miðborg Reykjavíkur í „búsáhaldabyltingunni“ 
svokölluðu.

LL gerir þær kröfur, nú sem endranær, að rekstrargrundvöllur lögreglu 
í þessu landi verði tryggður þ.a. að þegnar þessa lands geti óhræddir verið 
um eigur sínar og líf.  Hér verður sérstaklega að horfa til þeirrar einföldu 
staðreyndar að hér á landi er engan her eða þjóðvarðlið að hörfa til, ef í 
nauðirnar rekur, líkt og er í öllum þeim löndum sem við, sem þjóð, gjarnan 
berum okkur saman við.  Þetta er hlutverk Alþingis!
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Við lifum nú um stundir á sérkennilegum 
tímum.  Mikill óvissa er uppi í þjóðfélaginu 
um hvaða skref stjórnvöld ætla að taka 
til að fylla upp í fj árlagagatið sem voru 
150 milljarðar er fj árlög voru samþykkt 
í lok síðasta árs og reyndar stefnir í enn 
hærri tölu sem er óráðin á þessari stundu.  
Atvinnuleysi er gríðarlegt, fyrirtæki eru 
í rekstrarvanda m.a. vegna óhagstæðra 
vaxtakjara og skorts á fj ármagni og sami 
vandi blasir í raun við heimilunum.  
Ákveðin biðstaða hefur verið uppi vegna 
ákvörðunar um að efna til kosninga en í framhaldi myndunnar nýrrar 
ríkisstjórnar munu hlutirnir verða skýrari og vonandi verður þá allur 
vandinn settur á borðið og vegferðin vörðuð til framtíðar.  Þá fyrst vitum 
við hvaða stöðu við erum raunverulega í og til hvaða aðgerða gripið verður 
til svo unnt sé að ná endum saman.  

Ekki liggur því fyrir er þessi orð eru skrifuð hvað stjórnvöld ætla að gera 
varðandi opinberan rekstur en ljóst er að framundan er niðurskurður.  
Kjarasamningarviðræður eru framundan en það er sammerkt skoðun 

forystumanna verkalýðshreyfi ngarinnar að viðfangsefnið verði að verja 
störfi n og að ekki sé mikil von til raunverulegra kjarabóta.  Hvað varðar 
lögregluna sérstaklega þá er það alþekkt að við þær  aðstæður sem eru uppi 
nú verður hlutverk lögreglunnar enn mikilvægara en það er í venjubundnu 
ástandi.  Hvort það gefur tilefni til vonarglætu um að kjörum okkar 
félagsmanna verði á einhvern hátt hlíft  er ekki gott að segja á þessari stundu 
– tíminn einn mun leiða það í ljós.  Víst er að ástandið hefur enn og aft ur 
staðfest hve mikilvægt það er til framtíðar að tryggja lögreglumönnum 
mannsæmandi grunnlaun enda önnur umsamin ráðningarkjör hvikul eins 
og dæmin sanna nú. 

Vera má að í komandi viðræðum verði fremur horft  verði meira inn á 
við og skoðaðar ýmsar aðrar leiðir en bein hækkun launa svo sem stytting 
vinnuviku vaktavinnufólks.  Hvað sem verður þá er í það minnsta ljóst að 
lögreglumenn hafa á undanförnum vikum og mánuðum unnið þrekvirki svo 
eft ir hefur verið tekið í þjóðfélaginu - vonandi skilar það okkur einhverjum 
ávinningi í næstu lotu.  

Að lokum vil ég óska lögreglumönnum og fj ölskyldum þeirra gleðilegs 
sumars. 
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lögreglunnar.  Valdar voru þær aðferðir sem þóttu 
henta fyrir lögregluna hér og aðstæður hér á landi.  
Verklagsreglur þessar fj alla um aðferðir og skipulag 
sem nauðsynlegt er að lögreglan æfi  til þess að geta 
tekist á við mannfj öldastjórnun og óeirðalöggæslu.  
Nauðsynlegt er að hafa staðlaðar aðferðir og skipulag 
sem samhæfður hópur starfar eft ir undir skipulegri 
stjórn því annars er hætt við að lögreglan fái lítt ráðið 
við ástandið með þeim afl eiðingum sem því fylgja.  
Lögregluaðferðir eru mótaðar með það í huga að 
takast á við verkefni sem geta verið mjög mismunandi 
frá einu tilviki til annars.  Því er nauðsynlegt að 
aðferðirnar séu mótaðar með það fyrir augum að 
hægt sé að bregðast við breyttum aðstæðum.  Einnig 
er nauðsynlegt að aðgerðir lögreglu samsvari þeim 
mannfj ölda, tilefni og aðstæðum sem verið er að fást 
við hverju sinni.  

Ýmsir hafa velt fyrir sér á undanförnum árum 

hversu brýn þörfi n væri á að lögreglan hefði slíkan 
viðbúnað með þjálfuðum liðsafl a og sérútbúnum.  
Hefur þá jafnvel verið haft  á orði að ekki þyrft i að 
búast við óspektum eða óeirðum hér á landi.  

Reynsla lögreglunnar hefur hins vegar sýnt að ólík-
legustu hlutir eiga sér stað hér á landi sem í nágranna-
löndunum og því sé nauðsynlegt að búa lögregluna 
undir hin margvíslegu tilvik og skipuleggja viðbúnað 
við atburðum sem almenningi kann að fi nnast ólíklegt 
að gerist hér á landi.  Þá verður einnig að hafa í huga 
að mannfj öldastjórnun er nauðsynleg við atburði þar 
sem mikill mannfj öldi kemur saman þótt í friðsam-
legum tilgangi sé.  

Með mannfj ölda er átt við hóp fólks sem þá stund-
ina hefur ákveðin tengsl vegna þess að einstaklingarn-
ir í hópnum eru saman komnir í ákveðnum tilgangi 
eða hafa sameiginlega hagsmuni, sameiginlegt mark-
mið eða annað sem hefur áhrif á og skapar samkennd.  
Mannfj öldi getur ýmist verið friðsamlegur eða ófrið-
samlegur.  Mannfj öldastjórnun er svo þær aðferðir og 
skipulag sem lögreglan notar til þess að stjórna frið-
samlegum eða ófriðsamlegum mannfj ölda.  Undir það 
fellur óeirðalöggæsla þar sem beitt er þeirri aðferð að 
dreifa ófriðsamlegum, ofb eldisfullum mannfj ölda þar 
sem múgástand hefur leitt af sér óspektir og óeirðir.  
Alltaf er hætta á slíku þegar fólk hefur komið sam-
an vegna sterkra tilfi nninga vegna einhvers málefnis 
og er mjög æst.  Hegðun fólksins getur verið mjög 
hvatskeytleg og tilfi nningaþrungin og því miður get-
ur hún orðið að skemmdarfýsn og vilja til að skaða 
aðra.  Segja má að einstaklingsvitund sé skert og fólk 
upplifi  sig sem hóp og sem slíkur sé viðkomandi ekki 
ábyrgur fyrir skaða sem hópurinn veldur jafnvel þótt 
viðkomandi fremji verknaðinn.  Mjög æstur mann-
fj öldi getur því verið óútreiknanlegur og verið sam-

Uppha� ð að núverandi skipulagi mann� öldastjórn-
unarliðs lögreglunnar má rekja a� ur til ársins 2001.  
Mann� öldastjórnun og óeirðalöggæsla hefur þó 
verið æfð í Lögregluskólanum frá uppha�  skólans.  
Hins vegar voru ekki fyrir hendi verklagsreglur eða 
heildstætt skipulag um framkvæmdina né sérþjálf-
aður liðsa� i og má segja að margt af því sem kennt 
var á árum áður ha�  verið orðið úrelt enda þarf 
verklag lögreglu að vera í sífelldri endurskoðun.  
Þjóðfélagsbreytingar kalla á breyttar aðferðir og 
tækjabúnað og nauðsynlegt er að lögreglan fylgist 
vel með og tileinki sér nýjan búnað og vinnuaðferð-
ir.  

Árið 2001 hóf ríkislögreglustjóri athugun á 
nauðsyn þess að koma upp viðbúnaði lögreglu vegna 
mannfj öldastjórnunar.  Ljóst var að á Norðurlöndum 
og víðar á Vesturlöndum hafði komið til alvarlegra 
óeirða og í aðdraganda þess að hér yrði haldinn 
utanríkisráðherrafundur  NATO- ríkjanna árið 2002 
var því hafi st handa við að endurskoða aðferðir 
og marka stefnu um lágmarksbúnað og fj ölda 
lögreglumanna sem lögreglan þyrft i að geta kallað til 
starfa vegna mannfj öldastjórnunar.  Að hluta var byggt 
á þeim aðferðum sem sérsveit ríkislögreglustjóra hafði 
þróað um beitingu táragass og við hústökur, svo sem 
vegna fangauppþota.  Hafði reynt á það skipulag bæði 
við uppþot sem urðu á Litla-Hrauni og vegna kappleiks 
milli KR og Everton sem fram fór hér á landi.  

Þó að hérlendis hafi  verið lítið um ófriðsamleg 
mótmæli eða óspektir um langt árabil leit lögreglan 
alls ekki svo á að í því fælist að til slíkra atburða gæti 
ekki komið og því væri nauðsynlegt fyrir lögreglu að 
hafa viðbúnað til að takast á við slíkt.  Þá varð einnig 
að taka mið af því að hérlendis hafði á árum áður 
komið til alvarlegra átaka og að lögreglan yrði að 
hafa viðbúnað svo sem vegna alþjóðlegra funda eða 
knattspyrnuleikja sem fram færu hér á landi.  

Ríkislögreglustjóri gaf út handbók og verklagsreglur 
um mannfj öldastjórnun árið 2002 sem tóku mið af 
reynslu lögreglunnar hérlendis en einnig var stuðst 
við aðferðir og skipulag dönsku, bresku og norsku 

Mannfj öldastjórnun 
       og óeirðalöggæsla

Jón Bjartmarz, 
yfi rlögregluþjónn 

hjá embætti 
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Ljósmynd úr bókinni: Lögreglan 
á Íslandi stéttartal og saga.

Ljósm. tæknideild lögreglunnar.



 4  5

lögreglunnar.  Valdar voru þær aðferðir sem þóttu 
henta fyrir lögregluna hér og aðstæður hér á landi.  
Verklagsreglur þessar fj alla um aðferðir og skipulag 
sem nauðsynlegt er að lögreglan æfi  til þess að geta 
tekist á við mannfj öldastjórnun og óeirðalöggæslu.  
Nauðsynlegt er að hafa staðlaðar aðferðir og skipulag 
sem samhæfður hópur starfar eft ir undir skipulegri 
stjórn því annars er hætt við að lögreglan fái lítt ráðið 
við ástandið með þeim afl eiðingum sem því fylgja.  
Lögregluaðferðir eru mótaðar með það í huga að 
takast á við verkefni sem geta verið mjög mismunandi 
frá einu tilviki til annars.  Því er nauðsynlegt að 
aðferðirnar séu mótaðar með það fyrir augum að 
hægt sé að bregðast við breyttum aðstæðum.  Einnig 
er nauðsynlegt að aðgerðir lögreglu samsvari þeim 
mannfj ölda, tilefni og aðstæðum sem verið er að fást 
við hverju sinni.  

Ýmsir hafa velt fyrir sér á undanförnum árum 

hversu brýn þörfi n væri á að lögreglan hefði slíkan 
viðbúnað með þjálfuðum liðsafl a og sérútbúnum.  
Hefur þá jafnvel verið haft  á orði að ekki þyrft i að 
búast við óspektum eða óeirðum hér á landi.  

Reynsla lögreglunnar hefur hins vegar sýnt að ólík-
legustu hlutir eiga sér stað hér á landi sem í nágranna-
löndunum og því sé nauðsynlegt að búa lögregluna 
undir hin margvíslegu tilvik og skipuleggja viðbúnað 
við atburðum sem almenningi kann að fi nnast ólíklegt 
að gerist hér á landi.  Þá verður einnig að hafa í huga 
að mannfj öldastjórnun er nauðsynleg við atburði þar 
sem mikill mannfj öldi kemur saman þótt í friðsam-
legum tilgangi sé.  

Með mannfj ölda er átt við hóp fólks sem þá stund-
ina hefur ákveðin tengsl vegna þess að einstaklingarn-
ir í hópnum eru saman komnir í ákveðnum tilgangi 
eða hafa sameiginlega hagsmuni, sameiginlegt mark-
mið eða annað sem hefur áhrif á og skapar samkennd.  
Mannfj öldi getur ýmist verið friðsamlegur eða ófrið-
samlegur.  Mannfj öldastjórnun er svo þær aðferðir og 
skipulag sem lögreglan notar til þess að stjórna frið-
samlegum eða ófriðsamlegum mannfj ölda.  Undir það 
fellur óeirðalöggæsla þar sem beitt er þeirri aðferð að 
dreifa ófriðsamlegum, ofb eldisfullum mannfj ölda þar 
sem múgástand hefur leitt af sér óspektir og óeirðir.  
Alltaf er hætta á slíku þegar fólk hefur komið sam-
an vegna sterkra tilfi nninga vegna einhvers málefnis 
og er mjög æst.  Hegðun fólksins getur verið mjög 
hvatskeytleg og tilfi nningaþrungin og því miður get-
ur hún orðið að skemmdarfýsn og vilja til að skaða 
aðra.  Segja má að einstaklingsvitund sé skert og fólk 
upplifi  sig sem hóp og sem slíkur sé viðkomandi ekki 
ábyrgur fyrir skaða sem hópurinn veldur jafnvel þótt 
viðkomandi fremji verknaðinn.  Mjög æstur mann-
fj öldi getur því verið óútreiknanlegur og verið sam-

Uppha� ð að núverandi skipulagi mann� öldastjórn-
unarliðs lögreglunnar má rekja a� ur til ársins 2001.  
Mann� öldastjórnun og óeirðalöggæsla hefur þó 
verið æfð í Lögregluskólanum frá uppha�  skólans.  
Hins vegar voru ekki fyrir hendi verklagsreglur eða 
heildstætt skipulag um framkvæmdina né sérþjálf-
aður liðsa� i og má segja að margt af því sem kennt 
var á árum áður ha�  verið orðið úrelt enda þarf 
verklag lögreglu að vera í sífelldri endurskoðun.  
Þjóðfélagsbreytingar kalla á breyttar aðferðir og 
tækjabúnað og nauðsynlegt er að lögreglan fylgist 
vel með og tileinki sér nýjan búnað og vinnuaðferð-
ir.  

Árið 2001 hóf ríkislögreglustjóri athugun á 
nauðsyn þess að koma upp viðbúnaði lögreglu vegna 
mannfj öldastjórnunar.  Ljóst var að á Norðurlöndum 
og víðar á Vesturlöndum hafði komið til alvarlegra 
óeirða og í aðdraganda þess að hér yrði haldinn 
utanríkisráðherrafundur  NATO- ríkjanna árið 2002 
var því hafi st handa við að endurskoða aðferðir 
og marka stefnu um lágmarksbúnað og fj ölda 
lögreglumanna sem lögreglan þyrft i að geta kallað til 
starfa vegna mannfj öldastjórnunar.  Að hluta var byggt 
á þeim aðferðum sem sérsveit ríkislögreglustjóra hafði 
þróað um beitingu táragass og við hústökur, svo sem 
vegna fangauppþota.  Hafði reynt á það skipulag bæði 
við uppþot sem urðu á Litla-Hrauni og vegna kappleiks 
milli KR og Everton sem fram fór hér á landi.  

Þó að hérlendis hafi  verið lítið um ófriðsamleg 
mótmæli eða óspektir um langt árabil leit lögreglan 
alls ekki svo á að í því fælist að til slíkra atburða gæti 
ekki komið og því væri nauðsynlegt fyrir lögreglu að 
hafa viðbúnað til að takast á við slíkt.  Þá varð einnig 
að taka mið af því að hérlendis hafði á árum áður 
komið til alvarlegra átaka og að lögreglan yrði að 
hafa viðbúnað svo sem vegna alþjóðlegra funda eða 
knattspyrnuleikja sem fram færu hér á landi.  

Ríkislögreglustjóri gaf út handbók og verklagsreglur 
um mannfj öldastjórnun árið 2002 sem tóku mið af 
reynslu lögreglunnar hérlendis en einnig var stuðst 
við aðferðir og skipulag dönsku, bresku og norsku 

Mannfj öldastjórnun 
       og óeirðalöggæsla

Jón Bjartmarz, 
yfi rlögregluþjónn 

hjá embætti 
ríkislögreglustjóra

Jón Bjartmarz, 

Ljósmynd úr bókinni: Lögreglan 
á Íslandi stéttartal og saga.

Ljósm. tæknideild lögreglunnar.



 6  7

settur af einstaklingum sem eru til í að fremja alvarleg 
lögbrot annars vegar og hins vegar einstaklingum sem 
eru áhrifagjarnir og tilbúnir að fylgja öðrum eft ir í 
afb rotum.  

Óspektir og óeirðir eru verknaðir ófriðsamlegs 
mannfj ölda sem meðvitað eða ómeðvitað reynir 
með ofb eldi að trufl a almannafrið og allsherjarreglu 
eða fremja ólöglega verknaði.   Skapast hefur ástand 
þar sem framin eru skemmdarverk og reynt að valda 
líkamsskaða.  Einnig er algengt að reynt er að ryðjast 
með ofb eldi inn á staði í opinberri eigu eða einkaeigu.  
Hindruð er með valdi lögleg framkvæmd eða lögleg 
mótmæli eða aðgengi fólks í löglegum erindagjörðum 
að stað eða byggingu.  Slíkt ástand getur brotist út 
með stuttum fyrirvara eða jafnvel verið undirbúið án 
vitneskju lögreglu.  Aðdragandi getur verið að því að 
fólk safnist saman, en síðan  komi ekki í ljós, fyrr en 
slíkt hefur gerst, að mannfj öldinn sé ófriðsamlegur. 
Lögreglan hafi  því stuttan tíma til undirbúnings 
aðgerða.  Því verður ekki ofmetin nauðsyn þess 
að lögreglan nýti ávallt tímann til undirbúnings ef 
fyrirvari er á að mannfj öldi safnist saman af einhverju 
tilefni og í öllum tilvikum er ljóst að mjög mikilvægt 
er að lögreglan hafi  fyrir fram undirbúið skipulag um 
viðbrögð og uppstillingu liðs.  

Skipulagður viðbúnaður lögreglu vegna mann-
fj öldastjórnunar og óeirðalöggæslu felst í samræmdu 
skipulagi lögregluliða eft ir fl okkaskipan, samhæfðri 
þjálfun og stöðluðum útbúnaði fl okkanna.  Þegar lög-
reglumenn starfa undir fl okkaskipan eru þeir undir 
ströngum aga.  Hópurinn starfar sem ein heild og 
stjórnast af beinum skipunum stjórnanda.  Mann-
fj öldastjórnun og óeirðalöggæsla kalla á að unnið sé 
eft ir fl okkaskipan og stjórnun sé mjög ákveðin og 
formföst þannig að liðskipan riðlist ekki og skipunum 
sé fylgt strax eft ir og á samræmdan hátt.

Grunneining lögreglunnar í fl okkaskipan felst í 8 
manna fl okki.  Hægt er að skipta fl okknum upp í tvo 
hópa eða setja saman fl okka og mynda þannig sveit 
eða fylki.  Flokkar starfa ýmist sem göngufl okkar án 
sérstakrar bifreiðar fyrir fl okkinn eða sem bílafl okk-
ar með bifreið sem fylgir fl okknum og er þá einn úr 
fl okknum bílstjóri.  Með því ávinnst að tryggja meiri 
hreyfanleika liðsins auk þess sem margvíslegur stuðn-
ingur er af bifreiðinni og aukið öryggi fyrir lögreglu-
menn.  

Bílafl okkar eru þannig notaðir til þess að auka við-
bragð, styrk og ekki síst hreyfanleika.  Skipanir eru 
gefnar með sama hætti og um göngufl okka gildir 
og eru í meginatriðum samsvarandi en taka mið af 
þeirri breytingu að fl okkarnir eru ýmist í eða utan við 
ökutækin.  Það skal tekið fram að við notkun bíla á 
móti æstum ófriðsamlegum múg er miðað við að lög-
reglubílar séu sérútbúnir.

Með tilkomu aukinnar notkunar lögreglubíla við 
mannfj öldastjórnun breytast aðferðir lögreglunnar að 
mörgu leyti og ökumenn lögreglubifreiðanna verða 
mjög mikilvægir í öllum aðgerðum lögreglunnar.  

Lögreglubílar eru þá notaðar við stýringu á 
mannfj ölda og sem skjól fyrir lögreglumenn í 
óeirðum og jafnvel sem lokunartálmar þar sem mikið 
mæðir á.  Það fyrirkomulag að starfa með bílasveitir 
við mannfj öldastjórnun gefur lögreglu auk þess aukna 
möguleika við aðgerðir og stjórnendur hafa því fl eiri 
úrræði til að grípa til og návígi lögreglumanna og 
ófriðsamlegra einstaklinga er minna og því ekki eins 
mikil hætta á meiðslum vegna líkamlegra átaka.

Lögreglan á Íslandi er mjög meðvituð um rétt al-
mennings til að mótmæla og lögreglan leitast ávallt 
við að gera viðeigandi ráðstafanir vegna umferðar og 
að tryggja reglu og stuðla að því að mótmæli geti far-
ið friðsamlega fram og að ekki skapist almannahætta 
vegna þeirra.  

Þeir atburðir sem áttu sér stað í miðbæ Reykjavíkur 
í janúar síðastliðnum, þar sem unnin voru skemmd-
arverk og grjóthnullungum grýtt í lögreglumenn svo 
alvarleg líkamsmeiðsl hlutust af eru hins vegar lögbrot 
sem varða við hegningarlög en  ekki lögleg  mótmæli.  
Um er að ræða óspektir og óeirðir sem lögreglunni 
ber að afstýra og eft ir atvikum handtaka brotlega ein-
staklinga.  Við slíkar aðstæður þarf lögreglan að vera 
vel útbúin og skipulögð við aðgerðir til þess að sem 
minnstur skaði hljótist af.  
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þátt í aðgerðum héldu ró sinni og yfi rvegun og eiga 
heiður skilið fyrir frábæra framgöngu við oft  og tíð-
um lífshættulegar aðstæður. 
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settur af einstaklingum sem eru til í að fremja alvarleg 
lögbrot annars vegar og hins vegar einstaklingum sem 
eru áhrifagjarnir og tilbúnir að fylgja öðrum eft ir í 
afb rotum.  

Óspektir og óeirðir eru verknaðir ófriðsamlegs 
mannfj ölda sem meðvitað eða ómeðvitað reynir 
með ofb eldi að trufl a almannafrið og allsherjarreglu 
eða fremja ólöglega verknaði.   Skapast hefur ástand 
þar sem framin eru skemmdarverk og reynt að valda 
líkamsskaða.  Einnig er algengt að reynt er að ryðjast 
með ofb eldi inn á staði í opinberri eigu eða einkaeigu.  
Hindruð er með valdi lögleg framkvæmd eða lögleg 
mótmæli eða aðgengi fólks í löglegum erindagjörðum 
að stað eða byggingu.  Slíkt ástand getur brotist út 
með stuttum fyrirvara eða jafnvel verið undirbúið án 
vitneskju lögreglu.  Aðdragandi getur verið að því að 
fólk safnist saman, en síðan  komi ekki í ljós, fyrr en 
slíkt hefur gerst, að mannfj öldinn sé ófriðsamlegur. 
Lögreglan hafi  því stuttan tíma til undirbúnings 
aðgerða.  Því verður ekki ofmetin nauðsyn þess 
að lögreglan nýti ávallt tímann til undirbúnings ef 
fyrirvari er á að mannfj öldi safnist saman af einhverju 
tilefni og í öllum tilvikum er ljóst að mjög mikilvægt 
er að lögreglan hafi  fyrir fram undirbúið skipulag um 
viðbrögð og uppstillingu liðs.  

Skipulagður viðbúnaður lögreglu vegna mann-
fj öldastjórnunar og óeirðalöggæslu felst í samræmdu 
skipulagi lögregluliða eft ir fl okkaskipan, samhæfðri 
þjálfun og stöðluðum útbúnaði fl okkanna.  Þegar lög-
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sérstakrar bifreiðar fyrir fl okkinn eða sem bílafl okk-
ar með bifreið sem fylgir fl okknum og er þá einn úr 
fl okknum bílstjóri.  Með því ávinnst að tryggja meiri 
hreyfanleika liðsins auk þess sem margvíslegur stuðn-
ingur er af bifreiðinni og aukið öryggi fyrir lögreglu-
menn.  

Bílafl okkar eru þannig notaðir til þess að auka við-
bragð, styrk og ekki síst hreyfanleika.  Skipanir eru 
gefnar með sama hætti og um göngufl okka gildir 
og eru í meginatriðum samsvarandi en taka mið af 
þeirri breytingu að fl okkarnir eru ýmist í eða utan við 
ökutækin.  Það skal tekið fram að við notkun bíla á 
móti æstum ófriðsamlegum múg er miðað við að lög-
reglubílar séu sérútbúnir.

Með tilkomu aukinnar notkunar lögreglubíla við 
mannfj öldastjórnun breytast aðferðir lögreglunnar að 
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ið friðsamlega fram og að ekki skapist almannahætta 
vegna þeirra.  

Þeir atburðir sem áttu sér stað í miðbæ Reykjavíkur 
í janúar síðastliðnum, þar sem unnin voru skemmd-
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alvarleg líkamsmeiðsl hlutust af eru hins vegar lögbrot 
sem varða við hegningarlög en  ekki lögleg  mótmæli.  
Um er að ræða óspektir og óeirðir sem lögreglunni 
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Grímshaga 3
Grensáskirkja
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Grensásvideo ehf.

Grensásvegi 24
Gró ehf.

Skútuvogi 10b
Gullsmiðurinn í Mjódd

Álfabakka 14b
Gunnar Helgason hrl.
Vesturgötu 7 íb. 208

Gústaf Þór Tryggvason hrl.
Tjarnargötu 10d Box 1067

Hafgæði sf.
Fiskislóð 47

Hafnarsmiðjan ehf
Grandagarði 18

Hagar hf.
Skútuvogi 7
Hageyri ehf.

Höfðabakka 1
Happdrætti Háskóla Íslands

Tjarnargötu 4
Harley Davidson 

Íslandi ehf.
Grensásvegi  16

Haukur Hjaltason
Vatnagörðum 8

Haukur Þorsteinsson 
tannlæknir

Óðinsgötu 4
Háfell ehf.

Skeifunni 11
Hárgreiðslustofan 

Greiðan ehf
Háaleitisbraut 58-60

Hárgreiðslustofan Tinna
Furugerði 3

Hársnyrtistofa Dóra
Langholtsvegi 128

Hátækni ehf.
Ármúla 26
Henson hf.

Brautarholti 24
Hereford steikhús
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Hilmar D. Ólafsson ehf.
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Hilmar Ingimundarson Hrl.

Austurstræti 10a
HIS

Krókhálsi 5
Hjólbarðaverkstæði 

Grafarvogs
Gylfafl öt 3

Hljóðfæraverslun 
Pálmars Árna
Rangárseli 6
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Fellsmúla 18, Kjallari
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Humarhúsið
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Húsaklæðning ehf.
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Höfðakaffi   ehf.
Vagnhöfða 11

IÐNÓ
Vonarstræti 3

Iðntré ehf.
Draghálsi 10

Ísbúðin Fákafeni 9
Fákafeni 9

Íslandspóstur hf.- 
markaðs-og kynningadeild

Stórhöfða 29
Íslenskir fj allaleiðsögum ehf.

Vagnhöfða 7
Íslenskir fj árfestar ehf

Skipholti 50c,Box 5070
Ísmar hf.

Síðumúla 28
Ís-spor hf.

Síðumúla 17
J. Eiríksson ehf.
Tangarhöfða 5

Janusbúðin Emla ehf.
Barónstíg 3

Jens Guðjónsson hf.
Stigahlíð 45-47  box 3003

Jóhannes Long ljósmyndari
Ásholti 2

JP Lögmenn ehf.
Lágmúla 5
Kaffi   Sólon

Bankastræti 7a
Karton hf.

Höfðabakka 9
Kemis ehf.

Breiðhöfða 15
Kjúklingastaðurinn 

Suðurveri ehf
Fljótaseli 16

Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Skipholti 70

Klapparholt ehf.
Esjugrund 68

Knattborðsstofan Klöpp
Faxafeni 12

Kognam - Núðluhúsið ehf
Laugavegi 59

KOM Almannatengsl
Borgartúni 20
Kópsson ehf

Hyrjarhöfða 4
Kr. St. lögmannsstofa ehf

Austurstræti 10a
Kvikk þjónustan ehf

Bíldshöfða 18 bakhús
Lagaþing sf Þorbjörg I. 

Jónsdóttir hrl.
Túngötu 14

Lagnagæði ehf.
Flúðaseli 94

Landhelgisgæsla Íslands
Skógarhlíð 14

Landslög lögfræðistofa
Köllunarklettsvegi 2

Landssamtök lífeyrissjóða
Sætúni 1

Langholtskjör
Langholtsvegi 176
Laugarásvideó ehf.

Dalbraut 1-3
Ljósboginn ehf.
Bíldshöfða 14

Loft stokkahreinsun ehf
Garðhúsum 6

Lögfræðiskrifstofa 
Tryggva Viggóssonar

Kringlunni 7
Lögfræðistofa Þuríðar 

Halldórsdóttur hdl.
Hverfi sgötu 105
Löggarður ehf.

Kringlunni 7, 7. hæð
Lögmannastofan Skipholti sf.

Bolholti 6
Lögmannsstofa 

Björgvins Þorsteinssonar 
hrl. ehf.

Tjarnargötu 4
Lögmenn Árbæ

Nethyl 2
Lögmenn ehf. 

Björgvin Jónsson hdl
Skipholti 50d
Lögskil  ehf.

Suðurlandsbraut 48
Málarameistarar hf

Logafold 188
Minjavernd

Amtmannsstíg 1

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

Bíll 5 Bíll 4 Bíll 3 Bíll 2 Bíll 1

Flokkur 5 Flokkur 4 Flokkur 3 Flokkur 2 Flokkur 1
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Þjófnaðarmál hafa verið mér lengi hugleikin og 
hvað knýr menn til þjófnaðar, hvort um sé að ræða 
veiki, hvort menn ásælast vissan hlut án þess að 
borga fyrir hann eða af öðrum ástæðum. Ég hef 
starfað sem rannsóknarlögreglumaður í auðg-
unarbrotum í liðlega 8 ár á um 20 ára ferli. Löng-
un og áhugi á öllu er við kemur þjófnaði hefur ekki 
dvínað hjá mér á þessum tíma. Þjófnaðir sem við 
þekkjum hér á landi eru y� rleitt ekki skipulagðir, 
heldur meira tilviljunarkenndir. Samt sem áður er 
að verða nokkuð viðsnúningur í þessum efnum og 
maður er að sjá meira um skipulagða þjófnaði og 
dýrari munum stolið. 

Nú síðustu ár í góðærinu varð mikil aukning á 
erlendu vinnuafl i.  Samfara því varð mikil aukning 
þjófnaða.  Það virðist vera viðkvæmt umræðuefni 
meðal þjóðarinnar þegar kemur að því að ræða um 
þjófnað útlendinga.   Síðustu ár hefur erlent vinnuafl  
streymt til landsins, sérstaklega frá Austur-Evrópu, 
með ESB-samningi, sem opnar á fl æði erlends vinnu-
afl s.  Ég vil taka fram að erfi tt er skrifa um þjófnaði 
þar sem útlendingar eiga hlut að máli án þess að hljóta 
rasista–stimpil.  

Það sem mér hefur þótt einkennilegt er hversu stór 
hluti Austur-Evrópubúa stundar þjófnaði hér á landi.  
Útlendingar sem sérhæfa sig í þjófnuðum eru í allt 
öðrum klassa en þeir íslensku þjófar sem maður er 
vanur að glíma við.  Erlendu aðilarnir eru vel skipu-

lagðir og hafa verslanir sérstaklega fengið að reyna á 
kunnáttu þessara aðila.   Erlendir aðilar stela í meira 
magni og dýrari hlutum.   Við erum með aðila sem 
stunda oft  hefðbundna vinnu og þjófnað sem auka-
starf og senda síðan afrakstur tómstundaiðjunnar til 
síns heimalands.  Er ávinningur þessarar iðju gríð-
arlegur, en áhættan í algjöru lágmarki.  

Á árinu 2008 haldlagði lögreglan á Íslandi liðlega 
3000 kg af póstsendingum  á leið til Póllands og Lithá-
en.  Nánast allir haldlagðir munir tengdust þýfi  og var 
komið til skila.

Erlendu aðilarnir virðast kunna leikinn og gera lög-
reglunni erfi tt fyrir í yfi rheyrslu.  Í grein sem þessari 
er ekki hægt útskýra nákvæmlega hvað ég á við þar 
sem þá væri ég að gefa of miklar upplýsingar.  Erlendu 
aðilarnir nýta sem kostur er lögfræðiaðstoð á kostnað 
ríkisins.  Sumir erlendu aðilarnir hafa komið hér við 
sögu aft ur og aft ur. Í fl estum tilfellum hefur lögreglan 
aðeins tekið brotabrot af þeim þjófnaðarmálum sem 
þeir tengjast og öllum ljóst að ávinningur þeirra er 
umtalsverður.  Þýfi nu er síðan komið úr landi og hef-
ur heyrst að sé mest selt á götumörkuðum í Póllandi 
og Litháen.  Sem dæmi hefur stundum verið hægt 
að kaupa þar sígarettur með íslenskum viðvörunum, 
verkfæri merkt íslenskum verktökum, ilmvötn, snyrti-
vörur, fatnað merktan íslenskum framleiðendum, o.fl .  
Við höfum upplýsingar um bíla sem fl uttir hafa verið 
með Norrænu á leið til Austur-Evrópu og hafa verið 
með umtalsvert  þýfi  innanborðs.   

Auðgunarbrot 
        og útlendingar

Á árinu 2008 hald-
lagði lögreglan á Ís-
landi liðlega 3000 kg 
af póstsendingum  á 
leið til Póllands og 
Litháen.  Nánast all-
ir haldlagðir munir 
tengdust þýfi  og var 
komið til skila.

Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson
rannsóknarlögreglumaður

 hjá LRH.
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Þjófnaður meðal nágranna okkar á Norðurlöndum 
hefur einnig rokið upp með breytingu á atvinnuflæði 
og horfir til vandræða í þeim efnum.  Dómskerfi og 
lögregla hafa ekki náð að fylgja eftir þessum aðilum.  
Ég hef heyrt að brotamenn frá Austur-Evrópu horfi 
til Íslands með dollaramerki í augum, þar sem refs-
ingar við þjófnuðum eru í lágmarki.  Þá er einnig 
hægt að komast í burtu frá landinu áður en viðkom-
andi þarf að hefja afplánun.  Kannski ekki alslæmt að 
aðilar komi sér burtu frá landinu áður en viðkom-
andi þarf að afplána, þar sem það kostar liðlega 9,5 
milljónir að vera með einn fanga í íslensku fangelsi á 
ársgrundvelli.  

Það sem þarf að gerast er að við þurfum að breyta 
regluverki til að aðstoða yfirvöld við að ráða bót á 
þessum vanda sem við höfum glímt við síðustu ár.  Ég 
vil vekja athygli á grein sem birtist á Vísi.is 27. febr 
2009.  Þar kemur eftirfarandi fram, bein tilvitnun og 
heiti greinar:

Erlendum brotamönnum 
vísað úr landi með hraði
(Atli Steinn Guðmundsson skrifar:)

Hertar reglur danskra lög- og dómsgæsluyfirvalda 
gera það að verkum að það getur tekið innan við sól-

arhring að dæma erlenda brotamenn og vísa þeim úr 
landi með fimm ára endurkomubanni.  Þetta fengu 
tveir pólskir innbrotsþjófar í Horsens á Jótlandi að 
reyna.  Eftir að lögregla hafði í hendur í hári þeirra fyr-
ir að stela tölvuleikjum og blekhylkjum í prentara liðu 
innan við 24 klukkustundir þar til dómari hafði dæmt 
þá í 20 daga fangelsi og úrskurðað að auki að þeim 
skyldi vísað úr landi.

Slíkum úrræðum sem koma fram í fréttinni sé ég 
ekki fyrir mér að yrði beitt á Íslandi, enda er ekki hægt 
að sjá annað en erlendar glæpaklíkur séu að ná fótfestu 
hér á landi.  Linkind virðist vera algjör að mínu mati í 
þessum málaflokki, þar sem ekki er tekið á málefnum 
erlendra aðila sem fremja afbrot á annan hátt en 
þeirra íslensku.  Á Íslandi gildir jafnræðisreglan, þrátt 
fyrir að sú regla sé að verða okkur dýr og kannski 
hættuleg.

Oft er viðkvæðið hjá þessum útlendu brotaaðilum 
að þeir séu saklausir og að lögreglan skuli sýna fram 
á þjófnaðinn/afbrotið, en þýfið sem viðkomandi er 
með nemur oft verulega háum fjárhæðum.  Ekki er 
gerð krafa til brotamanna um að upplýsa hvar þeir 
keyptu hlutinn og hvar kvittanir eru.  Þess heldur er 
gerð krafa til lögreglunnar að sýna fram á að munirnir 
séu stolnir.  Lögin virka með brotamönnum en ekki 
þolendum sem eru einstaklingar og fyrirtæki.

Sem dæmi má nefna að í stóru máli sem 
auðgunarbrotadeild vann að fyrir 1 ½ ári voru 
9 Litháar færðir í gæsluvarðhald tímabundið af 
fjórtán manna hópi sem fór hnuplandi í verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu.   Fjórir af hópnum voru síðan 
dæmdir á síðari stigum í fangelsi, engin brottvísun var í 
málinu að loknum dómi.  Aðeins tókst að sanna þjófnað 
í nokkrum tilfellum, rakvéla- og snyrtivöruþjófnaði, 
sem byggð voru á myndbandsupptökum.   Lögreglan 
haldlagði hins vegar fatnað og enn fleiri snyrtivörur 
fyrir liðlega 5 milljónir, allt nýjar vörur, sumar 
verðmerktar og í umbúðum.  Hópurinn þurfti ekki 
að sanna kaup á þessum munum eða leggja fram 
kvittanir.  Enn síður þurftu þeir að sýna fram á að þeir 
gætu, auk framfærslu sinnar, haft efni á því að kaupa 
alla hluti sem þeir fullyrtu að þeir hefðu gert.  Tveir 
sakborninganna fóru fram á bætur frá ríkisvaldinu 
fyrir að vera haldið í gæsluvarðhaldi að ósekju.  Annar 
tapaði málinu en niðurstaða í máli hins aðilans liggur 
ekki enn fyrir.  Við höfum dæmi af öflugum þjófum 
sem hafa verið rétt nýkomnir til Íslands og strax 
byrjað brotastarfsemi sína.  Þá hefur tilkynningum um 
erlenda aðila, sem eru að hóta og ógna samlöndum 
sínum og krefjast verndartolla, fjölgað.  Aðilar sem 
hika ekki við að fara út í alvarlegar líkamsárásir verði 
ekki gengið að kröfum þeirra.  

Það má segja að allt sé reynt til að klekkja á lög-
reglunni sem og yfirvöldum í skjóli gildandi laga sem 
eru brotavæn, jafnvel brotahvetjandi.  Samkvæmt 
gildandi reglum er brottvísun að loknum dómi aðeins 
heimil ef viðkomandi hefur fengið óskilorðsbundinn 
dóm.  Með nýjum sakamálalögum virðist ekki hafa 
verið vilji til að setja ákvæði í lögin um öfuga sönn-
unarbyrði, einnig hefur verið þrengt verulega að lög-
reglunni með gæsluvarðhaldsúrræði.  Lög með öfugri 
sönnunarbyrði hefðu veitt lögreglunni heimild til að 
haldleggja stolna muni í mun meira mæli en gert er 
í dag.  Þess í stað þurfum við að afhenda sakborningi 

Upplýsingar frá Fangelsismálastofnun 
um hlutfall innlendra og erlendra fanga á Íslandi 

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Fjöldi	fanga	sem	ljúka	afplánun	pr.	ár	 212	 187	 212	 164	 196

Þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 34	 28	 29	 21	 52

Hlutfall	erl.	ríkisborgara	sem	ljúka	afpl.	 16,0	 15,0	 13,7	 12,8	 26,5

Brottvísað	 16	 14	 8	 9	 21

Hlutfall	brottvísaðra	af	erlendum	ríkisb.	 47,1	 50,0	 27,6	 42,9	 40,4

	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Óskb.fangelsisrefsing	 361	 370	 364	 402	 411

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 37	 43	 31	 37	 75

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 10,2	 11,6	 8,5	 9,2	 18,2

Skb.	refsing	 564	 257	 502	 466	 588

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 13	 16	 29	 36	 62

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 2,3	 6,2	 5,8	 7,7	 10,5

Sekt	skv.	dómum	 1.028	 861	 962	 1.131	 1.528

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 29	 26	 32	 93	 156

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 2,8	 3,0	 3,3	 8,2	 10,2

Sekt	skv.	viðurlagaákvörðun	 610	 459	 486	 524	 637

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 37	 31	 36	 60	 116

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 6,1	 6,8	 7,4	 11,5	 18,2

Sekt	skv.	árituðum	sektarboðum	 5.444	 3.143	 3.801	 2.319	 1.638

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 91	 61	 99	 71	 70

Hlutfall	erl.	ríkisborgara	 1,7	 1,9	 2,6	 3,1	 4,3

Kannski ekki alslæmt 
að aðilar komi sér 
burtu frá landinu 

áður en viðkomandi 
þarf að afplána, þar 

sem það kostar liðlega 
9,5 milljónir að vera 

með einn fanga í 
íslensku fangelsi á 

ársgrundvelli.  

 11



 10

Þjófnaður meðal nágranna okkar á Norðurlöndum 
hefur einnig rokið upp með breytingu á atvinnuflæði 
og horfir til vandræða í þeim efnum.  Dómskerfi og 
lögregla hafa ekki náð að fylgja eftir þessum aðilum.  
Ég hef heyrt að brotamenn frá Austur-Evrópu horfi 
til Íslands með dollaramerki í augum, þar sem refs-
ingar við þjófnuðum eru í lágmarki.  Þá er einnig 
hægt að komast í burtu frá landinu áður en viðkom-
andi þarf að hefja afplánun.  Kannski ekki alslæmt að 
aðilar komi sér burtu frá landinu áður en viðkom-
andi þarf að afplána, þar sem það kostar liðlega 9,5 
milljónir að vera með einn fanga í íslensku fangelsi á 
ársgrundvelli.  

Það sem þarf að gerast er að við þurfum að breyta 
regluverki til að aðstoða yfirvöld við að ráða bót á 
þessum vanda sem við höfum glímt við síðustu ár.  Ég 
vil vekja athygli á grein sem birtist á Vísi.is 27. febr 
2009.  Þar kemur eftirfarandi fram, bein tilvitnun og 
heiti greinar:

Erlendum brotamönnum 
vísað úr landi með hraði
(Atli Steinn Guðmundsson skrifar:)

Hertar reglur danskra lög- og dómsgæsluyfirvalda 
gera það að verkum að það getur tekið innan við sól-

arhring að dæma erlenda brotamenn og vísa þeim úr 
landi með fimm ára endurkomubanni.  Þetta fengu 
tveir pólskir innbrotsþjófar í Horsens á Jótlandi að 
reyna.  Eftir að lögregla hafði í hendur í hári þeirra fyr-
ir að stela tölvuleikjum og blekhylkjum í prentara liðu 
innan við 24 klukkustundir þar til dómari hafði dæmt 
þá í 20 daga fangelsi og úrskurðað að auki að þeim 
skyldi vísað úr landi.

Slíkum úrræðum sem koma fram í fréttinni sé ég 
ekki fyrir mér að yrði beitt á Íslandi, enda er ekki hægt 
að sjá annað en erlendar glæpaklíkur séu að ná fótfestu 
hér á landi.  Linkind virðist vera algjör að mínu mati í 
þessum málaflokki, þar sem ekki er tekið á málefnum 
erlendra aðila sem fremja afbrot á annan hátt en 
þeirra íslensku.  Á Íslandi gildir jafnræðisreglan, þrátt 
fyrir að sú regla sé að verða okkur dýr og kannski 
hættuleg.

Oft er viðkvæðið hjá þessum útlendu brotaaðilum 
að þeir séu saklausir og að lögreglan skuli sýna fram 
á þjófnaðinn/afbrotið, en þýfið sem viðkomandi er 
með nemur oft verulega háum fjárhæðum.  Ekki er 
gerð krafa til brotamanna um að upplýsa hvar þeir 
keyptu hlutinn og hvar kvittanir eru.  Þess heldur er 
gerð krafa til lögreglunnar að sýna fram á að munirnir 
séu stolnir.  Lögin virka með brotamönnum en ekki 
þolendum sem eru einstaklingar og fyrirtæki.

Sem dæmi má nefna að í stóru máli sem 
auðgunarbrotadeild vann að fyrir 1 ½ ári voru 
9 Litháar færðir í gæsluvarðhald tímabundið af 
fjórtán manna hópi sem fór hnuplandi í verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu.   Fjórir af hópnum voru síðan 
dæmdir á síðari stigum í fangelsi, engin brottvísun var í 
málinu að loknum dómi.  Aðeins tókst að sanna þjófnað 
í nokkrum tilfellum, rakvéla- og snyrtivöruþjófnaði, 
sem byggð voru á myndbandsupptökum.   Lögreglan 
haldlagði hins vegar fatnað og enn fleiri snyrtivörur 
fyrir liðlega 5 milljónir, allt nýjar vörur, sumar 
verðmerktar og í umbúðum.  Hópurinn þurfti ekki 
að sanna kaup á þessum munum eða leggja fram 
kvittanir.  Enn síður þurftu þeir að sýna fram á að þeir 
gætu, auk framfærslu sinnar, haft efni á því að kaupa 
alla hluti sem þeir fullyrtu að þeir hefðu gert.  Tveir 
sakborninganna fóru fram á bætur frá ríkisvaldinu 
fyrir að vera haldið í gæsluvarðhaldi að ósekju.  Annar 
tapaði málinu en niðurstaða í máli hins aðilans liggur 
ekki enn fyrir.  Við höfum dæmi af öflugum þjófum 
sem hafa verið rétt nýkomnir til Íslands og strax 
byrjað brotastarfsemi sína.  Þá hefur tilkynningum um 
erlenda aðila, sem eru að hóta og ógna samlöndum 
sínum og krefjast verndartolla, fjölgað.  Aðilar sem 
hika ekki við að fara út í alvarlegar líkamsárásir verði 
ekki gengið að kröfum þeirra.  

Það má segja að allt sé reynt til að klekkja á lög-
reglunni sem og yfirvöldum í skjóli gildandi laga sem 
eru brotavæn, jafnvel brotahvetjandi.  Samkvæmt 
gildandi reglum er brottvísun að loknum dómi aðeins 
heimil ef viðkomandi hefur fengið óskilorðsbundinn 
dóm.  Með nýjum sakamálalögum virðist ekki hafa 
verið vilji til að setja ákvæði í lögin um öfuga sönn-
unarbyrði, einnig hefur verið þrengt verulega að lög-
reglunni með gæsluvarðhaldsúrræði.  Lög með öfugri 
sönnunarbyrði hefðu veitt lögreglunni heimild til að 
haldleggja stolna muni í mun meira mæli en gert er 
í dag.  Þess í stað þurfum við að afhenda sakborningi 

Upplýsingar frá Fangelsismálastofnun 
um hlutfall innlendra og erlendra fanga á Íslandi 

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Fjöldi	fanga	sem	ljúka	afplánun	pr.	ár	 212	 187	 212	 164	 196

Þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 34	 28	 29	 21	 52

Hlutfall	erl.	ríkisborgara	sem	ljúka	afpl.	 16,0	 15,0	 13,7	 12,8	 26,5

Brottvísað	 16	 14	 8	 9	 21

Hlutfall	brottvísaðra	af	erlendum	ríkisb.	 47,1	 50,0	 27,6	 42,9	 40,4

	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola	 Fjöldi	dómþola

	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Óskb.fangelsisrefsing	 361	 370	 364	 402	 411

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 37	 43	 31	 37	 75

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 10,2	 11,6	 8,5	 9,2	 18,2

Skb.	refsing	 564	 257	 502	 466	 588

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 13	 16	 29	 36	 62

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 2,3	 6,2	 5,8	 7,7	 10,5

Sekt	skv.	dómum	 1.028	 861	 962	 1.131	 1.528

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 29	 26	 32	 93	 156

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 2,8	 3,0	 3,3	 8,2	 10,2

Sekt	skv.	viðurlagaákvörðun	 610	 459	 486	 524	 637

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 37	 31	 36	 60	 116

Hlutfall	erl.ríkisborgara	 6,1	 6,8	 7,4	 11,5	 18,2

Sekt	skv.	árituðum	sektarboðum	 5.444	 3.143	 3.801	 2.319	 1.638

þar	af	erlendir	ríkisborgarar	 91	 61	 99	 71	 70

Hlutfall	erl.	ríkisborgara	 1,7	 1,9	 2,6	 3,1	 4,3

Kannski ekki alslæmt 
að aðilar komi sér 
burtu frá landinu 

áður en viðkomandi 
þarf að afplána, þar 

sem það kostar liðlega 
9,5 milljónir að vera 

með einn fanga í 
íslensku fangelsi á 

ársgrundvelli.  
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stolna muni ef okkur tekst ekki að sýna hvaðan þeim 
var stolið.   

Ekki er hægt að segja að Ísland sé land refsinganna, 
heldur land umburðarlyndis og þæginda þegar kemur 
að afb rotum.   Erlendir brotamenn hafa sagt okkur að 
refsingar og úrræðaleysi íslensku lögreglunnar sé með 
ólíkindum.  Fram kemur að þeir undrast að dagpen-
ingagreiðslur í fangelsi á Íslandi séu hærri en laun 
þeirra sem vinna fulla atvinnu í þeirra heimalandi.

Í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins 1. mars sl. kom 
fram að 27 skotárásir hafa verið gerðar í Kaupmanna-
höfn og nágrenni frá ágúst til 1. mars sl.   Árásir sem 
tengjast erlendum glæpaklíkum.   Vonandi náum við 
að halda slíkum brotamönnum frá landinu. Núgild-
andi lög auðvelda okkur ekki baráttuna.  Það er því 
ekki að ástæðulausu sem Danir hafa þurft  að laga sína 
löggjöf til að stemma stigu við skipulögðum glæpum.   
Þó að hópurinn sé kannski ekki stór er afk astagetan 
mikil.  Eft ir því sem hópurinn verður stærri verður 
harkan og ofb eldið meira. Þessu til stuðnings og árétt-
ingar vil ég koma að grein af mbl.is frá 6. mars sl. með 
beina tilvitnun og heiti greinar.

Hóta að skjóta á danska lögreglumenn
Fréttir um að glæpahópar í Kaupmannahöfn hafi  hótað 
að skjóta á lögreglumenn borgarinnar hafa vakið mik-
inn óhug meðal lögreglumannanna, að sögn fréttavefj ar 
danska ríkisútvarpsins. „Auðvitað hefur þetta áhrif á 
okkur.  Og það versta er að þetta hefur enn meiri áhrif 
á fj ölskyldur okkar,“ hefur fréttavefurinn eft ir trún-
aðarmanni og öryggisfulltrúa í viðbúnaðardeild lög-
reglunnar í Kaupmannahöfn. Danska dagblaðið Ekstra 
bladet hefur birt viðtöl við hópa glæpamanna úr röðum 
innfl ytjenda þar sem þeir segja að lögreglumenn verði 

brátt skotmörk þeirra.  Formaður félags lögreglumanna 
í Kaupmannahöfn, Claus Oxfeldt, segir að full ástæða 
sé til að taka þessar hótanir alvarlega.  Lögreglan hafi  
fengið upplýsingar um að hætta sé á slíkum árásum.  

Hér er verið að fj alla um hópa annarrar kynslóðar 
erlendra innfl ytjenda, sem berjast á markaði glæpa-
manna og við ný erlend glæpasamtök um yfi rráð 
á fíkniefnimarkaði, auðgunarbrotum, mansali og 
vændi.  Ef menn halda að þessi heimur sé fj arri okkar 
fagra Íslandi þá lifa þeir sömu ekki á sama landi og 
ég.  Andvaraleysi og góður svefn í málefnum þessum 
á eft ir að sækja alvarlega að okkur á næstu árum.  Ég 
vona að sú þekking og reynsla sem er til staðar hjá 
nágrönnum okkar Dönum verði nýtt af sérfræðingum 
dómsmálaráðuneytisins.

Það er staðreynd að við höfum fengið stóran pakka 
erlendra brotamanna til landsins.  Það verður að 
auka valdbeitingarheimildir til lögreglu og dómskerf-
is svo fl æði erlendra brotamanna til landsins verði í 
lágmarki og að strax verið gerðar ráðstafanir til að 
koma brotaaðilum úr landi, jafnvel við fyrsta brot.  
Það er óskiljanlegt að þær reglur sem hægt er að beita 
erlenda brotamenn, fái þeir fangelsisdóm, séu ekki 
nýttar að fullu og brotaaðilum vísað frá landinu.

Ísland á að vera vinveitt fólki sem býr hér og lögin 
eiga að vernda þegna landsins. Vonandi fer ljósið að 
skína á hinu nýja Íslandi og ráðamenn þjóðarinnar 
taki við sér og samþykki breytingar á lögum er taka á 
þessum málefnum. 

Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson

Það er staðreynd að við 
höfum fengið stóran 
pakka erlendra brota-
manna til landsins.  
Það verður að auka 
valdbeitingarheimildir 
til lögreglu og dóms-
kerfi s svo fl æði erlendra 
brotamanna til lands-
ins verði í lágmarki og 
að strax verið gerðar 
ráðstafanir til að koma 
brotaaðilum úr landi, 

jafnvel við fyrsta brot.  

Móa - Th e Greenbalm - Face 
Icelandic

Kóngsbakka 8
MS Ármann Skipamiðlun 

ehf.
Hafnarhúsinu Box 290

Múlakaffi  
Hallarmúli
Múlaradíó

Fellsmúla 28
Múli ehf.

Hagamelur 21
Múli réttingar og sprautun 

ehf.
Vagnhöfða 5

Myndhönnun ehf
Suðurlandsbraut 6

Nesradíó ehf.
Síðumúla 19

Nexus
Hverfi sgötu 103
Neyðarlínan hf.
Skógarhlíð 14
Norfi sk ehf.
Álft aland 9

ÓG Bygg ehf.
Fjarðarseli 14

Pacta ehf.
Laugavegi 99
Pegasus hf.
Sóltúni 24

Pétur Stefánsson ehf
Vatnsstígur 15 íb.901

Pipar og salt
Klapparstíg 44

Pípulagnaverktakar ehf.
Langholtsvegi 109

Pjakkus Preladus ehf.
Ármúla 42
Plastco hf.

Skútuvogi 10c
Prikið

Bankastræti 12
Profi lstál

Smiðshöfða 15
Raff élagið ehf.
Kambaseli 21

Rafl oft  ehf
Súðarvogi 20

Rafsvið sf.
Haukshólum 9

Raft ækjaþjónustan sf.
Lágmúla 8 - Kjallari

Ragnar og Guðjón ehf.
Espigerði 2

Rannsóknastofa í lyfj a-og 
eiturefnafræði H.Í.
Hofsvallagötu 53

Ráðgjafar ehf.
Garðastræti 36

Réttur - Adalsteinsson & 
Partners

Klapparstíg 25-27
Ríkislögreglustjórinn

Skúlagötu 21
Ríkissaksóknari

Hverfi sgötu 6
Ræstivörur ehf.

Stangarhyl 4
S.Í.B.S.

Síðumúla 6
Samhjálp félagasamtök

Stangarhyl 3a

Samhugur ehf.
Langagerði 116

Samsýn ehf.
Háaleitisbraut 58-60

Saxhóll ehf.
Nóatúni 17
Sendibílar 

og hraðþjónusta ehf.
Urriðakvísl 3

Sínus ehf.
Grandagarði 1a

Sjálfstæðisfl okkurinn
Háaleitisbraut 1

SKALLI
Grjóthálsi 8

Skipasalan ehf.
Malarhöfða 2
Skíðasvæði 

höfuðborgarsvæðisins
Sóleyjarrima 67

Skorri ehf.
Bíldshöfða 12

Skóvinnustofa Halldórs 
Guðbjörnssonar

Hrísateigi 19
Skrifstofa Fangelsa á 
höfuðborgarsvæðinu

Hegningarh.V/skólavörðust
Sláttuvélamarkaðurinn

Vagnhöfða 8
Snæland Grímsson ehf. 

Hópferðabílar
Langholtsvegi 115

Sprinkler-pípulagnir ehf.
Bíldshöfða 18

Stálbyggingar ehf.
Hvammsgerði 5

Stepp ehf
Ármúla 32

Stjörnuegg hf.
Vallá, Kjalarnesi

Stólpi hf.
Klettagörðum 5

Stórborg - fasteignasala ehf.
Kirkjustétt 4-6 - 2.hæð

Studio 4 - Nasa veitingar
v/Austurvöll

Studio Hallgerður
Nóatúni 17

Svarta kaffi  ð 
- Kaffi  baunin ehf.

Laugavegi 54
Sögn ehf.

Skálholtsstíg 7
Söluturninn Texas 

- Halló ehf.
Veltusundi 3
Talnakönnun
Borgartúni 23

Tandur hf.
Hesthálsi 12

Tankahreinsun 
Magnúsar

Garðastöðum 14
Tannlæknastofa Friðgerðar 

Samúelsdóttur
Laugavegi 163

Tannlæknastofa Ingunnar 
M. Friðleifsdóttur

Síðumúla 28
Tannlæknastofa 
Jóns Viðars ehf

Skólavörðustíg 14

Tannlæknastofa Ögmundar 
Mána Ögmundssonar

Þingholtsstræti 11
Tannréttingar sf.
Snorrabraut 29

Tengi ehf.
Síðumúla 13

Th ai matstofan ehf.
Krosshamar 10

Tjónamat og skoðun ehf.
Klapparstíg 25-27  5hæð
Tollstjórinn í Reykjavík

Tryggvagötu 19 box 5029
Trésmiðjan Jari ehf.

Funahöfða 3
Tryggingamiðlun 

Íslands ehf.
Síðumúla 21

Utanríkisráðuneytið
Rauðarárstíg 25

Útlendingastofnun
Skógarhlíð 6

Vaka hf.
Eldshöfða 6

VDO - verkstæði ehf.
Borgartúni 36

Veiðiþjónustan Strengir
Smárarima 30

Veitingahúsið Carúsó
Þingholtsstræti 1

Veitingahúsið Jómfrúin ehf.
Lækjargötu 4

Verkfærasalan ehf.
Síðumúla 11

Vernd - Fangahjálp .
Skúlatúni 6

Verslunin Mótor
Kringlunni 4-12

Verslunin Rangá sf.
Skipasundi 56

Vesturgarður ehf.
Laugavegi 59

Vesturröst ehf.
Laugavegi 178

Vélar og verkfæri ehf.
Skútuvogi 1c

Vélsmiðjan Járnverk hf.
Bíldshöfða 18
Við og Við sf.

Gylfafl öt 3
Vilhjálmsson sf.

Sundaborg 1
Vífi lfell hf.

Stuðlahálsi 1
Vínberið

Laugavegi 43
www.emax.is

ármúla 1
www.leit.is
Ármúla 40

Þingvallaleið ehf.
Skógarhlíð 10
Þjóðgarðurinn 

Þingvöllum
Austurstræti 8-10

Ögurvík hf.
Týsgötu 1

Seltjarnarnes
Bæjarins bezta ehf.

Bollagörðum 11
Innrömmun Guðmundar

Eiðistorgi 15

Seltjarnarneskaupstaður
Austurströnd 2

Tannlæknastofa Ragnars Ó. 
Steinarssonar ehf

Eiðistorgi 15

Kópavogur
Allt-af ehf.

Baugakór 30
ALP/GÁK 

bílaverkstæðið ehf.
Skemmuvegi 20 blá gata
Arctico - Röramyndun-

skolplagnaviðg.
Marbakkabraut 6

Arinsmíði A-Ö - Jón Eldon 
Logason

Fellasmára 7
Arnarverk ehf

Kórsölum 5
Bifreiðastillingin ehf.

Smiðjuvegi 40d rauð gata
Bifreiðaverkstæði Björns 

Pálmasonar
Smiðjuvegi 40 rauð gata

Bílalakk ehf.
Skemmuvegi 14,blá gata

Bílar og tjón ehf.
Skemmuvegi 44m bleik gata

Bíljöfur ehf.
Smiðjuvegi 34

Bílstál ehf
Askalind 3

Bílvogur ehf.
Auðbrekku 17
Blikkarinn hf.

Auðbrekku 3-5
Blikkás - Funi ehf.

Smiðjuvegi 74
Blikksmiðjan Vík ehf.

Skemmuvegi 42
Borgarvirki ehf.
Hjallabrekku 22

Bókasafn Kópavogs
Hamraborg 6a
Cafe Adesso
Smáralind
Catalína

Hamraborg 11
DK Hugbúnaður

Hlíðasmára 17
Einar Beinteins ehf. - 

Dúkalagnir- 
og Veggfóðrun
Grófarsmára 8

Eyfeld ehf.
Hlíðarsmára 13

Félagsþjónusta Kópavogs
Fannborg 4

Fiskbúðin okkar
Smiðjuvegi 6

FOCAL Soft ware & 
Consulting

Hlíðasmára 14
Freyðing ehf.
Kórsölum 1
G. Sigurður 

Jóhannesson ehf.
Skógarhjalli 10

Gólfl ist ehf
Skálaheiði 1

Gullsmiðja Óla
Smáralind

Gæðabakstur - 
Ömmubakstur ehf.
Kársnesbraut 96a

Hagblikk ehf.
Smiðjuvegi  4c
Harðbakur ehf
Hlíðasmára 1

Hellur og garðar ehf.
Kjarrhólma 34

Hugbúnaður hf.
Engihjalla 8
Ísfrost ehf

Smiðjuvegi 11 e
Íslandsspil sf.

Smiðjuvegi 11a
Íslenskir undirverktakar ehf

Álfh ólsvegi 29
Ísnes ehf

Hamraborg 5
Járnsmiðjan ehf.

Dalvegi 24
Kjöthúsið ehf

Smiðjuvegi 24d Rauð gata
Kópavogsbær
Fannborg 2
Kríunes ehf.

Kríunesi v. Elliðavatn
Kynnisferðir ehf.

Vesturvör 34
Körfuberg ehf.

Kleifakór 1a
Lax-á ehf.

Vatnsendabletti 181
Lyfj a hf.

Bæjarlind 2
Læknavaktin
Smáratorgi 1
Maritech ehf

Hlíðasmára 14
Norm-X ehf.
Auðbrekku 6
Players ehf.
Bæjarlind 4
Radio-Raf

Smiðjuvegi 52
Rafmiðlun ehf.
Ögurhvarfi  8
Rafport ehf.

Nýbýlavegi 14
Rafsetning ehf.
Björtusölum 13

Raf-Stuð ehf.
Bakkasmára 8

Reynir bakari ehf.
Dalvegi 4

Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Dalvegi 16a

Réttir bílar ehf
Vesturvör 24

Ræstingaþjónustan sf.
Smiðjuvegi 62
Sérverk ehf.
Askalind 5

SL Rekstrarfélag ehf.
Hagasmára 1

Smári söluturn
Dalvegi 16c

Stjörnublikk hf.
Smiðjuvegi 2
Suðurverk hf.

Hlíðarsmára 11
Tölvuvirkni ehf.
Hlíðasmára 13

Samhugur ehf. Tannlæknastofa Ögmundar Seltjarnarneskaupstaður
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stolna muni ef okkur tekst ekki að sýna hvaðan þeim 
var stolið.   

Ekki er hægt að segja að Ísland sé land refsinganna, 
heldur land umburðarlyndis og þæginda þegar kemur 
að afb rotum.   Erlendir brotamenn hafa sagt okkur að 
refsingar og úrræðaleysi íslensku lögreglunnar sé með 
ólíkindum.  Fram kemur að þeir undrast að dagpen-
ingagreiðslur í fangelsi á Íslandi séu hærri en laun 
þeirra sem vinna fulla atvinnu í þeirra heimalandi.

Í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins 1. mars sl. kom 
fram að 27 skotárásir hafa verið gerðar í Kaupmanna-
höfn og nágrenni frá ágúst til 1. mars sl.   Árásir sem 
tengjast erlendum glæpaklíkum.   Vonandi náum við 
að halda slíkum brotamönnum frá landinu. Núgild-
andi lög auðvelda okkur ekki baráttuna.  Það er því 
ekki að ástæðulausu sem Danir hafa þurft  að laga sína 
löggjöf til að stemma stigu við skipulögðum glæpum.   
Þó að hópurinn sé kannski ekki stór er afk astagetan 
mikil.  Eft ir því sem hópurinn verður stærri verður 
harkan og ofb eldið meira. Þessu til stuðnings og árétt-
ingar vil ég koma að grein af mbl.is frá 6. mars sl. með 
beina tilvitnun og heiti greinar.

Hóta að skjóta á danska lögreglumenn
Fréttir um að glæpahópar í Kaupmannahöfn hafi  hótað 
að skjóta á lögreglumenn borgarinnar hafa vakið mik-
inn óhug meðal lögreglumannanna, að sögn fréttavefj ar 
danska ríkisútvarpsins. „Auðvitað hefur þetta áhrif á 
okkur.  Og það versta er að þetta hefur enn meiri áhrif 
á fj ölskyldur okkar,“ hefur fréttavefurinn eft ir trún-
aðarmanni og öryggisfulltrúa í viðbúnaðardeild lög-
reglunnar í Kaupmannahöfn. Danska dagblaðið Ekstra 
bladet hefur birt viðtöl við hópa glæpamanna úr röðum 
innfl ytjenda þar sem þeir segja að lögreglumenn verði 

brátt skotmörk þeirra.  Formaður félags lögreglumanna 
í Kaupmannahöfn, Claus Oxfeldt, segir að full ástæða 
sé til að taka þessar hótanir alvarlega.  Lögreglan hafi  
fengið upplýsingar um að hætta sé á slíkum árásum.  

Hér er verið að fj alla um hópa annarrar kynslóðar 
erlendra innfl ytjenda, sem berjast á markaði glæpa-
manna og við ný erlend glæpasamtök um yfi rráð 
á fíkniefnimarkaði, auðgunarbrotum, mansali og 
vændi.  Ef menn halda að þessi heimur sé fj arri okkar 
fagra Íslandi þá lifa þeir sömu ekki á sama landi og 
ég.  Andvaraleysi og góður svefn í málefnum þessum 
á eft ir að sækja alvarlega að okkur á næstu árum.  Ég 
vona að sú þekking og reynsla sem er til staðar hjá 
nágrönnum okkar Dönum verði nýtt af sérfræðingum 
dómsmálaráðuneytisins.

Það er staðreynd að við höfum fengið stóran pakka 
erlendra brotamanna til landsins.  Það verður að 
auka valdbeitingarheimildir til lögreglu og dómskerf-
is svo fl æði erlendra brotamanna til landsins verði í 
lágmarki og að strax verið gerðar ráðstafanir til að 
koma brotaaðilum úr landi, jafnvel við fyrsta brot.  
Það er óskiljanlegt að þær reglur sem hægt er að beita 
erlenda brotamenn, fái þeir fangelsisdóm, séu ekki 
nýttar að fullu og brotaaðilum vísað frá landinu.

Ísland á að vera vinveitt fólki sem býr hér og lögin 
eiga að vernda þegna landsins. Vonandi fer ljósið að 
skína á hinu nýja Íslandi og ráðamenn þjóðarinnar 
taki við sér og samþykki breytingar á lögum er taka á 
þessum málefnum. 

Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson

Það er staðreynd að við 
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Móa - Th e Greenbalm - Face 
Icelandic

Kóngsbakka 8
MS Ármann Skipamiðlun 

ehf.
Hafnarhúsinu Box 290

Múlakaffi  
Hallarmúli
Múlaradíó

Fellsmúla 28
Múli ehf.

Hagamelur 21
Múli réttingar og sprautun 

ehf.
Vagnhöfða 5

Myndhönnun ehf
Suðurlandsbraut 6

Nesradíó ehf.
Síðumúla 19

Nexus
Hverfi sgötu 103
Neyðarlínan hf.
Skógarhlíð 14
Norfi sk ehf.
Álft aland 9

ÓG Bygg ehf.
Fjarðarseli 14

Pacta ehf.
Laugavegi 99
Pegasus hf.
Sóltúni 24

Pétur Stefánsson ehf
Vatnsstígur 15 íb.901

Pipar og salt
Klapparstíg 44

Pípulagnaverktakar ehf.
Langholtsvegi 109

Pjakkus Preladus ehf.
Ármúla 42
Plastco hf.

Skútuvogi 10c
Prikið

Bankastræti 12
Profi lstál

Smiðshöfða 15
Raff élagið ehf.
Kambaseli 21

Rafl oft  ehf
Súðarvogi 20

Rafsvið sf.
Haukshólum 9

Raft ækjaþjónustan sf.
Lágmúla 8 - Kjallari

Ragnar og Guðjón ehf.
Espigerði 2

Rannsóknastofa í lyfj a-og 
eiturefnafræði H.Í.
Hofsvallagötu 53

Ráðgjafar ehf.
Garðastræti 36

Réttur - Adalsteinsson & 
Partners

Klapparstíg 25-27
Ríkislögreglustjórinn

Skúlagötu 21
Ríkissaksóknari

Hverfi sgötu 6
Ræstivörur ehf.

Stangarhyl 4
S.Í.B.S.

Síðumúla 6
Samhjálp félagasamtök

Stangarhyl 3a

Samhugur ehf.
Langagerði 116

Samsýn ehf.
Háaleitisbraut 58-60

Saxhóll ehf.
Nóatúni 17
Sendibílar 

og hraðþjónusta ehf.
Urriðakvísl 3

Sínus ehf.
Grandagarði 1a

Sjálfstæðisfl okkurinn
Háaleitisbraut 1

SKALLI
Grjóthálsi 8

Skipasalan ehf.
Malarhöfða 2
Skíðasvæði 

höfuðborgarsvæðisins
Sóleyjarrima 67

Skorri ehf.
Bíldshöfða 12

Skóvinnustofa Halldórs 
Guðbjörnssonar

Hrísateigi 19
Skrifstofa Fangelsa á 
höfuðborgarsvæðinu

Hegningarh.V/skólavörðust
Sláttuvélamarkaðurinn

Vagnhöfða 8
Snæland Grímsson ehf. 

Hópferðabílar
Langholtsvegi 115

Sprinkler-pípulagnir ehf.
Bíldshöfða 18

Stálbyggingar ehf.
Hvammsgerði 5

Stepp ehf
Ármúla 32

Stjörnuegg hf.
Vallá, Kjalarnesi

Stólpi hf.
Klettagörðum 5

Stórborg - fasteignasala ehf.
Kirkjustétt 4-6 - 2.hæð

Studio 4 - Nasa veitingar
v/Austurvöll

Studio Hallgerður
Nóatúni 17

Svarta kaffi  ð 
- Kaffi  baunin ehf.

Laugavegi 54
Sögn ehf.

Skálholtsstíg 7
Söluturninn Texas 

- Halló ehf.
Veltusundi 3
Talnakönnun
Borgartúni 23

Tandur hf.
Hesthálsi 12

Tankahreinsun 
Magnúsar

Garðastöðum 14
Tannlæknastofa Friðgerðar 

Samúelsdóttur
Laugavegi 163

Tannlæknastofa Ingunnar 
M. Friðleifsdóttur

Síðumúla 28
Tannlæknastofa 
Jóns Viðars ehf

Skólavörðustíg 14

Tannlæknastofa Ögmundar 
Mána Ögmundssonar

Þingholtsstræti 11
Tannréttingar sf.
Snorrabraut 29

Tengi ehf.
Síðumúla 13

Th ai matstofan ehf.
Krosshamar 10

Tjónamat og skoðun ehf.
Klapparstíg 25-27  5hæð
Tollstjórinn í Reykjavík

Tryggvagötu 19 box 5029
Trésmiðjan Jari ehf.

Funahöfða 3
Tryggingamiðlun 

Íslands ehf.
Síðumúla 21

Utanríkisráðuneytið
Rauðarárstíg 25

Útlendingastofnun
Skógarhlíð 6

Vaka hf.
Eldshöfða 6

VDO - verkstæði ehf.
Borgartúni 36

Veiðiþjónustan Strengir
Smárarima 30

Veitingahúsið Carúsó
Þingholtsstræti 1

Veitingahúsið Jómfrúin ehf.
Lækjargötu 4

Verkfærasalan ehf.
Síðumúla 11

Vernd - Fangahjálp .
Skúlatúni 6

Verslunin Mótor
Kringlunni 4-12

Verslunin Rangá sf.
Skipasundi 56

Vesturgarður ehf.
Laugavegi 59

Vesturröst ehf.
Laugavegi 178

Vélar og verkfæri ehf.
Skútuvogi 1c

Vélsmiðjan Járnverk hf.
Bíldshöfða 18
Við og Við sf.

Gylfafl öt 3
Vilhjálmsson sf.

Sundaborg 1
Vífi lfell hf.

Stuðlahálsi 1
Vínberið

Laugavegi 43
www.emax.is

ármúla 1
www.leit.is
Ármúla 40

Þingvallaleið ehf.
Skógarhlíð 10
Þjóðgarðurinn 

Þingvöllum
Austurstræti 8-10

Ögurvík hf.
Týsgötu 1

Seltjarnarnes
Bæjarins bezta ehf.

Bollagörðum 11
Innrömmun Guðmundar

Eiðistorgi 15

Seltjarnarneskaupstaður
Austurströnd 2

Tannlæknastofa Ragnars Ó. 
Steinarssonar ehf

Eiðistorgi 15

Kópavogur
Allt-af ehf.

Baugakór 30
ALP/GÁK 

bílaverkstæðið ehf.
Skemmuvegi 20 blá gata
Arctico - Röramyndun-

skolplagnaviðg.
Marbakkabraut 6

Arinsmíði A-Ö - Jón Eldon 
Logason

Fellasmára 7
Arnarverk ehf

Kórsölum 5
Bifreiðastillingin ehf.

Smiðjuvegi 40d rauð gata
Bifreiðaverkstæði Björns 

Pálmasonar
Smiðjuvegi 40 rauð gata

Bílalakk ehf.
Skemmuvegi 14,blá gata

Bílar og tjón ehf.
Skemmuvegi 44m bleik gata

Bíljöfur ehf.
Smiðjuvegi 34

Bílstál ehf
Askalind 3

Bílvogur ehf.
Auðbrekku 17
Blikkarinn hf.

Auðbrekku 3-5
Blikkás - Funi ehf.

Smiðjuvegi 74
Blikksmiðjan Vík ehf.

Skemmuvegi 42
Borgarvirki ehf.
Hjallabrekku 22

Bókasafn Kópavogs
Hamraborg 6a
Cafe Adesso
Smáralind
Catalína

Hamraborg 11
DK Hugbúnaður

Hlíðasmára 17
Einar Beinteins ehf. - 

Dúkalagnir- 
og Veggfóðrun
Grófarsmára 8

Eyfeld ehf.
Hlíðarsmára 13

Félagsþjónusta Kópavogs
Fannborg 4

Fiskbúðin okkar
Smiðjuvegi 6

FOCAL Soft ware & 
Consulting

Hlíðasmára 14
Freyðing ehf.
Kórsölum 1
G. Sigurður 

Jóhannesson ehf.
Skógarhjalli 10

Gólfl ist ehf
Skálaheiði 1

Gullsmiðja Óla
Smáralind

Gæðabakstur - 
Ömmubakstur ehf.
Kársnesbraut 96a

Hagblikk ehf.
Smiðjuvegi  4c
Harðbakur ehf
Hlíðasmára 1

Hellur og garðar ehf.
Kjarrhólma 34

Hugbúnaður hf.
Engihjalla 8
Ísfrost ehf

Smiðjuvegi 11 e
Íslandsspil sf.

Smiðjuvegi 11a
Íslenskir undirverktakar ehf

Álfh ólsvegi 29
Ísnes ehf

Hamraborg 5
Járnsmiðjan ehf.

Dalvegi 24
Kjöthúsið ehf

Smiðjuvegi 24d Rauð gata
Kópavogsbær
Fannborg 2
Kríunes ehf.

Kríunesi v. Elliðavatn
Kynnisferðir ehf.

Vesturvör 34
Körfuberg ehf.

Kleifakór 1a
Lax-á ehf.

Vatnsendabletti 181
Lyfj a hf.

Bæjarlind 2
Læknavaktin
Smáratorgi 1
Maritech ehf

Hlíðasmára 14
Norm-X ehf.
Auðbrekku 6
Players ehf.
Bæjarlind 4
Radio-Raf

Smiðjuvegi 52
Rafmiðlun ehf.
Ögurhvarfi  8
Rafport ehf.

Nýbýlavegi 14
Rafsetning ehf.
Björtusölum 13

Raf-Stuð ehf.
Bakkasmára 8

Reynir bakari ehf.
Dalvegi 4

Réttingaverkstæði Jóa ehf.
Dalvegi 16a

Réttir bílar ehf
Vesturvör 24

Ræstingaþjónustan sf.
Smiðjuvegi 62
Sérverk ehf.
Askalind 5

SL Rekstrarfélag ehf.
Hagasmára 1

Smári söluturn
Dalvegi 16c

Stjörnublikk hf.
Smiðjuvegi 2
Suðurverk hf.

Hlíðarsmára 11
Tölvuvirkni ehf.
Hlíðasmára 13

Samhugur ehf. Tannlæknastofa Ögmundar Seltjarnarneskaupstaður
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Pétur Berg Matthíasson
stjórnmála- og 

stjórnsýslufræðingur, 
starfar á stjórnsýslusviði 

ríkislögreglustjóra.

Mat á verkefnum lögreglunnar og a� rotatíðni 
síðustu áratugi hefur einskorðast við upplýsingar 
skráðar í dagbók annars vegar og í málaskrá hins 
vegar.  Dagbókarfærslur eru verkefni sem gefa til 
kynna hvað lögreglan í umdæminu er alla jafnan að 
gera, eins og t.a.m. umferðare� irlit, tilkynningar, 
boðun, aðstoð vegna lausagöngu bú� ár, umhirða 
og viðhald lögreglubifreiða, skýrslugerð, aðstoð við 
borgara, aðstoð vegna umferðaróhapps, lögreglu-
fylgd, leit o.s.frv.

Skráð afb rot í málaskrá lögreglunnar (LÖKE) gefa 
hins vegar til kynna fj ölda brota hverju sinni sem ým-
ist hafa verið tilkynnt lögreglu, eða að lögreglan hefur 
ákveðið að kæra einhvern fyrir brot á lögum.  Þessir 
tveir mælikvarðar, dagbók og skráð brot, gefa því tvær 
myndir af umfangi starfsemi lögreglunnar.  Á bak við 
skráð brot eru jafnan rannsóknir, en sá tími og kostn-
aður sem fer í það að rannsaka mál er stór þáttur í 
starfseminni.  Þær upplýsingar sem ríkissaksóknari 
birtir árlega um stöðu mála sem fara í ákærumeðferð 
gefa eina mynd af rannsóknarvinnu lögreglunnar, en 
fl eiri þætti þarf að skoða eins og málsmeðferðartíma 
og hlutfall leystra mála. 

Svo að hægt sé að gera sér betur grein fyrir umfangi, 
tíma og kostnaði við rannsókn máls er unnið að því 
hjá ríkislögreglustjóra að samþætta málaskrá lögregl-
unnar við Oracle-bókhaldskerfi  ríkisins til þess að 
tengja saman lögreglumál við þann kostnað sem fellur 
til við vinnslu mála eða svokallað verkbókhald, þar 
sem því verður við komið.  Þessi vinna stendur yfi r 
og þegar henni lýkur verður kominn vettvangur til að 
meta kostnað og tíma við rannsókn mála.  

Af hálfu margra Íslendinga er fj öldi brota í málaskrá 
lögreglunnar dæmi um hvort lögreglan skili árangri.  
Fer brotum fj ölgandi í tilteknu umdæmi eða fækkar 
þeim milli mánuða eða ára?  Fjöldi mála í málaskrá er 
hins vegar ekki það sama og fj öldi brota. Eitt mál kann 
að fela í sér fl eiri en eitt brot og jafnvel fl eiri en einn 
brotamann eins og alkunna er.  Fjöldi mála getur því 
gefi ð villandi mynd af afb rotatíðni í umdæmi.  

Stafrænar hraðamyndavélar 
– nýtt form löggæslu
Í tengslum við þá vinnu sem fólst í undirbúningi við 
gerð árangursstjórnunarsamninga og þróun mæli-
kvarða var skoðað sérstaklega við hvaða brotafl okka 
ætti að miða.  Þegar helstu brotafl okkarnir eru skoð-
aðir fyrir árið 2007 kemur í ljós að sá stærsti er hrað-
akstursbrot, en hann byggir að miklu leyti á frum-
kvæðisvinnu lögreglunnar og getur því tekið miklum 
breytingum á milli ára.  Með tilkomu stafrænna hraða-
myndavéla hefur hraðakstursbrotum fj ölgað gríð-
arlega.  Aukning varð á skráðum hraðakstursbrotum 
árið 2007 með tilkomu tveggja véla í Hvalfj arðarsveit. 
Þessar tvær vélar skráðu um 6.900 hraðakstursbrot 
eða um 18% af öllum skráðum hraðakstursbrotum á 
Íslandi árið 2007. Nú er búið að fj ölga þessum vélum í 
níu og áætlað er að þær verði orðnar 16 á næstu árum. 
Skoða þarf sérstaklega hvaða áhrif svona breytingar 
geta haft  í för með sér. Lögreglan getur t.a.m. dregið úr 
umferðareft irliti á stöðum þar sem vélarnar hafa verið 
settar upp á sama tíma og skráðum brotum fj ölgar svo 
dæmi sé tekið.

Fíkniefnabrot voru fj órði stærsti brotafl okkurinn 
árið 2007 en fj öldi þeirra ræðst að miklu leyti af 

frumkvæðisvinnu lögreglunnar.  Önnur brot eins og 
auðgunarbrot og eignaspjöll eru einnig mjög mörg 
en fj öldi þeirra fer ekki eft ir frumkvæði lögreglunnar 
með sama hætti og umferðarlagabrotin og fíkniefna-
brotin gera.  Í kjölfar skoðunar stjórnsýslusviðs rík-
islögreglustjóra á brotafl okkum árið 2007 var ákveðið 
að taka ekki sérstaklega mið af fj ölda fíkniefnabrota 
og umferðarlagabrota við gerð árangursstjórnunar-
samninga, heldur einblína á hegningarlagabrot, s.s. 
auðgunarbrot og líkamsmeiðingar, þar sem áhrifa 
lögreglunnar gætir síður.  Þetta fyrirkomulag á að vera 
í stöðugri endurskoðun og það getur verið að horfa 
ætti meira á rannsókn mála sem mælikvarða en gert 
hefur verið.

Notkun þolendakannana
Hér að framan hef ég stuttlega farið yfi r ýmsa mæli-
kvarða og reynt að útskýra þá þætti sem lögreglan 
er almennt að skoða við mat á starfsemi og árangri 
hennar.  Flestir lögreglumenn kannast án efa við mæl-
ingar sem Gallup hefur gert frá því í byrjun tíunda 
áratugarins á trausti almennings á stofnunum, þ. á m. 
lögreglunni, Alþingi og Háskóla Íslands.  Það hefur 
hins vegar minna verið fj allað um þolendakannanir 
og tilgang þeirra, en í Bretlandi hafa þær verið gerð-
ar af hálfu hins opinbera frá því 1981.  Í Englandi og 
Wales eru afb rot mæld út frá annars vegar niðurstöð-
um þolendakannana sem framkvæmdar eru á tveggja 
ára fresti og hins vegar upplýsingum í málaskrá lög-
reglunnar.  Við mat á ákveðnum brotafl okkum í Bret-
landi, eins og t.d. minni háttar ofb eldisbrotum, eru 
þolendakannanir taldar áreiðanlegri og gefa betri 
mynd en upplýsingar í málaskrá.

Árið 2004 var í fyrsta sinn gerð alþjóðleg þolenda-
könnun á Íslandi sem Háskólaútgáfan og ríkislög-
reglustjóri gáfu út.  Með þolendakönnunum eru þátt-
takendur m.a. spurðir um reynslu sína af afb rotum 
og þjónustu lögreglunnar. Vorið 2007 stóð lögreglan 
á höfuðborgarsvæðinu fyrir sambærilegri könnun 
og gerð var árið 2004.  Í löggæsluáætlun 2007 – 2011 
er kveðið á um að lögreglan meti störf sín og árang-
ur í ljósi kannana á öryggistilfi nningu borgaranna 
og trausti þeirra á störfum hennar. Hingað til hef-
ur lögreglan einblínt á afb rotatíðni en með tilkomu 
löggæsluáætlunar verða mælikvarðar eins og traust, 
öryggistilfi nning, viðhorf og mat á þjónustuþátt-
um metnir kerfi sbundið og niðurstöður notaðar við 
stefnumótun og markmiðasetningu til framtíðar. 

Á síðasta ári var í fyrsta sinn gerð þolendakönn-
un samkvæmt löggæsluáætluninni sem náði yfi r allt 
landið. Stjórnsýslusvið ríkislögreglustjóra og lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu stóðu sameiginlega að 
þessari könnun, bæði hvað varðar þróun og kostnað 
og kom skýrsla með niðurstöðum út í október 2008.  
Fyrirhugað er að framkvæma slíkar kannanir árlega 
og munu lögreglustjórar í kjölfarið geta tekið mið 

af niðurstöðum við gerð ársáætlana.  Kostnaður við 
hverja þolendakönnun er mikill og því er vandséð að 
slík könnun verði gerð fyrir hvert lögregluembætti 
fyrir sig.  Það fyrirkomulag sem notast er við býður 
hins vegar upp á þann möguleika að fl okka embætti 
saman eft ir landsvæðum og fá þar með áreiðanlegar 
upplýsingar um tiltekin svæði í staðin fyrir einungis 
eina heildartölu fyrir allt landið. Í skýrslunni Reynsla 
landsmanna af a� rotum og viðhorf til lögreglunn-
ar, sem fi nna má á lögregluvefnum, er hægt að sjá nið-
urstöður fyrir tiltekin landsvæði; höfuðborgarsvæðið, 
Suðurnes, Suðurland, Austurland, Norðurland og 
Vesturland/Vestfi rði.

Helstu niðurstöður voru að um 88% svarenda telja 
að lögreglan sé að vinna nokkuð eða mjög gott starf.  
Um 74% svarenda sem tilkynnt höfðu afb rot voru 
mjög eða frekar ánægðir með þjónustu lögreglunnar. 
Um 32% svarenda sáu lögreglumann eða lögreglubíl 
í sínu byggðarlagi oft  eða nær daglega.  Það voru um 
32% sem töldu sig örugg í miðborg Reykjavíkur að 
næturlagi um helgar árið 2007 og er það rúmum 4% 
færri en árið 2004.

Þessum rannsóknum verður fram haldið og von-
andi verður hægt í framtíðinni að skoða hvert og 
eitt embætti nánar.  Sjá má þegar í ársáætlunum lög-
reglustjóranna fyrir árið 2009 að aukin áhersla hefur 
verið lögð á að tryggja betri þjónustu, auka sýnileika 
og fækka brotum í samræmi við markmið löggæslu-
áætlunar.

Pétur Berg Matthíasson

Nýr mælikvarði 
            á störf lögreglunnar Þegar helstu brota-

fl okkarnir eru skoð-
aðir fyrir árið 2007 
kemur í ljós að sá 
stærsti er hraðaksturs-
brot, en hann byggir 
að miklu leyti á frum-
kvæðisvinnu lögregl-
unnar og getur því 
tekið miklum breyting-
um á milli ára.  Með 
tilkomu stafrænna 
hraðamyndavéla hefur 
hraðakstursbrotum 
fj ölgað gríðarlega. 
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gefa eina mynd af rannsóknarvinnu lögreglunnar, en 
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og hlutfall leystra mála. 
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hjá ríkislögreglustjóra að samþætta málaskrá lögregl-
unnar við Oracle-bókhaldskerfi  ríkisins til þess að 
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ætti að miða.  Þegar helstu brotafl okkarnir eru skoð-
aðir fyrir árið 2007 kemur í ljós að sá stærsti er hrað-
akstursbrot, en hann byggir að miklu leyti á frum-
kvæðisvinnu lögreglunnar og getur því tekið miklum 
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settar upp á sama tíma og skráðum brotum fj ölgar svo 
dæmi sé tekið.

Fíkniefnabrot voru fj órði stærsti brotafl okkurinn 
árið 2007 en fj öldi þeirra ræðst að miklu leyti af 
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Þann 1. janúar 2009 tóku gildi lög um meðferð 
sakamála (hér e� ir skammstöfuð SML),  en þau 
leystu af hólmi lög nr. 19/1991 um meðferð 
opinberra mála.  Hin nýju lög eru afrakstur 
heildarendurskoðunar á lögum nr. 19/1991, en 
þeim lögum hafði verið breytt alls 18 sinnum.  

Skýrslur lögreglu af sakborningi og vitnum, sem 
teknar eru á rannsóknarstigi, eiga stóran þátt í því að 
upplýsa mál og leggja þar með grunn að ákvörðun um 
saksókn.  Skýrslutaka lögreglu er hins vegar vandasöm 
ef hún á að ná tilgangi sínum án þess að hallað sé um 
of á sakborning.  Lög nr. 19/1991 höfðu að geyma 
fremur fá og dreifð ákvæði um það hvernig henni bæri 
að haga, en nánari reglur lögunum til fyllingar var 
þó að fi nna í reglugerð nr. 395/2007 um réttarstöðu 
handtekinna manna og yfi rheyrslur hjá lögreglu. Í 
VIII. kafl a hinna nýju sakamálalaga er kveðið á um 
skýrslutöku af sakborningi og vitnum við rannsókn 
máls á heildstæðan hátt. Þar á meðal eru ýmis nýmæli 
frá eldri lögum, t.d. um óformlega skýrslutöku 
lögreglu af sjónarvottum og öðrum vitnum, sbr. 60. 
gr. SML.  Hér á eft ir verður leitast við að skýra út í 
stórum dráttum gildandi rétt um skýrslutöku hjá 
lögreglu af sakborningi og vitnum með hliðsjón af 
hinum nýju sakamálalögum.  Þeir dómar Hæstaréttar 
sem vísað er til hér á eft ir halda gildi sínu þótt þeir hafi  
verið kveðnir upp í tíð eldri laga nr. 19/1991, þar sem 
samsvarandi ákvæði er að fi nna í hinum nýju lögum.   
Enn fremur  verður fj allað um afl eiðingar þess að 
ekki er staðið réttilega að skýrslutöku hjá lögreglu, 
með hliðsjón af sjónarmiðum um sönnunargildi 
lögregluskýrslna fyrir dómi.  

A.  Hugtakið „skýrslutaka“
„Í sakamálum er skorið úr um hvort menn hafi  gerst 
sekir um refsiverða háttsemi sem þeim er gefi n að sök, 
og að auki er þeim, sem sekir eru taldir, ákvörðuð við-
eigandi viðurlög.“   Þær aðferðir sem lögreglan beitir 
við rannsókn mála eru margs konar. Fyrir utan gagna-

öfl un og aðra upplýsingaöfl un, er skýrslutaka af sak-
borningi og vitnum einn meginþáttur lögreglurann-
sóknar.  Skýrslutaka er rannsóknaraðgerð, sem miðar 
að því að fá fram atriði sem máli skipta um atvik máls, 
orsakir og afl eiðingar ætlaðrar refsiverðrar háttsemi, 
og varpað geta ljósi á sekt eða sakleysi sakbornings. 

Í 1. mgr. 58. gr. SML er mælt fyrir um þá meg-
inreglu að lögregla taki skýrslu af sakborningi og vitn-
um meðan mál er til rannsóknar eft ir því sem nánar er 
mælt fyrir um í VIII. kafl a laganna.  Skýrslutaka getur 
verið allt frá stystu orðaskiptum þar sem skýrslugjafi  
svarar nokkrum hnitmiðuðum spurningum, allt til 
langra og ítarlegra viðtala þar sem mál eru brotin til 
mergjar.  Skýrslutaka af sakborningi eða vitnum kann 
að hafa margvíslega þýðingu við rannsókn máls.  Hún 
getur til að mynda haft  upplýsingagildi fyrir lögreglu 
og lagt grunninn að frekari rannsóknaraðgerðum.  
Slík skýrslutaka kann jafnframt að vera mikilvæg fyrir 
ákæranda við ákvörðun þess hvort höfða beri mál eða 
ekki.  Enn fremur kann framburður hjá lögreglu að 
hafa áhrif á sönnunarmat dómara ef hann stangast á 
við framburð viðkomandi fyrir dómi. Skýrslutöku hjá 
lögreglu má greina annars vegar í formlega skýrslu-
töku og hins vegar óformlega skýrslutöku.  

Helstu ákvæði í lögum um meðferð sakamála, sem 
varða skýrslutöku hjá lögreglu,  er að fi nna í VIII. kafl a 
þeirra.  Í 3. mgr. 111. gr. SML er kveðið á um sönn-
unargildi vitnaskýrslna sem gefnar eru hjá lögreglu.  Í 
117. – 119.  gr. er svo að fi nna reglur sem undanþiggja 
eða banna mönnum undir vissum kringumstæðum 
að bera vitni fyrir dómi, en þær eiga, eft ir því sem við 

getur átt, einnig við um skýrslutöku hjá lögreglu.  

B.  Mismunandi form skýrslutöku
1. Formleg skýrslutaka

Ákvæði VIII. kafl a sakamálalaga, um skýrslutöku 
við rannsókn, eiga að meginstefnu við um formlega 
skýrslutöku hjá lögreglu, að  59. gr. og 60. gr. und-
anskildum. Um leið og ljóst er orðið að einstaklingur 
er spurður sem sakborningur, eða kvaddur til skýrslu-
töku sem vitni, ber að jafnaði að fylgja þeim reglum 
sem gilda um formlega skýrslutöku.   

Sú spurning kann að vakna við rannsókn máls, 
hversu ítarleg skýrslutaka af sakborningi skuli vera.  
Sé skýrslutaka ófullnægjandi, eða ekki gætt réttra að-
ferða við framkvæmd hennar, yrði í mörgum tilvikum 
unnt að bæta úr slíkum annmörkum við yfi rheyrslu 
sakbornings fyrir dómi.  Ef ekki verður hins vegar 
ráðin bót á slíkum annmörkum fyrir dómi er líklegra 
að afl eiðingarnar verði þær að sekt sakbornings telj-
ist ekki sönnuð, með vísan til 108. gr. SML, fremur 

en að málinu verði vísað frá dómi á þeim grundvelli 
að það teljist ekki fullrannsakað sbr. Hrd. 1996:2433.   
Af dómi þessum verður enn fremur dregin sú ályktun 
að formleg skýrslutaka af sakborningi sé ekki skilyrði 
þess að ákæra verði gefi n út, enda er heldur ekki kveð-
ið á um þá skyldu í sakamálalögunum frekar en í lög-
um nr. 19/1991.  Sú niðurstaða er í eðlilegu samræmi 
við meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu, 
sem birtist nú í 1. mgr. 111. gr. SML, en af henni leið-
ir að það er fyrst og fremst framburður ákærða fyrir 
dómi sem hefur sönnunargildi í sakamáli, en ekki 
framburður hans hjá lögreglu.   Þrátt fyrir þetta á  
sakborningur rétt á að skýra mál sitt í skýrslutöku hjá 
lögreglu, fari hann fram á það, sbr. Hrd. 2000:1942.

Þótt ekki sé það fortakslaus skylda, er það viðtekin 
venja að taka formlega skýrslu af sakborningi áður en 
ákæra er gefi n út, að minnsta kosti í stærri málum.  

Af  dómi Hæstaréttar frá 2. sept. 2002 í máli nr. 
300/2002, verður ráðið, að það telst ekki skilyrði 
þess að vitni verði leitt fyrir dóm í sakamáli, að það 
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Þann 1. janúar 2009 tóku gildi lög um meðferð 
sakamála (hér e� ir skammstöfuð SML),  en þau 
leystu af hólmi lög nr. 19/1991 um meðferð 
opinberra mála.  Hin nýju lög eru afrakstur 
heildarendurskoðunar á lögum nr. 19/1991, en 
þeim lögum hafði verið breytt alls 18 sinnum.  

Skýrslur lögreglu af sakborningi og vitnum, sem 
teknar eru á rannsóknarstigi, eiga stóran þátt í því að 
upplýsa mál og leggja þar með grunn að ákvörðun um 
saksókn.  Skýrslutaka lögreglu er hins vegar vandasöm 
ef hún á að ná tilgangi sínum án þess að hallað sé um 
of á sakborning.  Lög nr. 19/1991 höfðu að geyma 
fremur fá og dreifð ákvæði um það hvernig henni bæri 
að haga, en nánari reglur lögunum til fyllingar var 
þó að fi nna í reglugerð nr. 395/2007 um réttarstöðu 
handtekinna manna og yfi rheyrslur hjá lögreglu. Í 
VIII. kafl a hinna nýju sakamálalaga er kveðið á um 
skýrslutöku af sakborningi og vitnum við rannsókn 
máls á heildstæðan hátt. Þar á meðal eru ýmis nýmæli 
frá eldri lögum, t.d. um óformlega skýrslutöku 
lögreglu af sjónarvottum og öðrum vitnum, sbr. 60. 
gr. SML.  Hér á eft ir verður leitast við að skýra út í 
stórum dráttum gildandi rétt um skýrslutöku hjá 
lögreglu af sakborningi og vitnum með hliðsjón af 
hinum nýju sakamálalögum.  Þeir dómar Hæstaréttar 
sem vísað er til hér á eft ir halda gildi sínu þótt þeir hafi  
verið kveðnir upp í tíð eldri laga nr. 19/1991, þar sem 
samsvarandi ákvæði er að fi nna í hinum nýju lögum.   
Enn fremur  verður fj allað um afl eiðingar þess að 
ekki er staðið réttilega að skýrslutöku hjá lögreglu, 
með hliðsjón af sjónarmiðum um sönnunargildi 
lögregluskýrslna fyrir dómi.  

A.  Hugtakið „skýrslutaka“
„Í sakamálum er skorið úr um hvort menn hafi  gerst 
sekir um refsiverða háttsemi sem þeim er gefi n að sök, 
og að auki er þeim, sem sekir eru taldir, ákvörðuð við-
eigandi viðurlög.“   Þær aðferðir sem lögreglan beitir 
við rannsókn mála eru margs konar. Fyrir utan gagna-

öfl un og aðra upplýsingaöfl un, er skýrslutaka af sak-
borningi og vitnum einn meginþáttur lögreglurann-
sóknar.  Skýrslutaka er rannsóknaraðgerð, sem miðar 
að því að fá fram atriði sem máli skipta um atvik máls, 
orsakir og afl eiðingar ætlaðrar refsiverðrar háttsemi, 
og varpað geta ljósi á sekt eða sakleysi sakbornings. 

Í 1. mgr. 58. gr. SML er mælt fyrir um þá meg-
inreglu að lögregla taki skýrslu af sakborningi og vitn-
um meðan mál er til rannsóknar eft ir því sem nánar er 
mælt fyrir um í VIII. kafl a laganna.  Skýrslutaka getur 
verið allt frá stystu orðaskiptum þar sem skýrslugjafi  
svarar nokkrum hnitmiðuðum spurningum, allt til 
langra og ítarlegra viðtala þar sem mál eru brotin til 
mergjar.  Skýrslutaka af sakborningi eða vitnum kann 
að hafa margvíslega þýðingu við rannsókn máls.  Hún 
getur til að mynda haft  upplýsingagildi fyrir lögreglu 
og lagt grunninn að frekari rannsóknaraðgerðum.  
Slík skýrslutaka kann jafnframt að vera mikilvæg fyrir 
ákæranda við ákvörðun þess hvort höfða beri mál eða 
ekki.  Enn fremur kann framburður hjá lögreglu að 
hafa áhrif á sönnunarmat dómara ef hann stangast á 
við framburð viðkomandi fyrir dómi. Skýrslutöku hjá 
lögreglu má greina annars vegar í formlega skýrslu-
töku og hins vegar óformlega skýrslutöku.  

Helstu ákvæði í lögum um meðferð sakamála, sem 
varða skýrslutöku hjá lögreglu,  er að fi nna í VIII. kafl a 
þeirra.  Í 3. mgr. 111. gr. SML er kveðið á um sönn-
unargildi vitnaskýrslna sem gefnar eru hjá lögreglu.  Í 
117. – 119.  gr. er svo að fi nna reglur sem undanþiggja 
eða banna mönnum undir vissum kringumstæðum 
að bera vitni fyrir dómi, en þær eiga, eft ir því sem við 

getur átt, einnig við um skýrslutöku hjá lögreglu.  

B.  Mismunandi form skýrslutöku
1. Formleg skýrslutaka

Ákvæði VIII. kafl a sakamálalaga, um skýrslutöku 
við rannsókn, eiga að meginstefnu við um formlega 
skýrslutöku hjá lögreglu, að  59. gr. og 60. gr. und-
anskildum. Um leið og ljóst er orðið að einstaklingur 
er spurður sem sakborningur, eða kvaddur til skýrslu-
töku sem vitni, ber að jafnaði að fylgja þeim reglum 
sem gilda um formlega skýrslutöku.   

Sú spurning kann að vakna við rannsókn máls, 
hversu ítarleg skýrslutaka af sakborningi skuli vera.  
Sé skýrslutaka ófullnægjandi, eða ekki gætt réttra að-
ferða við framkvæmd hennar, yrði í mörgum tilvikum 
unnt að bæta úr slíkum annmörkum við yfi rheyrslu 
sakbornings fyrir dómi.  Ef ekki verður hins vegar 
ráðin bót á slíkum annmörkum fyrir dómi er líklegra 
að afl eiðingarnar verði þær að sekt sakbornings telj-
ist ekki sönnuð, með vísan til 108. gr. SML, fremur 

en að málinu verði vísað frá dómi á þeim grundvelli 
að það teljist ekki fullrannsakað sbr. Hrd. 1996:2433.   
Af dómi þessum verður enn fremur dregin sú ályktun 
að formleg skýrslutaka af sakborningi sé ekki skilyrði 
þess að ákæra verði gefi n út, enda er heldur ekki kveð-
ið á um þá skyldu í sakamálalögunum frekar en í lög-
um nr. 19/1991.  Sú niðurstaða er í eðlilegu samræmi 
við meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu, 
sem birtist nú í 1. mgr. 111. gr. SML, en af henni leið-
ir að það er fyrst og fremst framburður ákærða fyrir 
dómi sem hefur sönnunargildi í sakamáli, en ekki 
framburður hans hjá lögreglu.   Þrátt fyrir þetta á  
sakborningur rétt á að skýra mál sitt í skýrslutöku hjá 
lögreglu, fari hann fram á það, sbr. Hrd. 2000:1942.

Þótt ekki sé það fortakslaus skylda, er það viðtekin 
venja að taka formlega skýrslu af sakborningi áður en 
ákæra er gefi n út, að minnsta kosti í stærri málum.  

Af  dómi Hæstaréttar frá 2. sept. 2002 í máli nr. 
300/2002, verður ráðið, að það telst ekki skilyrði 
þess að vitni verði leitt fyrir dóm í sakamáli, að það 
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hafi  áður gefi ð skýrslu hjá lögreglu.  Á hinn bóginn 
stendur þó venja til þess að gera það eft ir því sem efni 
standa til.

2.  Óformleg skýrslutaka
Í 60. gr. SML er að fi nna nýmæli frá eldri lögum.  Í 1. 
mgr. 60. gr. segir, að komi lögregla á vettvang brots 
og ræði þar við sjónarvotta eða önnur vitni, geti hún 
skráð skýrslu um frásögn þeirra án þess að þau stað-
festi hana sérstaklega.  Í 2. mgr. 60. gr. segir, að á öðr-
um stigum rannsóknar geti lögregla með samtali við 
vitni afl að frásagnar þess um atriði sem tengjast ætl-
uðu broti og gert skýrslu um efni hennar á sama hátt 
og skv. 1. mgr.   

 Það hefur lengi tíðkast að lögregla spyrji sjón-
arvotta og aðra þá sem hún telur að geti gefi ð upp-
lýsingar um brot og atriði sem þeim tengjast og skrái 
svör þeirra niður. Í sumum tilvikum hafa þeir verið 
kvaddir síðar til formlegrar skýrslutöku hjá lögreglu, 
sem sakborningar eða vitni.  Í 1. og 2. mgr. 60. gr. 
SML er þessi óformlegi háttur á skýrslutöku af hálfu 
lögreglu lögfestur.  Með því er meðal annars stefnt að 
því að lögregla láti slíka óformlega skýrslutöku nægja, 
þannig að hún komi í fl eiri tilvikum í stað formlegr-
ar skýrslutöku en reyndin hefur verið. Oft  og tíðum 
hefur óþarfl ega rík áhersla verið lögð á það að vitni 
mæti til slíkrar skýrslutöku þrátt fyrir mikla fyrirhöfn 
og hættu á að rannsókn dragist á langinn af þeim sök-
um. Ekki var síst talin ástæða til að endurskoða þessa 
framkvæmd vegna þess að skýrslur vitna hjá lögreglu 
hafa í fæstum tilvikum sönnunargildi við meðferð 
máls fyrir dómi, sbr. 111. gr. SML. Til þess að gera 
óformlega skýrslu, skv. 1. eða 2. mgr. jafngilda form-
legri skýrslu að þessu leyti, er skv. 3. mgr. 122. gr. gert 
ráð fyrir að kynna megi slíka skýrslu fyrir vitni ef þess 
þykir þörf til skýringar eða leiðréttingar skýrslu þess 
fyrir dómi.

Í 3. mgr. 60. gr. SML segir að ákvæði 63. – 65. gr. 
laganna, um réttarstöðu skýrslugjafa við yfi rheyrslu, 
gildi um slíka óformlega skýrslutöku eft ir því sem við 
á, svo sem að spurningar lögreglu eigi að vera skýrar 
og ótvíræðar o.s.frv.   Af þessu leiðir, að oft  yrði helsti 
munurinn á formlegri og óformlegri skýrslutöku sá 
að óformleg skýrslutaka felur ekki í sér að skýrslu-
gjafi  staðfesti framburð sinn með undirritun.  Vera 
kann að vitni beri á annan veg fyrir dómi heldur en 
það gerði við skýrslutöku hjá lögreglu.  Stangist fram-
burður vitnis fyrir dómi á við framburð þess í óform-
legri, „óundirritaðri“ lögregluskýrslu, verður að telja 
að algerlega yrði litið fram hjá framburði þess í lög-
regluskýrslunni ef vitnið fullyrðir að rangt hafi  verið 
haft  eft ir því í skýrslunni.  

Stangist framburður vitnis fyrir dómi hins vegar á 
við undirritaðan framburð þess í formlegri lögreglu-
skýrslu, kann á hinn bóginn að vera komin upp sú 
staða að misræmi þess í framburði hjá lögreglu og 

fyrir dómi hafi  áhrif á trúverðugleika vitnisins, og þar 
með á heildarsönnunarmat dómara, sem aft ur getur 
haft  áhrif á niðurstöðu málsins.  Þetta leiðir af þeirri 
staðreynd, að það er augljóslega erfi ðara fyrir vitnið 
að halda því fram að lögregla hafi  fært framburð þess 
ranglega til bókar – hafi  vitnið undirritað skýrsluna af 
fúsum og frjálsum vilja.

Þrátt fyrir umrædda heimild til þess að láta óform-
lega skýrslutöku af vitnum koma í stað formlegrar 
skýrslutöku í sumum tilvikum, verður þó að ætla að 
eft ir sem áður yrðu brotaþolar og önnur lykilvitni í 
máli yfi rheyrð hjá lögreglu með formlegum hætti.

Þótt gengið sé út frá því að formleg skýrsla sé að 
jafnaði tekin af sakborningi getur komið til þess að 
hann sé spurður óformlega, t.d. á vettvangi brots, ef 
ekki þykir næg ástæða til að handtaka hann, enda þótt 
hann verði síðar kvaddur til formlegrar skýrslutöku.  Í 
því tilviki þarf lögregla að gæta ákvæða 1. og 2. mgr. 
64. gr. SML.  

Í 2. mgr. 58. gr. er að fi nna nýmæli þar sem segir að 
hverjum þeim sem spurður er, sé að kröfu lögreglu, 
skylt að skýra frá nafni sínu, kennitölu og heimili.   
Nauðsynlegt er að lögregla fái að vita deili á þeim sem 
gefur skýrslu eða kynni að geta borið um málsatvik, 
svo að unnt sé að hafa uppi á viðkomandi síðar til 
þess að bera vitni í málinu.  Neiti maður að segja til 
nafns eða deili á sér að öðru leyti, er lögreglu heimilt 
að handtaka hann í þágu rannsóknar, sbr. a-lið 3. mgr. 
90. gr. SML. 
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hafi  áður gefi ð skýrslu hjá lögreglu.  Á hinn bóginn 
stendur þó venja til þess að gera það eft ir því sem efni 
standa til.

2.  Óformleg skýrslutaka
Í 60. gr. SML er að fi nna nýmæli frá eldri lögum.  Í 1. 
mgr. 60. gr. segir, að komi lögregla á vettvang brots 
og ræði þar við sjónarvotta eða önnur vitni, geti hún 
skráð skýrslu um frásögn þeirra án þess að þau stað-
festi hana sérstaklega.  Í 2. mgr. 60. gr. segir, að á öðr-
um stigum rannsóknar geti lögregla með samtali við 
vitni afl að frásagnar þess um atriði sem tengjast ætl-
uðu broti og gert skýrslu um efni hennar á sama hátt 
og skv. 1. mgr.   

 Það hefur lengi tíðkast að lögregla spyrji sjón-
arvotta og aðra þá sem hún telur að geti gefi ð upp-
lýsingar um brot og atriði sem þeim tengjast og skrái 
svör þeirra niður. Í sumum tilvikum hafa þeir verið 
kvaddir síðar til formlegrar skýrslutöku hjá lögreglu, 
sem sakborningar eða vitni.  Í 1. og 2. mgr. 60. gr. 
SML er þessi óformlegi háttur á skýrslutöku af hálfu 
lögreglu lögfestur.  Með því er meðal annars stefnt að 
því að lögregla láti slíka óformlega skýrslutöku nægja, 
þannig að hún komi í fl eiri tilvikum í stað formlegr-
ar skýrslutöku en reyndin hefur verið. Oft  og tíðum 
hefur óþarfl ega rík áhersla verið lögð á það að vitni 
mæti til slíkrar skýrslutöku þrátt fyrir mikla fyrirhöfn 
og hættu á að rannsókn dragist á langinn af þeim sök-
um. Ekki var síst talin ástæða til að endurskoða þessa 
framkvæmd vegna þess að skýrslur vitna hjá lögreglu 
hafa í fæstum tilvikum sönnunargildi við meðferð 
máls fyrir dómi, sbr. 111. gr. SML. Til þess að gera 
óformlega skýrslu, skv. 1. eða 2. mgr. jafngilda form-
legri skýrslu að þessu leyti, er skv. 3. mgr. 122. gr. gert 
ráð fyrir að kynna megi slíka skýrslu fyrir vitni ef þess 
þykir þörf til skýringar eða leiðréttingar skýrslu þess 
fyrir dómi.

Í 3. mgr. 60. gr. SML segir að ákvæði 63. – 65. gr. 
laganna, um réttarstöðu skýrslugjafa við yfi rheyrslu, 
gildi um slíka óformlega skýrslutöku eft ir því sem við 
á, svo sem að spurningar lögreglu eigi að vera skýrar 
og ótvíræðar o.s.frv.   Af þessu leiðir, að oft  yrði helsti 
munurinn á formlegri og óformlegri skýrslutöku sá 
að óformleg skýrslutaka felur ekki í sér að skýrslu-
gjafi  staðfesti framburð sinn með undirritun.  Vera 
kann að vitni beri á annan veg fyrir dómi heldur en 
það gerði við skýrslutöku hjá lögreglu.  Stangist fram-
burður vitnis fyrir dómi á við framburð þess í óform-
legri, „óundirritaðri“ lögregluskýrslu, verður að telja 
að algerlega yrði litið fram hjá framburði þess í lög-
regluskýrslunni ef vitnið fullyrðir að rangt hafi  verið 
haft  eft ir því í skýrslunni.  

Stangist framburður vitnis fyrir dómi hins vegar á 
við undirritaðan framburð þess í formlegri lögreglu-
skýrslu, kann á hinn bóginn að vera komin upp sú 
staða að misræmi þess í framburði hjá lögreglu og 

fyrir dómi hafi  áhrif á trúverðugleika vitnisins, og þar 
með á heildarsönnunarmat dómara, sem aft ur getur 
haft  áhrif á niðurstöðu málsins.  Þetta leiðir af þeirri 
staðreynd, að það er augljóslega erfi ðara fyrir vitnið 
að halda því fram að lögregla hafi  fært framburð þess 
ranglega til bókar – hafi  vitnið undirritað skýrsluna af 
fúsum og frjálsum vilja.

Þrátt fyrir umrædda heimild til þess að láta óform-
lega skýrslutöku af vitnum koma í stað formlegrar 
skýrslutöku í sumum tilvikum, verður þó að ætla að 
eft ir sem áður yrðu brotaþolar og önnur lykilvitni í 
máli yfi rheyrð hjá lögreglu með formlegum hætti.

Þótt gengið sé út frá því að formleg skýrsla sé að 
jafnaði tekin af sakborningi getur komið til þess að 
hann sé spurður óformlega, t.d. á vettvangi brots, ef 
ekki þykir næg ástæða til að handtaka hann, enda þótt 
hann verði síðar kvaddur til formlegrar skýrslutöku.  Í 
því tilviki þarf lögregla að gæta ákvæða 1. og 2. mgr. 
64. gr. SML.  

Í 2. mgr. 58. gr. er að fi nna nýmæli þar sem segir að 
hverjum þeim sem spurður er, sé að kröfu lögreglu, 
skylt að skýra frá nafni sínu, kennitölu og heimili.   
Nauðsynlegt er að lögregla fái að vita deili á þeim sem 
gefur skýrslu eða kynni að geta borið um málsatvik, 
svo að unnt sé að hafa uppi á viðkomandi síðar til 
þess að bera vitni í málinu.  Neiti maður að segja til 
nafns eða deili á sér að öðru leyti, er lögreglu heimilt 
að handtaka hann í þágu rannsóknar, sbr. a-lið 3. mgr. 
90. gr. SML. 
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C.  Hvar fer skýrslutaka fram?
Lög um meðferð opinberra mála 19/1991 voru fáorð 
um hvar skýrslutaka lögreglu skyldi fara fram. Einu 
ákvæðin þar að lútandi var að fi nna í  2. mgr. 12. gr. 
reglugerðar nr. 395/1997, á þann veg, að kveðja skyldi 
vitni til að gefa skýrslu á starfsstöð lögreglu eða heim-
sækja það til skýrslutöku, og hins vegar í 3. mgr. 14. gr. 
reglugerðarinnar, á þann veg, að vitni yngra en 18 ára 
skyldi yfi rheyrt á heimavelli þess, ef kostur væri. 

Í 62. gr. SML segir hins vegar að skýrslutaka af sak-
borningi og vitnum fari fram fyrir luktum dyrum.  Sé 
þess kostur, skuli hún fara fram á lögreglustöð eða í 
öðru sérútbúnu húsnæði.  

Eðli málsins samkvæmt fara viðameiri skýrslutökur 
langoft ast fram á starfsstöð lögreglu.  Slíkt er jafnframt 
sjálfgefi ð ef skýrsla er tekin af handteknum manni 
sem þangað er færður.  Ekkert er því hins vegar til fyr-
irstöðu að skýrslutaka af sakborningi eða vitnum fari 
fram utan starfsstöðvar lögreglu, svo sem á sjúkrahúsi 
eða fangelsi, svo framarlega sem réttra formreglna er 
gætt.  Í því sambandi má jafnframt hafa til hliðsjónar 
ákvæði 9. gr. SML, þar sem heimilað er að heyja dóm-
þing á öðrum stöðum en reglulegum þingstöðum, ef 
þörf er á, svo sem í fangahúsi þar sem sakborningi er 
haldið, eða á sjúkrahúsi ef skýrslu þarf að taka af sjúk-
um manni.

Algengt er að formleg skýrslutaka af sakborningi 
vegna minni háttar umferðarlagabrota fari fram á 
vettvangi brots, á bak við luktar dyr lögreglubifreiðar, 
þegar skilyrði handtöku eru ekki fyrir hendi.

D.  Skýrslutaka af sakborningi
1.  Réttarstaða sakbornings við skýrslutöku

Sakborningi er skylt, samkvæmt 1. mgr. 61. gr. 
SML, að sinna kvaðningu til skýrslugjafar hjá lögreglu 
meðan á rannsókn máls stendur.  Sinni sakborningur 
ekki þessari skyldu sinni er heimilt að handtaka hann 
og færa til skýrslutöku á grundvelli b-liðar 3. mgr. 90. 
gr. SML.   

 Ef taka á skýrslu af sakborningi yngri en 18 ára 
vegna ætlaðs brots gegn almennum hegningarlög-
um eða brots gegn öðrum lögum, sem varðað getur 
þyngri refsingu en tveggja ára fangelsi, skal tilkynna 
það barnaverndarnefnd sem getur sent fulltrúa sinn 
til að vera við skýrslutökuna.   Samkvæmt lögum  nr. 
19/1991 var tilkynningarskylda þessi til barnavernd-
arnefndar bundin við það ef taka átti skýrslu af sak-
borningi, yngri en 16 ára, án tillits til eðlis þess brots 
sem honum var gefi ð að sök. Þessi tilkynningarskylda 
er nú miðuð við að um sé að ræða meiri háttar brot, 
þ.e. annaðhvort brot gegn almennum hegningarlög-
um eða brot gegn öðrum lögum, ef það getur varðað 
þyngri refsingu en tveggja ára fangelsi.  Þá hefur það 

aldursmark, sem vísað var til í 4. mgr. 69. gr. laga nr. 
19/1991, þ.e. 16 ár, verið hækkað í 18 ár til samræm-
is við það að sjálfræðisaldur er nú miðaður við þann 
aldur

Áður en sakborningur er yfi rheyrður, ber sam-
kvæmt 1. mgr. 28. gr. SML að gefa honum upplýs-
ingar um sakarefnið, eða við handtöku ef til hennar 
kemur.  „Eðlilegra þykir að vísa til „sakarefnis“ í þessu 
sambandi en „kæruefnis“, eins og gert var í lögum nr. 
19/1991, vegna þess að lögregla byrjar stundum rann-
sókn máls að eigin frumkvæði án þess að mál sé kært, 
sbr. 52. gr. SML.“   

Við skýrslutöku er sakborningi óskylt að tjá sig um 
refsiverða háttsemi sem honum er gefi n að sök, sbr. 
2. mgr. 64. gr. SML, og ber að benda honum á þann 
rétt þegar efni standa til.  Kjósi sakborningur að tjá 
sig, skal brýna fyrir honum að segja satt og rétt frá 
og draga ekkert undan sem máli kann að skipta,  sbr. 
3. mgr. 64. gr. SML.  Samkvæmt 1. mgr. 63. gr. SML 
skal sakborningur fyrst spurður um nafn, kennitölu 
og heimili.  „Hvort sem sakborningur kýs að tjá sig 
um sakarefnið eður ei, verður nefnt ákvæði túlkað 
svo, að honum sé ávallt skylt að segja lögreglu á sér 
deili.“  Framangreindra réttinda nýtur sakborningur 
hvort sem hann er handtekinn og færður til skýrslu-
töku, kvaddur til skýrslutöku, eða þegar skýrslutaka 
fer fram á vettvangi brots, án þess að sakborningur sé 
handtekinn eða sérstaklega tilkvaddur. 

Samkvæmt 1. mgr. 143. gr. og 2. mgr. 146. gr. al-
mennra hegningarlaga nr. 19/1940 er það sakborningi 
að refsilausu þótt hann skýri rangt frá málavöxtum, 
hvort heldur er fyrir dómi eða lögreglu.  Þrátt fyrir 
þetta ber að hafa í huga að gefi  maður, sem lögreglan 
hefur afskipti af, upp rangar persónuupplýsingar um 
sjálfan sig, kann það að varða refsingu samkvæmt 1. 
mgr. 146. gr. almennra hegningarlaga, en samkvæmt 
2. mgr. 58. gr. SML er að kröfu lögreglu hverjum þeim, 
sem spurður er, skylt að skýra frá nafni sínu, kennitölu 
og heimili.   

„Sú almenna regla verður talin gilda, að 
sakborningur eigi rétt á því á hvaða stigi máls sem 
er,  að tjá sig um það sem honum er gefi ð að sök, auk 
annarra atriða sem málið varða, en þessi regla er þó 
ekki lögfest berum orðum.  Við skýrslutöku verður 
sakborningur þó að hlíta því að málfrelsi hans séu 
settar eðlilegar skorður.“  Framangreind meginregla 
endurspeglast í Hrd. 2000:1942 þar sem skýrlega 
kemur fram það sjónarmið að sakborningur eigi 
rétt á að tjá sig um málið á rannsóknarstigi,  ef slík 
skýrslutaka verður fyrir fram ekki talin bersýnilega 
þýðingarlaus. 

2.  Framkvæmd skýrslutöku
Í 62. gr. SML er mælt fyrir um umgjörð formlegrar 
skýrslutöku hjá lögreglu af sakborningi og vitnum.   
Ákvæði 63. gr. SML hafa að geyma almenn fyrirmæli 

um framkvæmd skýrslutöku hjá lögreglu, hvort sem 
skýrsla er tekin af sakborningi eða vitni.  í 64. gr. SML 
hafa hins vegar verið teknar reglur um framkvæmd 
skýrslutöku hjá lögreglu, sem einungis eiga við þegar 
tekin er skýrsla af sakborningi.  Í 66. gr. er loks að 
fi nna almennar reglur um skráningu og hljóð- og 
myndupptöku yfi rheyrslna.  Verður hér vikið að 
helstu ákvæðum þessara lagagreina.

Í 2. mgr.  62. gr. SML segir að skýrslutaka af manni 
megi ekki standa yfi r lengur en í samtals 12  klukku-
stundir á hverjum 24 klukkustundum. Hafi  skýrslu-
taka staðið yfi r lengur en í 4 klukkustundir, þó með 
stuttum hléum sé, er skylt að ósk skýrslugjafa að gera 
lengra hlé á henni í minnst 1 klukkustund áður en 
henni er fram haldið. Séð skal til þess að skýrslugjafi  
fái að öðru leyti næga hvíld og næringu.  „Ákvæði 
þessarar greinar er mun ítarlegra en í samsvarandi 
ákvæði 69. gr. laga nr. 19/1991, þar sem einungis var 
kveðið á um að ekki mætti yfi rheyra einstakling leng-
ur en 6 klukkustundir í einu.   Þar sem síðastgreint 
ákvæði var almennt orðað þótti óhjákvæmilegt að 
breyta þessu, þannig að settar yrðu skorður við lengd 
skýrslutöku af sakborningi og vitnum, sem kynni að 
standa sólarhringum saman, þannig að tryggt yrði að 
hún gengi ekki of nærri andlegri og líkamlegri heilsu 
þeirra.  Með skilyrðinu um nægilega hvíld í lokamáls-
lið 2. mgr. 62. gr. mun til dæmis átt við að skýrslutaka 
fari ekki fram að næturlagi nema það sé óhjákvæmi-
legt í þágu rannsóknar.“

Í 3. mgr. 62. gr. SML segir, að spyrja skuli hvern 
mann án nærveru annarra sakaðra eða vitna uns 
ástæða kann að vera til samprófunar.  Samprófun fer 
einkum fram þegar ágreiningur er um mikilsverða 
þætti málsins sem til rannsóknar er.  Samprófun felst í 
því, að þeir aðilar sem samprófa á, eru leiddir saman, 
og yfi rheyrandi tínir fram þau atriði sem áður hafa 
komið fram í skýrslum og ekki er sátt um, og reynir að 
fá fram skýringu á misræminu.  Oft  ber samprófun þó 
ekki árangur og eft ir stendur orð á móti orði.  Í Hrd. 
1994:792  fann Hæstiréttur sérstaklega að því að sam-
prófun skyldi ekki hafa farið fram hjá lögreglu, í máli 
vegna ætlaðs ölvunaraksturs.  

Samkvæmt 3. mgr. 63. gr. SML skulu spurningar 
vera skýrar og ótvíræðar.  „Þrátt fyrir þetta orðalag er 
ekkert því til fyrirstöðu að sakborningur skýri sjálf-
stætt frá málavöxtum, án þess að yfi rheyrandi spyrji 
hann spurninga.  Í reynd tíðkast sú aðferð nokkuð í 
framkvæmd og verða skýrslutökur hérlendis taldar 
einkennast af blöndu þessara aðferða.“   

Í 2. málsl. 3. mgr. 63. gr. SML segir enn fremur, 
að ekki megi rugla sakborning með ósannindum eða 
á annan hátt, eða beita hann neins konar ólögmætri 
þvingun í orði eða verki.  Þrátt fyrir það verður ekki 
talið óheimilt að haga spurningum á þann veg, að erf-
iðara sé fyrir sakborning að byggja upp trúverðugan 
söguþráð, sé talið að hann sé að segja ósatt.  Má þar 
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C.  Hvar fer skýrslutaka fram?
Lög um meðferð opinberra mála 19/1991 voru fáorð 
um hvar skýrslutaka lögreglu skyldi fara fram. Einu 
ákvæðin þar að lútandi var að fi nna í  2. mgr. 12. gr. 
reglugerðar nr. 395/1997, á þann veg, að kveðja skyldi 
vitni til að gefa skýrslu á starfsstöð lögreglu eða heim-
sækja það til skýrslutöku, og hins vegar í 3. mgr. 14. gr. 
reglugerðarinnar, á þann veg, að vitni yngra en 18 ára 
skyldi yfi rheyrt á heimavelli þess, ef kostur væri. 

Í 62. gr. SML segir hins vegar að skýrslutaka af sak-
borningi og vitnum fari fram fyrir luktum dyrum.  Sé 
þess kostur, skuli hún fara fram á lögreglustöð eða í 
öðru sérútbúnu húsnæði.  

Eðli málsins samkvæmt fara viðameiri skýrslutökur 
langoft ast fram á starfsstöð lögreglu.  Slíkt er jafnframt 
sjálfgefi ð ef skýrsla er tekin af handteknum manni 
sem þangað er færður.  Ekkert er því hins vegar til fyr-
irstöðu að skýrslutaka af sakborningi eða vitnum fari 
fram utan starfsstöðvar lögreglu, svo sem á sjúkrahúsi 
eða fangelsi, svo framarlega sem réttra formreglna er 
gætt.  Í því sambandi má jafnframt hafa til hliðsjónar 
ákvæði 9. gr. SML, þar sem heimilað er að heyja dóm-
þing á öðrum stöðum en reglulegum þingstöðum, ef 
þörf er á, svo sem í fangahúsi þar sem sakborningi er 
haldið, eða á sjúkrahúsi ef skýrslu þarf að taka af sjúk-
um manni.

Algengt er að formleg skýrslutaka af sakborningi 
vegna minni háttar umferðarlagabrota fari fram á 
vettvangi brots, á bak við luktar dyr lögreglubifreiðar, 
þegar skilyrði handtöku eru ekki fyrir hendi.

D.  Skýrslutaka af sakborningi
1.  Réttarstaða sakbornings við skýrslutöku

Sakborningi er skylt, samkvæmt 1. mgr. 61. gr. 
SML, að sinna kvaðningu til skýrslugjafar hjá lögreglu 
meðan á rannsókn máls stendur.  Sinni sakborningur 
ekki þessari skyldu sinni er heimilt að handtaka hann 
og færa til skýrslutöku á grundvelli b-liðar 3. mgr. 90. 
gr. SML.   

 Ef taka á skýrslu af sakborningi yngri en 18 ára 
vegna ætlaðs brots gegn almennum hegningarlög-
um eða brots gegn öðrum lögum, sem varðað getur 
þyngri refsingu en tveggja ára fangelsi, skal tilkynna 
það barnaverndarnefnd sem getur sent fulltrúa sinn 
til að vera við skýrslutökuna.   Samkvæmt lögum  nr. 
19/1991 var tilkynningarskylda þessi til barnavernd-
arnefndar bundin við það ef taka átti skýrslu af sak-
borningi, yngri en 16 ára, án tillits til eðlis þess brots 
sem honum var gefi ð að sök. Þessi tilkynningarskylda 
er nú miðuð við að um sé að ræða meiri háttar brot, 
þ.e. annaðhvort brot gegn almennum hegningarlög-
um eða brot gegn öðrum lögum, ef það getur varðað 
þyngri refsingu en tveggja ára fangelsi.  Þá hefur það 

aldursmark, sem vísað var til í 4. mgr. 69. gr. laga nr. 
19/1991, þ.e. 16 ár, verið hækkað í 18 ár til samræm-
is við það að sjálfræðisaldur er nú miðaður við þann 
aldur

Áður en sakborningur er yfi rheyrður, ber sam-
kvæmt 1. mgr. 28. gr. SML að gefa honum upplýs-
ingar um sakarefnið, eða við handtöku ef til hennar 
kemur.  „Eðlilegra þykir að vísa til „sakarefnis“ í þessu 
sambandi en „kæruefnis“, eins og gert var í lögum nr. 
19/1991, vegna þess að lögregla byrjar stundum rann-
sókn máls að eigin frumkvæði án þess að mál sé kært, 
sbr. 52. gr. SML.“   

Við skýrslutöku er sakborningi óskylt að tjá sig um 
refsiverða háttsemi sem honum er gefi n að sök, sbr. 
2. mgr. 64. gr. SML, og ber að benda honum á þann 
rétt þegar efni standa til.  Kjósi sakborningur að tjá 
sig, skal brýna fyrir honum að segja satt og rétt frá 
og draga ekkert undan sem máli kann að skipta,  sbr. 
3. mgr. 64. gr. SML.  Samkvæmt 1. mgr. 63. gr. SML 
skal sakborningur fyrst spurður um nafn, kennitölu 
og heimili.  „Hvort sem sakborningur kýs að tjá sig 
um sakarefnið eður ei, verður nefnt ákvæði túlkað 
svo, að honum sé ávallt skylt að segja lögreglu á sér 
deili.“  Framangreindra réttinda nýtur sakborningur 
hvort sem hann er handtekinn og færður til skýrslu-
töku, kvaddur til skýrslutöku, eða þegar skýrslutaka 
fer fram á vettvangi brots, án þess að sakborningur sé 
handtekinn eða sérstaklega tilkvaddur. 

Samkvæmt 1. mgr. 143. gr. og 2. mgr. 146. gr. al-
mennra hegningarlaga nr. 19/1940 er það sakborningi 
að refsilausu þótt hann skýri rangt frá málavöxtum, 
hvort heldur er fyrir dómi eða lögreglu.  Þrátt fyrir 
þetta ber að hafa í huga að gefi  maður, sem lögreglan 
hefur afskipti af, upp rangar persónuupplýsingar um 
sjálfan sig, kann það að varða refsingu samkvæmt 1. 
mgr. 146. gr. almennra hegningarlaga, en samkvæmt 
2. mgr. 58. gr. SML er að kröfu lögreglu hverjum þeim, 
sem spurður er, skylt að skýra frá nafni sínu, kennitölu 
og heimili.   

„Sú almenna regla verður talin gilda, að 
sakborningur eigi rétt á því á hvaða stigi máls sem 
er,  að tjá sig um það sem honum er gefi ð að sök, auk 
annarra atriða sem málið varða, en þessi regla er þó 
ekki lögfest berum orðum.  Við skýrslutöku verður 
sakborningur þó að hlíta því að málfrelsi hans séu 
settar eðlilegar skorður.“  Framangreind meginregla 
endurspeglast í Hrd. 2000:1942 þar sem skýrlega 
kemur fram það sjónarmið að sakborningur eigi 
rétt á að tjá sig um málið á rannsóknarstigi,  ef slík 
skýrslutaka verður fyrir fram ekki talin bersýnilega 
þýðingarlaus. 

2.  Framkvæmd skýrslutöku
Í 62. gr. SML er mælt fyrir um umgjörð formlegrar 
skýrslutöku hjá lögreglu af sakborningi og vitnum.   
Ákvæði 63. gr. SML hafa að geyma almenn fyrirmæli 

um framkvæmd skýrslutöku hjá lögreglu, hvort sem 
skýrsla er tekin af sakborningi eða vitni.  í 64. gr. SML 
hafa hins vegar verið teknar reglur um framkvæmd 
skýrslutöku hjá lögreglu, sem einungis eiga við þegar 
tekin er skýrsla af sakborningi.  Í 66. gr. er loks að 
fi nna almennar reglur um skráningu og hljóð- og 
myndupptöku yfi rheyrslna.  Verður hér vikið að 
helstu ákvæðum þessara lagagreina.

Í 2. mgr.  62. gr. SML segir að skýrslutaka af manni 
megi ekki standa yfi r lengur en í samtals 12  klukku-
stundir á hverjum 24 klukkustundum. Hafi  skýrslu-
taka staðið yfi r lengur en í 4 klukkustundir, þó með 
stuttum hléum sé, er skylt að ósk skýrslugjafa að gera 
lengra hlé á henni í minnst 1 klukkustund áður en 
henni er fram haldið. Séð skal til þess að skýrslugjafi  
fái að öðru leyti næga hvíld og næringu.  „Ákvæði 
þessarar greinar er mun ítarlegra en í samsvarandi 
ákvæði 69. gr. laga nr. 19/1991, þar sem einungis var 
kveðið á um að ekki mætti yfi rheyra einstakling leng-
ur en 6 klukkustundir í einu.   Þar sem síðastgreint 
ákvæði var almennt orðað þótti óhjákvæmilegt að 
breyta þessu, þannig að settar yrðu skorður við lengd 
skýrslutöku af sakborningi og vitnum, sem kynni að 
standa sólarhringum saman, þannig að tryggt yrði að 
hún gengi ekki of nærri andlegri og líkamlegri heilsu 
þeirra.  Með skilyrðinu um nægilega hvíld í lokamáls-
lið 2. mgr. 62. gr. mun til dæmis átt við að skýrslutaka 
fari ekki fram að næturlagi nema það sé óhjákvæmi-
legt í þágu rannsóknar.“

Í 3. mgr. 62. gr. SML segir, að spyrja skuli hvern 
mann án nærveru annarra sakaðra eða vitna uns 
ástæða kann að vera til samprófunar.  Samprófun fer 
einkum fram þegar ágreiningur er um mikilsverða 
þætti málsins sem til rannsóknar er.  Samprófun felst í 
því, að þeir aðilar sem samprófa á, eru leiddir saman, 
og yfi rheyrandi tínir fram þau atriði sem áður hafa 
komið fram í skýrslum og ekki er sátt um, og reynir að 
fá fram skýringu á misræminu.  Oft  ber samprófun þó 
ekki árangur og eft ir stendur orð á móti orði.  Í Hrd. 
1994:792  fann Hæstiréttur sérstaklega að því að sam-
prófun skyldi ekki hafa farið fram hjá lögreglu, í máli 
vegna ætlaðs ölvunaraksturs.  

Samkvæmt 3. mgr. 63. gr. SML skulu spurningar 
vera skýrar og ótvíræðar.  „Þrátt fyrir þetta orðalag er 
ekkert því til fyrirstöðu að sakborningur skýri sjálf-
stætt frá málavöxtum, án þess að yfi rheyrandi spyrji 
hann spurninga.  Í reynd tíðkast sú aðferð nokkuð í 
framkvæmd og verða skýrslutökur hérlendis taldar 
einkennast af blöndu þessara aðferða.“   

Í 2. málsl. 3. mgr. 63. gr. SML segir enn fremur, 
að ekki megi rugla sakborning með ósannindum eða 
á annan hátt, eða beita hann neins konar ólögmætri 
þvingun í orði eða verki.  Þrátt fyrir það verður ekki 
talið óheimilt að haga spurningum á þann veg, að erf-
iðara sé fyrir sakborning að byggja upp trúverðugan 
söguþráð, sé talið að hann sé að segja ósatt.  Má þar 
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sem dæmi nefna þekkta yfi rheyrsluaðferð sem bygg-
ist á því að spyrja spurninga um atvik, sem ekki eru í 
réttri tímaröð.  Þó verður yfi rheyrandi að gæta þess að 
einblína ekki um of á að ná fram misræmi í framburði 
sakbornings,  þar sem honum ber ávallt að líta til 
þeirra atriða sem leyst geta sakborning undan grun,  
jafnt og þeirra er sýnt geta fram á sekt hans, sbr. 2. 
mgr. 53. gr. SML.  Sem dæmi um ólögmæta þvingun 
í 2. málsl. 3. mgr. 63. gr. SML mætti nefna hótun um 
að skýrslugjafa yrði ekki sleppt úr haldi lögreglu nema 
hann játaði  á sig sök. 

Í 3. mgr. 64. gr. SML segir, að sakborningi megi 
ekki gefa fyrirheit um ívilnanir eða fríðindi ef hann 
meðgangi, enda séu slík fyrirheit ekki á valdi lögreglu 
að veita. „Yfi rheyrandi má því ekki segja sakborningi 
að hann sleppi við refsingu, eða hljóti vægari dóm, ef 
hann játar á sig sök.  Hins vegar má benda sakborningi 
á þau lagaákvæði, sem gætu orðið honum til hagsbóta 
ef hann hefur brotið af sér og skýrir hreinskilnislega 
frá atvikum.“  Í því sambandi koma sérstaklega til álita 
8. og 9. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl., sem fj alla um tiltekin 
atriði er áhrif hafa við ákvörðun refsingar. „Sú regla 
gildir þó hér á landi, að ákæruvaldinu og lögreglu er 
óheimilt að semja um það við sakborning hvaða refs-
ingu hann hljóti, þannig að komist verði hjá því að 
höfða mál gegn honum fyrir dómi.“

Ákvæði 66. gr. SML eru að nokkru leyti nýmæli, 
en eiga þó að sumu leyti stoð í 72. gr. laga nr. 19/1991.  
Þar er kveðið á um að tiltekin atriði varðandi form-
lega skýrslutöku af sakborningi eða vitni skuli skráð á 
þar til gert eyðublað, hvort sem skýrslutakan er hljóð-
rituð, tekin upp á myndband eða mynddisk ellegar 
rituð af þeim sem skýrslu tekur.   Jafnframt eru þar 
ákvæði um undirritun skýrslugjafa og annarra sem að 
máli koma.

3.   Réttur sakbornings til aðstoðar verjanda og 
hlutverk verjanda við skýrslutöku 
Samkvæmt IV. kafl a SML nýtur sakborningur víðtæks 
réttar til að fá tilnefndan eða skipaðan verjanda við 
meðferð máls, hvort heldur sem er á rannsóknarstigi 
eða fyrir dómi. 

Tilnefning verjanda: Maður sem handtekinn hef-
ur verið í þágu rannsóknar sakamáls á rétt á því að 
lögreglan tilnefni honum verjanda, sbr.  1. mgr. 30. gr. 

SML,  hvort sem hann er færður á lögreglustöð eður 
ei.    Tilnefning verjanda samkvæmt þessari grein fell-
ur sjálfk rafa úr gildi þegar sakborningur er látinn laus 
eða leiddur fyrir dómara skv. 94. gr. SML.

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. SML er lögreglu þó heim-
ilt endranær eft ir ósk sakbornings að tilnefna honum 
verjanda við rannsókn máls áður en til málshöfðunar 
kemur ef ástæða er til þess með tilliti til eðlis brots 
og aðstæðna að öðru leyti. Þá getur lögregla tilnefnt 
sakborningi verjanda þótt hann hafi  ekki óskað þess 
ef hann er ekki bær til að gæta hagsmuna sinna sem 
skyldi við rannsókn máls. Bera má þá ákvörðun undir 
dómara.  

Ákvæði 2. mgr. 30. gr. er nýmæli þar sem gert er 
ráð fyrir því að lögregla geti tilnefnt sakborningi verj-
anda meðan á rannsókn máls stendur í fl eiri tilvikum 
en þegar hann er handtekinn.  Samkvæmt 35. gr. laga 
um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 gat dómari 
skipað sakborningi verjanda, samkvæmt ósk hans, á 
rannsóknarstigi, ef ástæða var til þess að mati dóm-
ara.  Framangreint ákvæði 2. mgr. 30. gr. SML ger-
ir hins vegar ráð fyrir því að lögregla taki ákvörðun 
um þetta atriði í stað dómara meðan mál er enn til til 
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rannsóknar, til dæmis ef sakborningur mætir sjálfvilj-
ugur til skýrslutöku eða gripið er til þvingunarráðstaf-
ana gagnvart honum á borð við haldlagningu eða hús-
leit án þess að hann sé handtekinn.  Ef lögregla neitar 
eða lætur hjá líða að tilnefna sakborningi verjanda við 
þessar aðstæður gæti hann eða lögráðamaður hans 
leitað atbeina dómara og óskað eft ir því að honum 
yrði skipaður verjandi skv. 4. mgr. 31. gr. SML.  

Tilnefning verjanda af hálfu lögreglu, að ósk sak-
bornings, samkvæmt 2. mgr. 30. gr. fellur niður þegar 
mál er höfðað ellegar rannsókn er hætt eða mál fellt 
niður með öðrum hætti. Hafi  lögreglan tilnefnt sak-
borningi verjanda gegn hans vilja á þeim grundvelli 
að hann sé ófær um að gæta hagsmuna sinna, sbr. 2. 
málsl. 2. mgr. 30. gr., er gert ráð fyrir því að unnt sé 
að bera þá ákvörðun undir dómara.  „Tilnefning í því 
tilviki stæði þó óhögguð uns dómari hefði fellt hana 
úr gildi.“  

Sakborningi er á öllum stigum sakamáls heimilt að 
ráða á sinn kostnað lögmann til að gæta hagsmuna 
sinna, skv. 1. mgr. 32. gr. SML.  Slíkur lögmaður hefur 
sömu réttindi og skyldur og verjandi eft ir því sem við 
á, þó með þeim undantekningum sem greinir í 2. mgr. 
32. gr.  Það athugast að heitið „talsmaður“ sem notað 
var í lögum nr. 19/1991 um lögmann, sem sakborn-
ingur gat ráðið sér til aðstoðar á eigin kostnað, hefur 
nú verið fellt út, og er því ekkert sérstakt heiti notað 
um slíkan málsvara í sakamálalögunum.

Dómara er aft ur á móti ávallt skylt, samkvæmt 1. 
mgr. 31. gr. SML, að verða við ósk sakbornings um 
skipun verjanda, ef þess hefur verið krafi st að hann 
verði settur í gæsluvarðhald, eða mál hefur verið 
höfðað gegn honum.  

Réttarstaða verjanda við skýrslutöku:    Sam-
kvæmt 2. mgr. 36. gr. SML er verjanda ætíð heimilt, 
meðan á rannsókn máls stendur, að vera viðstaddur 
þegar tekin er skýrsla af skjólstæðingi hans.  Verjanda 
er einnig heimilt að vera viðstaddur skýrslutöku af 
öðrum sakborningum og vitnum í máli skjólstæðings 
síns ef það þykir hættulaust vegna rannsóknar máls-
ins.  „Þegar dómari metur sönnunargildi vitnaskýrslu 
sem gefi n er hjá lögreglu, getur skipt sköpum hvort 
verjandi sakbornings hefur verið viðstaddur skýrslu-
tökuna og átt þess kost að fá spurningar lagðar fyrir 
vitnið.“

Hlutverk verjanda við skýrslutöku er fyrst og fremst 
að tryggja að sakborningur hljóti þá meðferð sem lög 
kveða á um.  Enn fremur að draga fram í málinu allt 
sem verða má skjólstæðingi hans til sýknu eða hagsbóta 
og gæta réttar hans í hvívetna, sbr. 1. mgr. 35. gr. SML.  
Á verjandanum hvílir því engin hlutlægnisskylda líkt 
og hvílir á lögreglu sbr. 2. mgr. 53. gr. SML.   

Það leiðir af þeirri skyldu, sem mælt er fyrir um í 3. 
mgr. 64. gr. SML, að sakborningur á sjálfur að svara 
spurningum lögreglu.  „Vegna þess að honum ber 
að segja satt og rétt frá og draga ekkert undan sem 
máli kann að skipta, er engin ástæða til þess að hann 
ráðfæri sig við verjanda sinn um hvernig hann eigi að 
svara einstökum spurningum, kjósi hann það á annað 
borð. Til þess að taka af öll tvímæli um það er þetta 
tekið fram berum orðum í 1. málsl. 4. mgr. 64. gr.“  
Komi sú staða upp að verjandi leggi sakborningi orð 
í munn, er eðlilegt að yfi rheyrandi skori á verjandann 
að hætta því framferði, en stöðvi yfi rheyrsluna ella og 
bóki ástæðu þess í skýrslu. 

Á hinn bóginn er sakborningi heimilt að ráðfæra 
sig við verjanda sinn um réttarstöðu sína meðan á 
yfi rheyrslu stendur, sbr. 2. málsl. 4. mgr. 64. gr., að 
því gefnu að það trufl i ekki skýrslutökuna að mati 
yfi rheyranda.  Þessar samræður mega fara fram í 
einrúmi, sbr. 1. mgr. 36 gr. SML. Þegar hlé er gert á 
skýrslutöku vegna þessa, er rétt að yfi rheyrandi bóki 
hvenær hlé byrjar og hvenær skýrslutöku er fram 
haldið aft ur, sbr. 1. mgr. 66. gr. SML. Greini verjanda 
og yfi rheyranda á við yfi rheyrsluna, skal henni þó 
haldið áfram, en verjandi á rétt á að gera í stuttu máli 
grein fyrir afstöðu sinni með bókun, sbr. niðurlag  4. 
mgr. 64. gr. SML.

Þegar skýrsla er tekin af sakborningi eða vitni 
hjá lögreglu er ekki gert ráð fyrir að verjandi beini 
spurningum beint til skýrslugjafa.  Verjandi getur hins 
vegar beint því til yfi rheyranda að spyrja skýrslugjafa 
um tiltekin atriði, sbr. 4. mgr. 63. gr. SML.  Sé þessum 
tilmælum verjandans hafnað getur hann krafi st þess 
að fá bókaða stuttorða athugasemd um framkvæmd 
skýrslutöku í lok hennar.   
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rannsóknar, til dæmis ef sakborningur mætir sjálfvilj-
ugur til skýrslutöku eða gripið er til þvingunarráðstaf-
ana gagnvart honum á borð við haldlagningu eða hús-
leit án þess að hann sé handtekinn.  Ef lögregla neitar 
eða lætur hjá líða að tilnefna sakborningi verjanda við 
þessar aðstæður gæti hann eða lögráðamaður hans 
leitað atbeina dómara og óskað eft ir því að honum 
yrði skipaður verjandi skv. 4. mgr. 31. gr. SML.  

Tilnefning verjanda af hálfu lögreglu, að ósk sak-
bornings, samkvæmt 2. mgr. 30. gr. fellur niður þegar 
mál er höfðað ellegar rannsókn er hætt eða mál fellt 
niður með öðrum hætti. Hafi  lögreglan tilnefnt sak-
borningi verjanda gegn hans vilja á þeim grundvelli 
að hann sé ófær um að gæta hagsmuna sinna, sbr. 2. 
málsl. 2. mgr. 30. gr., er gert ráð fyrir því að unnt sé 
að bera þá ákvörðun undir dómara.  „Tilnefning í því 
tilviki stæði þó óhögguð uns dómari hefði fellt hana 
úr gildi.“  

Sakborningi er á öllum stigum sakamáls heimilt að 
ráða á sinn kostnað lögmann til að gæta hagsmuna 
sinna, skv. 1. mgr. 32. gr. SML.  Slíkur lögmaður hefur 
sömu réttindi og skyldur og verjandi eft ir því sem við 
á, þó með þeim undantekningum sem greinir í 2. mgr. 
32. gr.  Það athugast að heitið „talsmaður“ sem notað 
var í lögum nr. 19/1991 um lögmann, sem sakborn-
ingur gat ráðið sér til aðstoðar á eigin kostnað, hefur 
nú verið fellt út, og er því ekkert sérstakt heiti notað 
um slíkan málsvara í sakamálalögunum.

Dómara er aft ur á móti ávallt skylt, samkvæmt 1. 
mgr. 31. gr. SML, að verða við ósk sakbornings um 
skipun verjanda, ef þess hefur verið krafi st að hann 
verði settur í gæsluvarðhald, eða mál hefur verið 
höfðað gegn honum.  

Réttarstaða verjanda við skýrslutöku:    Sam-
kvæmt 2. mgr. 36. gr. SML er verjanda ætíð heimilt, 
meðan á rannsókn máls stendur, að vera viðstaddur 
þegar tekin er skýrsla af skjólstæðingi hans.  Verjanda 
er einnig heimilt að vera viðstaddur skýrslutöku af 
öðrum sakborningum og vitnum í máli skjólstæðings 
síns ef það þykir hættulaust vegna rannsóknar máls-
ins.  „Þegar dómari metur sönnunargildi vitnaskýrslu 
sem gefi n er hjá lögreglu, getur skipt sköpum hvort 
verjandi sakbornings hefur verið viðstaddur skýrslu-
tökuna og átt þess kost að fá spurningar lagðar fyrir 
vitnið.“

Hlutverk verjanda við skýrslutöku er fyrst og fremst 
að tryggja að sakborningur hljóti þá meðferð sem lög 
kveða á um.  Enn fremur að draga fram í málinu allt 
sem verða má skjólstæðingi hans til sýknu eða hagsbóta 
og gæta réttar hans í hvívetna, sbr. 1. mgr. 35. gr. SML.  
Á verjandanum hvílir því engin hlutlægnisskylda líkt 
og hvílir á lögreglu sbr. 2. mgr. 53. gr. SML.   

Það leiðir af þeirri skyldu, sem mælt er fyrir um í 3. 
mgr. 64. gr. SML, að sakborningur á sjálfur að svara 
spurningum lögreglu.  „Vegna þess að honum ber 
að segja satt og rétt frá og draga ekkert undan sem 
máli kann að skipta, er engin ástæða til þess að hann 
ráðfæri sig við verjanda sinn um hvernig hann eigi að 
svara einstökum spurningum, kjósi hann það á annað 
borð. Til þess að taka af öll tvímæli um það er þetta 
tekið fram berum orðum í 1. málsl. 4. mgr. 64. gr.“  
Komi sú staða upp að verjandi leggi sakborningi orð 
í munn, er eðlilegt að yfi rheyrandi skori á verjandann 
að hætta því framferði, en stöðvi yfi rheyrsluna ella og 
bóki ástæðu þess í skýrslu. 

Á hinn bóginn er sakborningi heimilt að ráðfæra 
sig við verjanda sinn um réttarstöðu sína meðan á 
yfi rheyrslu stendur, sbr. 2. málsl. 4. mgr. 64. gr., að 
því gefnu að það trufl i ekki skýrslutökuna að mati 
yfi rheyranda.  Þessar samræður mega fara fram í 
einrúmi, sbr. 1. mgr. 36 gr. SML. Þegar hlé er gert á 
skýrslutöku vegna þessa, er rétt að yfi rheyrandi bóki 
hvenær hlé byrjar og hvenær skýrslutöku er fram 
haldið aft ur, sbr. 1. mgr. 66. gr. SML. Greini verjanda 
og yfi rheyranda á við yfi rheyrsluna, skal henni þó 
haldið áfram, en verjandi á rétt á að gera í stuttu máli 
grein fyrir afstöðu sinni með bókun, sbr. niðurlag  4. 
mgr. 64. gr. SML.

Þegar skýrsla er tekin af sakborningi eða vitni 
hjá lögreglu er ekki gert ráð fyrir að verjandi beini 
spurningum beint til skýrslugjafa.  Verjandi getur hins 
vegar beint því til yfi rheyranda að spyrja skýrslugjafa 
um tiltekin atriði, sbr. 4. mgr. 63. gr. SML.  Sé þessum 
tilmælum verjandans hafnað getur hann krafi st þess 
að fá bókaða stuttorða athugasemd um framkvæmd 
skýrslutöku í lok hennar.   

Framhald í næsta blaði

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Bókhalds og tölvuþjónustan
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Brákarbraut 13-15
Lögfræðistofa Inga 
Tryggvasonar ehf.

Borgarbraut 61
Meindýravarnir Erlendar
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Stykkishólmur ehf.
Borgarbraut 8

Sýslumaður Snæfellinga
Borgarbraut 2

Grundarfj örður
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Úthlutun orlofshúsa verður með hefðbundn-
um hætti í ár þannig að félagsmenn fylla út 
umsóknareyðublað og skila til skrifstofu en 
fyrirhugað er að taka upp orlofsbókunarker�  
sem heldur utan um úthlutanir og gerir 
félagsmönnum klei�  að bóka, og greiða 
fyrir orlofshúsin á vefnum. Ekki liggur ljóst 
fyrir á þessari stundu tímasetning á upptöku 
ker� sins en vinnslan er á lokastigi.  Þegar 
ker� ð verður komið í fulla virkni verður það 
kynnt sérstaklega á heimasíðu LL á vefslóðinni 
http://ll.bsrb.is/ Einnig verður hægt að kaupa 
hótelmiðana á vefnum í gegnum sama ker� .

Rétt er að árétta að eft ir að bókunarkerfi ð 
hefur verið tekið í notkun geta félagsmenn sem 
fyrr leitað til starfsfólks LL á skrifstofu sem 
aðstoðar við bókanir ef óskað verður eft ir.

Suðurland
Reykjavík
Íbúðin okkar er í 
Hátúni 4, 3. hæð, í 
Reykjavík.  Nýting 
og eft irspurn hefur 
verið mjög góð.  
Um er að ræða 
3ja herbergja íbúð 
á frábærum stað.  
Hjónaherbergi er 
með barnarúmi, 
barnaherbergi er 
með 2 rúmum 
og auk þess eru í 
íbúðinni tvær lausar dýnur.  Sex sængur og 
koddar eru í íbúðinni og er hægt er að leigja 
sængurfatnað (lín) á vægu verði þ.e. kr. 500,- 

fyrir manninn.  Lyklar eru afh entir í samráði 
við skrifstofuna. Það er von okkar að sem fl estir 
sjái sér hag í að nýta sér þessa góðu aðstöðu í 
höfuðborginni.
Vikuleigan er kr. 21.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 18.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Fell í Biskupstungum
Fell í Biskupstung-
um hefur vakið 
mikla lukku þann 
tíma sem við höf-
um haft  það til um-
ráða.  Húsið er um 
140 fm. að stærð 
með 8 rúmstæðum og 6 lausum dýnum svo allt 
að 14 manns geta gist og eru sængur og koddar 
fyrir 12 til staðar.  Húsið er allt að innan mjög 
smekklega uppgert með öllum nýtísku þægind-
um.  Einnig er stór og góð sólverönd út frá stof-
unni þar sem er heitur pottur. 

Dvalargestir þurfa að hafa með sér sæng-
urfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, sápu 
og salernispappír.  Lyklar eru afh entir á lög-
reglustöðinni á Selfossi.

Fell er um 100 km frá Reykjavík og þaðan er 
stutt til margra vinsælla ferðamannastaða allt 
um kring, s.s. Gullfoss, Geysis, Laugarvatns, 
Þingvalla o.fl . Næsti þéttbýliskjarni, er Reykholt 
í Biskupstungum, (1,5 km), en þar er sundlaug, 
verslun, veitingar, banki, íþróttahús o.fl .
Vikuleigan er kr. 22.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 19.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Geysir í Haukadal
Hið glæsilega sumarhús á Geysi í Haukadal sem 

byggt var árið 2007 
er mjög vinsælt og 
ávallt mikil eft ir-
spurn eft ir dvöl þar.  
Neðri hæð húss-
ins er 78.2 fm en 
efri hæðin er 56.6 
fm.  Í húsinu eru 3 
svefnherbergi með 
6 rúmstæðum auk 
svefnloft sins, en þar 
eru rúmstæði fyrir 
fj óra og fj órar lausar 
dýnur.  Þvottavél er 
til staðar í húsinu sem kemur sér vel yfi r sum-
artímann.  Í húsinu er búnaður fyrir allt að 12 
manns.  Stór verönd er við þrjár hliðar hússins 
ásamt heitum potti.  Dvalargestir þurfa að hafa 
með sér lín á rúmin, handklæði, diskaþurrkur 
og klúta o.þ.h.  Golfvöllur er í næsta nágrenni 
og frábær útivistasvæði allt um kring.  Nánari 
upplýsingar um lykla o.fl . er að fi nna í leigu-
samningnum.
Vikuleigan er kr. 22.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 19.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Vesturland
Munaðarnes hús nr. 68 og nr. 69.
Munaðarnes í 
Borgarfi rði er 
óþarft  að kynna því 
margir hafa dvalist 
þar í gegnum árin.  
Í ár bjóðum við 
upp á tvö stór hús í 

Munaðarnesi sem gert er ráð fyrir 6-8 manns 
geti dvalið í hvoru húsi um sig.  Í Borgarfi rði 
eru ótal útivistarmöguleikar.  Sundlaugin að 
Varmalandi, Grábrók og eins hefur Skógrækt 
ríkisins opnað reit við Hreðavatn til útivistar og 
gert gönguleiðir um svæðið, sem er sérstaklega 
skemmtilegt.  Þjónustumiðstöðin í Munaðar-
nesi þjónar svæðinu og þar er sængurfatnaður 
afh entur dvalargestum að kostnaðarlausu.

Heitir pottar eru við bæði húsin.
Vikuleigan er kr.  21.000,-  E� ir miðjan ágúst 
lækkar leigan í kr. 18.000,- Leigutími:  Allt 
árið.

  Norðurland
Akureyri
Orlofsíbúð LL í 
Helgamagrastræti 
45 er 3ja herbergja, 
í alla staði mjög góð 
fyrir 4-6 manns.  Í 
henni er mjög gott 
h j ó n a h e r b e r g i , 
með barnarúmi.  Í 
barnaherbergi eru 
stórar kojur.  Auk 
þess er hornsófi  
í stofu og lausar 
dýnur fyrir stutt-
an tíma.  Sex sængur og koddar eru til staðar.  
Nýlegt parket er á allri íbúðinni sem gerir hana 
enn notarlegri. Sólpallur er vestanmegin við 
húsið og hefur garðurinn verið yfi rfarinn tals-
vert. Dvalargestir þurfa að hafa með sér sæng-
urfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, sápu 
og  salernispappír.
Vikuleigan er kr. 21.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 18.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Austurland
Eiðar hús nr. 9
Sumarhúsabyggð 
BSRB að Eiðum 
stendur við Eiða-
vatn og  þar á LL 
eitt hús með þrem-
ur svefnherbergjum 
(6 svefnstæði og 
2 aukadýnur), stofu og eldhúsi.  Húsinu fylgir 
árabátur.  Eddu Hótelið á Eiðum sér um að af-
henda lykla og rúmfatnað. Egilsstaðir er næsti 
þéttbýliskjarni, en þangað er um 12 km.  Þar er 
sundlaug, verslanir, banki o.fl .  

Náttúrufegurð Fljótsdalshéraðs er rómuð og 
einnig er kjörið að gefa sér tíma til að skoða 
Austurlandið.
Vikuleigan er kr. 18.000,- E� ir miðjan ágúst 
lækkar leigan í kr. 15.000,-  Húsið er fyrir 6 – 
8 manns og er án potts. Leigutími: Allt árið.

Tímabilið 15. maí - 12. júní hafa lífeyrisþegar 
forgang að dvöl í orlofshúsum LL.

Gistimiðar á 13 Edduhótelum
Félagsmönnum LL stendur til boða að kaupa 
hótelmiða til greiðslu  fyrir gistingu á Eddu-
hótelum í sumar, frá 1. júní til 1. september.

Hver miði kostar 5.000 krónur og gildir í 
eina nótt, fyrir tvo í tveggja manna herbergi 
með handlaug, og felst mikill sparnaður í gisti-
miðakerfi nu.  Leyfi legt er að taka með sér börn 
í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk hef-
ur svefnpoka eða rúmföt, en hótelin útvega þá 
dýnu.  Ekki er innifalinn morgunverður.

Hótelmiðana má nota á öllum Edduhótelun-
um sem eru þrettán talsins í kring um landið.  
Gestir sjá sjálfi r um að bóka gistingu.

Morgunverður kostar 1.050 krónur á mann.  
Börn upp að fi mm ára aldri fá frían mat, en 6-
12 ára börn greiða hálft  gjald.

Dýrari herbergi
Ef gestir vilja gista í betur útbúnu herbergi en 
að framan greinir þarf aukagjald sem hér segir:

Gisting í herbergi m/baði kostar aukalega 
5.100 krónur

Gisting í herbergi m/baði á Hótel Eddu Plus 
kostar aukalega 7.000 krónur Hótel Edda Plus 
eru Hótel Edda á Akureyri, Laugum í Sælings-
dal, Vík í Mýrdal og Stórutjörnum í Þingeyja-
sýslu.  Þau herbergi eru líka með sjónvarpi og 
síma.

Opnunartími Edduhótelanna
Edduhótelin eru opin í sumar sem hér segir:
Menntaskólinn Laugarvatni 12. júní – 22. ágúst
ÍKÍ Laugarvatni 10. júní – 22. ágúst
Skógar 10. júní – 25. ágúst
Vík í Mýrdal 15. maí –  15. sept.
Nesjum 10. júní – 15. sept.
Neskaupstaður 12. júní – 22. ágúst
Eiðar á Héraði 12. júní – 27. ágúst
Menntaskólinn Egilsstöðum 1. júlí  – 22. ágúst
Stórutjarnir Þingeyjasýslu 12. júní – 22. ágúst
Akureyri 14. júní – 26. ágúst
Laugarbakki Miðfi rði 12. júní – 16. ágúst 
Laugar í Sælingsdal 5. júní – 30. ágúst
Ísafj örður 12. júní – 20. ágúst

Gistimiðar á 10 Fosshótelum
Félagsmönnum LL stendur til boða að kaupa 
hótelmiða til greiðslu fyrir gistingu á Foss-
hótelum en þau eru bæði á Höfuðborg-
arsvæðinu og víðs vegar um landið.  Um er að 
ræða gistingu í tveggja manna herbergi með 
baði, ásamt morgunverði.  Sérstök athygli 
skal vakin á því að í júlí og ágúst skal greiða 

með 2 gistimiðum fyrir 1 nótt á öllum Foss-
hótelum.

Hótelmiðarnir kosta 6.000 krónur og gilda til 
31. desember 2009.  Aukarúm kosta alls staðar 
4.000 krónur með morgunverði.  Eitt bar undir 
12 ára aldri fær frítt í herbergi með foreldrum 
sínum.

Bókanir berist í síma á viðkomandi hótel eða 
á aðalskrifstofu Fosshótela 562-4000.  Bókanir 
má einnig senda á netfangið bokun@fosshotel.
is og skal tekið fram að greitt sé með gistimiða.

Greiða skal í gestamóttöku aukagjald í júní 
á Fosshótel Baron, Fosshótel Lind og Fosshótel 
Skaft afelli, 4.000 krónur.

Handhafar gistimiða geta bókað gistingu á 
Grand Hótel Reykjavík í júlí og ágúst og greitt 
fyrir eina nótt með 2 gistimiðum.  Bókanir ber-
ist í síma 514-8000.

Heilsárshótel:
Fosshótel Lind, Reykjavík, sími 562-3350
Fosshótel Baron, Reykjavík, sími 562-3204
Fosshótel Reykholt, Borgarfi rði, sími 435-1260
Fosshótel Húsavík, sími 464-1220
Fosshótel Dalvík, sími 466-3395

Sumarhótel:
Fosshótel Ska� afell, sími 478-1945
(opið tímabilið 1. mars – 31. október)

Fosshótel Vatnajökull, 
Höfn í Hornafi rði, sími 478-2555
(opið tímabilið 15. maí – 25. september)

Fosshótel Mosfell, Hella, sími 487-5828
(opið tímabilið 1. júní – 31. ágúst)

Fosshótel Suðurgata, Reykjavík, sími 562-4018
(opið tímabilið 3. júní – 23. ágúst)

Fosshótel Laugar, Reykjadal, sími 464-6300
(opið tímabilið 1. júní – 19. ágúst)

Miðar í Hvalfj arðargöng
Til að auðvelda félagsmönnum að komast í 
gegnum Hvalfj arðargöngin á sem hagstæðustu 
verði kaupir orlofssjóður nokkurt magn af 
Spalarmiðum í 10 miða blokkum sem er 
ódýrara en að greiða fyrir eina og eina ferð 
og geta félagar keypt   miða eft ir þörfum á 
kostnaðarverði sem er 520 krónur fyrir ferðina 
í stað 800 krónur sem stök ferð kostar annars.  
Miðana er hægt að nálgast á skrifstofunni.

Orlofshús LL árið 2009

Framboð á orlofshúsum árið 2009 er það sama og árið 2008 þó með þeirri breytingu 
að í stað orlofshúss í Stóru-Skógum höfum við til umráða tvö hús í Munaðarnesi 

Opnunartími Edduhótelanna

með 2 gistimiðum fyrir 1 nótt á öllum Foss-
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Úthlutun orlofshúsa verður með hefðbundn-
um hætti í ár þannig að félagsmenn fylla út 
umsóknareyðublað og skila til skrifstofu en 
fyrirhugað er að taka upp orlofsbókunarker�  
sem heldur utan um úthlutanir og gerir 
félagsmönnum klei�  að bóka, og greiða 
fyrir orlofshúsin á vefnum. Ekki liggur ljóst 
fyrir á þessari stundu tímasetning á upptöku 
ker� sins en vinnslan er á lokastigi.  Þegar 
ker� ð verður komið í fulla virkni verður það 
kynnt sérstaklega á heimasíðu LL á vefslóðinni 
http://ll.bsrb.is/ Einnig verður hægt að kaupa 
hótelmiðana á vefnum í gegnum sama ker� .

Rétt er að árétta að eft ir að bókunarkerfi ð 
hefur verið tekið í notkun geta félagsmenn sem 
fyrr leitað til starfsfólks LL á skrifstofu sem 
aðstoðar við bókanir ef óskað verður eft ir.

Suðurland
Reykjavík
Íbúðin okkar er í 
Hátúni 4, 3. hæð, í 
Reykjavík.  Nýting 
og eft irspurn hefur 
verið mjög góð.  
Um er að ræða 
3ja herbergja íbúð 
á frábærum stað.  
Hjónaherbergi er 
með barnarúmi, 
barnaherbergi er 
með 2 rúmum 
og auk þess eru í 
íbúðinni tvær lausar dýnur.  Sex sængur og 
koddar eru í íbúðinni og er hægt er að leigja 
sængurfatnað (lín) á vægu verði þ.e. kr. 500,- 

fyrir manninn.  Lyklar eru afh entir í samráði 
við skrifstofuna. Það er von okkar að sem fl estir 
sjái sér hag í að nýta sér þessa góðu aðstöðu í 
höfuðborginni.
Vikuleigan er kr. 21.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 18.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Fell í Biskupstungum
Fell í Biskupstung-
um hefur vakið 
mikla lukku þann 
tíma sem við höf-
um haft  það til um-
ráða.  Húsið er um 
140 fm. að stærð 
með 8 rúmstæðum og 6 lausum dýnum svo allt 
að 14 manns geta gist og eru sængur og koddar 
fyrir 12 til staðar.  Húsið er allt að innan mjög 
smekklega uppgert með öllum nýtísku þægind-
um.  Einnig er stór og góð sólverönd út frá stof-
unni þar sem er heitur pottur. 

Dvalargestir þurfa að hafa með sér sæng-
urfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, sápu 
og salernispappír.  Lyklar eru afh entir á lög-
reglustöðinni á Selfossi.

Fell er um 100 km frá Reykjavík og þaðan er 
stutt til margra vinsælla ferðamannastaða allt 
um kring, s.s. Gullfoss, Geysis, Laugarvatns, 
Þingvalla o.fl . Næsti þéttbýliskjarni, er Reykholt 
í Biskupstungum, (1,5 km), en þar er sundlaug, 
verslun, veitingar, banki, íþróttahús o.fl .
Vikuleigan er kr. 22.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 19.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Geysir í Haukadal
Hið glæsilega sumarhús á Geysi í Haukadal sem 

byggt var árið 2007 
er mjög vinsælt og 
ávallt mikil eft ir-
spurn eft ir dvöl þar.  
Neðri hæð húss-
ins er 78.2 fm en 
efri hæðin er 56.6 
fm.  Í húsinu eru 3 
svefnherbergi með 
6 rúmstæðum auk 
svefnloft sins, en þar 
eru rúmstæði fyrir 
fj óra og fj órar lausar 
dýnur.  Þvottavél er 
til staðar í húsinu sem kemur sér vel yfi r sum-
artímann.  Í húsinu er búnaður fyrir allt að 12 
manns.  Stór verönd er við þrjár hliðar hússins 
ásamt heitum potti.  Dvalargestir þurfa að hafa 
með sér lín á rúmin, handklæði, diskaþurrkur 
og klúta o.þ.h.  Golfvöllur er í næsta nágrenni 
og frábær útivistasvæði allt um kring.  Nánari 
upplýsingar um lykla o.fl . er að fi nna í leigu-
samningnum.
Vikuleigan er kr. 22.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 19.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Vesturland
Munaðarnes hús nr. 68 og nr. 69.
Munaðarnes í 
Borgarfi rði er 
óþarft  að kynna því 
margir hafa dvalist 
þar í gegnum árin.  
Í ár bjóðum við 
upp á tvö stór hús í 

Munaðarnesi sem gert er ráð fyrir 6-8 manns 
geti dvalið í hvoru húsi um sig.  Í Borgarfi rði 
eru ótal útivistarmöguleikar.  Sundlaugin að 
Varmalandi, Grábrók og eins hefur Skógrækt 
ríkisins opnað reit við Hreðavatn til útivistar og 
gert gönguleiðir um svæðið, sem er sérstaklega 
skemmtilegt.  Þjónustumiðstöðin í Munaðar-
nesi þjónar svæðinu og þar er sængurfatnaður 
afh entur dvalargestum að kostnaðarlausu.

Heitir pottar eru við bæði húsin.
Vikuleigan er kr.  21.000,-  E� ir miðjan ágúst 
lækkar leigan í kr. 18.000,- Leigutími:  Allt 
árið.

  Norðurland
Akureyri
Orlofsíbúð LL í 
Helgamagrastræti 
45 er 3ja herbergja, 
í alla staði mjög góð 
fyrir 4-6 manns.  Í 
henni er mjög gott 
h j ó n a h e r b e r g i , 
með barnarúmi.  Í 
barnaherbergi eru 
stórar kojur.  Auk 
þess er hornsófi  
í stofu og lausar 
dýnur fyrir stutt-
an tíma.  Sex sængur og koddar eru til staðar.  
Nýlegt parket er á allri íbúðinni sem gerir hana 
enn notarlegri. Sólpallur er vestanmegin við 
húsið og hefur garðurinn verið yfi rfarinn tals-
vert. Dvalargestir þurfa að hafa með sér sæng-
urfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, sápu 
og  salernispappír.
Vikuleigan er kr. 21.000,- y� r sumarið, en 
haust og vetrarleiga er kr. 18.000,- Leigutími: 
Allt árið.

Austurland
Eiðar hús nr. 9
Sumarhúsabyggð 
BSRB að Eiðum 
stendur við Eiða-
vatn og  þar á LL 
eitt hús með þrem-
ur svefnherbergjum 
(6 svefnstæði og 
2 aukadýnur), stofu og eldhúsi.  Húsinu fylgir 
árabátur.  Eddu Hótelið á Eiðum sér um að af-
henda lykla og rúmfatnað. Egilsstaðir er næsti 
þéttbýliskjarni, en þangað er um 12 km.  Þar er 
sundlaug, verslanir, banki o.fl .  

Náttúrufegurð Fljótsdalshéraðs er rómuð og 
einnig er kjörið að gefa sér tíma til að skoða 
Austurlandið.
Vikuleigan er kr. 18.000,- E� ir miðjan ágúst 
lækkar leigan í kr. 15.000,-  Húsið er fyrir 6 – 
8 manns og er án potts. Leigutími: Allt árið.

Tímabilið 15. maí - 12. júní hafa lífeyrisþegar 
forgang að dvöl í orlofshúsum LL.

Gistimiðar á 13 Edduhótelum
Félagsmönnum LL stendur til boða að kaupa 
hótelmiða til greiðslu  fyrir gistingu á Eddu-
hótelum í sumar, frá 1. júní til 1. september.

Hver miði kostar 5.000 krónur og gildir í 
eina nótt, fyrir tvo í tveggja manna herbergi 
með handlaug, og felst mikill sparnaður í gisti-
miðakerfi nu.  Leyfi legt er að taka með sér börn 
í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk hef-
ur svefnpoka eða rúmföt, en hótelin útvega þá 
dýnu.  Ekki er innifalinn morgunverður.

Hótelmiðana má nota á öllum Edduhótelun-
um sem eru þrettán talsins í kring um landið.  
Gestir sjá sjálfi r um að bóka gistingu.

Morgunverður kostar 1.050 krónur á mann.  
Börn upp að fi mm ára aldri fá frían mat, en 6-
12 ára börn greiða hálft  gjald.

Dýrari herbergi
Ef gestir vilja gista í betur útbúnu herbergi en 
að framan greinir þarf aukagjald sem hér segir:

Gisting í herbergi m/baði kostar aukalega 
5.100 krónur

Gisting í herbergi m/baði á Hótel Eddu Plus 
kostar aukalega 7.000 krónur Hótel Edda Plus 
eru Hótel Edda á Akureyri, Laugum í Sælings-
dal, Vík í Mýrdal og Stórutjörnum í Þingeyja-
sýslu.  Þau herbergi eru líka með sjónvarpi og 
síma.

Opnunartími Edduhótelanna
Edduhótelin eru opin í sumar sem hér segir:
Menntaskólinn Laugarvatni 12. júní – 22. ágúst
ÍKÍ Laugarvatni 10. júní – 22. ágúst
Skógar 10. júní – 25. ágúst
Vík í Mýrdal 15. maí –  15. sept.
Nesjum 10. júní – 15. sept.
Neskaupstaður 12. júní – 22. ágúst
Eiðar á Héraði 12. júní – 27. ágúst
Menntaskólinn Egilsstöðum 1. júlí  – 22. ágúst
Stórutjarnir Þingeyjasýslu 12. júní – 22. ágúst
Akureyri 14. júní – 26. ágúst
Laugarbakki Miðfi rði 12. júní – 16. ágúst 
Laugar í Sælingsdal 5. júní – 30. ágúst
Ísafj örður 12. júní – 20. ágúst

Gistimiðar á 10 Fosshótelum
Félagsmönnum LL stendur til boða að kaupa 
hótelmiða til greiðslu fyrir gistingu á Foss-
hótelum en þau eru bæði á Höfuðborg-
arsvæðinu og víðs vegar um landið.  Um er að 
ræða gistingu í tveggja manna herbergi með 
baði, ásamt morgunverði.  Sérstök athygli 
skal vakin á því að í júlí og ágúst skal greiða 

með 2 gistimiðum fyrir 1 nótt á öllum Foss-
hótelum.

Hótelmiðarnir kosta 6.000 krónur og gilda til 
31. desember 2009.  Aukarúm kosta alls staðar 
4.000 krónur með morgunverði.  Eitt bar undir 
12 ára aldri fær frítt í herbergi með foreldrum 
sínum.

Bókanir berist í síma á viðkomandi hótel eða 
á aðalskrifstofu Fosshótela 562-4000.  Bókanir 
má einnig senda á netfangið bokun@fosshotel.
is og skal tekið fram að greitt sé með gistimiða.

Greiða skal í gestamóttöku aukagjald í júní 
á Fosshótel Baron, Fosshótel Lind og Fosshótel 
Skaft afelli, 4.000 krónur.

Handhafar gistimiða geta bókað gistingu á 
Grand Hótel Reykjavík í júlí og ágúst og greitt 
fyrir eina nótt með 2 gistimiðum.  Bókanir ber-
ist í síma 514-8000.

Heilsárshótel:
Fosshótel Lind, Reykjavík, sími 562-3350
Fosshótel Baron, Reykjavík, sími 562-3204
Fosshótel Reykholt, Borgarfi rði, sími 435-1260
Fosshótel Húsavík, sími 464-1220
Fosshótel Dalvík, sími 466-3395

Sumarhótel:
Fosshótel Ska� afell, sími 478-1945
(opið tímabilið 1. mars – 31. október)

Fosshótel Vatnajökull, 
Höfn í Hornafi rði, sími 478-2555
(opið tímabilið 15. maí – 25. september)

Fosshótel Mosfell, Hella, sími 487-5828
(opið tímabilið 1. júní – 31. ágúst)

Fosshótel Suðurgata, Reykjavík, sími 562-4018
(opið tímabilið 3. júní – 23. ágúst)

Fosshótel Laugar, Reykjadal, sími 464-6300
(opið tímabilið 1. júní – 19. ágúst)

Miðar í Hvalfj arðargöng
Til að auðvelda félagsmönnum að komast í 
gegnum Hvalfj arðargöngin á sem hagstæðustu 
verði kaupir orlofssjóður nokkurt magn af 
Spalarmiðum í 10 miða blokkum sem er 
ódýrara en að greiða fyrir eina og eina ferð 
og geta félagar keypt   miða eft ir þörfum á 
kostnaðarverði sem er 520 krónur fyrir ferðina 
í stað 800 krónur sem stök ferð kostar annars.  
Miðana er hægt að nálgast á skrifstofunni.

Orlofshús LL árið 2009

Framboð á orlofshúsum árið 2009 er það sama og árið 2008 þó með þeirri breytingu 
að í stað orlofshúss í Stóru-Skógum höfum við til umráða tvö hús í Munaðarnesi 

Opnunartími Edduhótelanna

með 2 gistimiðum fyrir 1 nótt á öllum Foss-
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Landsmót lögreglumanna í skot� mi 2008 fór 
fram dagana 25., 26. og 28. mars sl.  Hér var 
um að ræða mót sem halda átti á haustdög-
um 2008 en varð því miður að fresta.  Mótið 
var vel sótt og tóku alls 33 keppendur þátt, 29 
karlar og 4 konur.

Eins og sl. l ár voru keppnisgreinar þrjár, 
þ.e. lo� skammbyssa, opinn � okkur og 
Glock.  

Loft skammbyssa:
Keppni í loft skammbyssu fór fram á Akranesi í 
aðstöðu Skotfélags Akraness.  Trúlega hafa aldr-
ei fl eiri keppt í greininni en alls tóku 15 þátt, 12 
í karlafl okki og 3 konur.  Leikar fóru þannig:  

Í karlafl okki Sigraði Eiríkur Óskar Jónsson 
RLS  með 532 stig. Í öðru sæti varð Kristján Ingi 
Hjörvarsson með 519 stig  og í því þriðja Róbert 
Þór Guðmundsson með 518 stig.  

Í kvennafl okki Sigraði Jóhanna Heiður Gests-
dóttir Akranesi með 340 stig, Í öðru sæti varð 
Inga Birna Erlingsdóttir höfuðborgarsvæðinu 
með 321 stig og í því þriðja Laufey Gísladóttir 
Borgarnesi með 310 stig.

 Í Sveitakeppni sigraði sveit Borgnesinga, 
Skipuð Jóni Arnari Sigurþórssyni, Kristjáni Inga 
Hjörvarssyni og Ómari Jónssyni með nokkrum 
yfi rburðum eða 1.512 stigum.  Í öðru sæti varð 
Sveit LRH, skipuð Róberti Þór Guðmundssyni, 
Jóni Lárussyni og Brynjari Ólafssyni með 1.452  
stig og í því þriðja sveit Skagamanna, Skipuð 
Sigurði Kára Guðnasyni, Þóri Björgvinssyni og 
Jóni S. Ólasyni með 1.291 stig.  

Mesta athygli vakti án efa frammistaða Borg-
nesinganna Jóns Arnars og  Kristjáns Inga og 
Róberts Þórs frá LRH.  Jón og Kristján voru 
þarna báðir á sínu fyrsta móti og ekki er nokk-
ur vafi  í huga þess sem þetta ritar að allir þessir 
þrír gætu blandað sér í hóp bestu skotmanna 
landsins.

Opinn fl okkur:
Opni fl okkurinn fór fram í aðstöðu Skotfélags 
Reykjavíkur í Egilshöll.  Þátttaka var með 

minnsta móti og við lá að greininni yrði afl ýst en 
aðeins 5 keppendur mættu.  Í kvennafl okki var 
aðein einn keppandi, Inga Birna Erlingsdóttir 
höfuðborgarsvæðinu og náði hún 405 stigum.  Í 
karlafl okki sigraði Eiríkur Óskar Jónsson, RLS, 
með miklum yfi rburðum eða 551 stigi.  Í öðru 
sæti varð Jón S. Ólason, Akranesi, með 475 stig 
og í því þriðja Ómar Jónsson, Borgarnesi,  með 
461 stig.

Glock:
Í metþátttöku stefndi í Glock-keppninni sem 
fram fór í aðstöðu lögreglunnar á Suðurnesj-
um.  Einhverjir heltust úr lestinni á síðustu 
metrunum og fór svo að 26 keppendur mættu 
til leiks, 23 karlar og 3 konur.  Stemmning var á 
mótinu eins og endranær og ekkert fór á milli 
mála að mörgum var hreint ekki sama hvernig 
gekk.

Baráttan um fyrsta sætið var óvenjuhörð 
enda enduðu tveir í karlafl okki,  þeir Jónas H. 
Ottósson, Akranesi, og Róbert Þór Guðmunds-
son, höfuðborgarsvæðinu, með sömu stigatölu, 
242 stig.  Það réð hins vegar úrslitum að Jónas 
var með 17 innri fi mmur en Róbert 13.  Jón-

as hélt því fyrsta sætinu og Róbert öðru.  Í því 
þriðja var svo Ásgeir Þór Ásgeirsson, RLS, með 
235 stig.  

Í kvennafl okki Sigraði Kristína Sigurð-
ardóttir, Suðurnesjum, með 228 stig.  Fast á 
hæla henni kom Inga Birna Erlingsdóttir, höf-
uðborgarsvæðinu, með 222 stig og þriðja sætið 
hafði Laufey Gísladóttir, Borgarnesi, með 190 
stig.

Mikill metnaður var að venju í liðakeppni. 
Að þessu sinni fóru Vestlendingarnir Jónas H. 
Ottósson, Akranesi, Jón S. Ólason, Akranesi, og 
Ómar Jónsson, Borgarnesi,  heim með bikarinn.  
Heildarskor þeirra var 658 stig.  Í öðru sæti var 
A-sveit Suðurnesja,  Friðrik Jónsson, Kristína 
Sigurðardóttir og Einar Ó. Karlsson með 640 
stig og í þriðja sæti B-sveit Suðurnesja, Sig-
urbergur Th eodórsson, Jóhannes S. Harðarson 
og Gunnar Þórarinsson með 628 stig.

Skotnefnd ÍSL sá um mótshaldið að þessu 
sinni en hana skipa Jón S. Ólason og Friðrik K. 
Jónsson. 

Landsmót 2009 fer fram í maí en stefnt er að 
þátttöku í Norðurlandamóti lögreglumanna í 
skotfi mi sem fram fer í Finnlandi í lok ágúst.

Fór fram í  í Motala í Svíþjóð dagana 5. – 7. 
september 2008.  Þangað fóru til keppni í víða-
vangshlaupi þau Arnfríður Gígja Arngríms-
dóttir, Huginn Egilsson og Arnþór Eyþórsson.  
Auk þeirra fóru Óskar Sigurpálsson og Sig-
urður Benjamínsson.  Enginn keppandi var 
frá Íslandi í frjálsum íþróttum.

Arnfríður keppti í 5.000 m víðavangshlaupi, 
en Huginn og Arnþór í 10.000 m víðavangs-
hlaupi.  

Svæði það sem keppt var á í víðavangshlaupinu 
var skóglendi mjög erfi tt yfi rferðar, mikið af 
brekkum og sumar allbrattar og á meðan hlaupið 
fór fram var ausandi rigning.  Þrátt fyrir þetta var 
árangur sigurvegaranna mjög góður, bæði í karla 
og kvennafl okki. Hvað okkar fólk varðar hafði 

ekkert  þeirra  hlaupið jafnerfi tt hlaup, en þrátt 
fyrir það var tími þeirra mjög góður miðað við 
þann tíma sem þau eiga í þessum vegalengdum. 

Mótið var vel haldið og tímasetningar stóðust 
að mestu, þrátt fyrir óhagstætt keppnisveður.  
Keppnisvöllurinn sem keppt var á í hinum 
keppnisgreinunum var allgóður.  Veðrið hafði 
hins vegar áhrif á árangur í öllum greinum. 

Aðbúnaður keppenda var alveg til fyrirmyndar 
bæði hvað varðaði fæði og gistingu.

Úrslit í víðavangshlaupi
Karlar
10. 000 metrar
1. Mikael Talasjoki, Finland 33.13
2. Petteri Kuorikoski, Finland 34.17
3. Th omas Tanemsmo, Norge 34.38

4. Markus Välimäki, Finland 35.43
5. Jan Olav Vetteland, Norge 35.59
15. Arnþór Eyþórsson, Island 39.04
16. Henrik Loose, Danmark 40.02
17. Huginn Egilsson, Island 40.50

Sveitakeppni:
1. Finland 2.19.53
Mikael Talasjoki, Petteri Kuorikoski, Markus 
Välimäki, Ari Mäkiranta
2. Norge 2.24.26
Tomas Tanesmo, Jan Olav Vetteland, Bernt Mus-
hom, Anbjörn Mellingen
3. Danmark  2.30.37
Gotfred Sködeberg, Hans Jörgen Bach, Jesper 
Greve, Carsten Straszek

Konur:
5.000 metrar
1. Charlotte Fabricius-Rahbek, Danmark 19.18
2. Pauliina Tommola, Finland 19.36
3. Anna Stavlind, Sverige 19.50
4. Jeanette Rudolfsson, Sverige 20.10
11. Arnfrídur Gígja Arngrímsdóttir, Island 22.23
12. Hanna Santavuori, Finland 22.40

Sveitakeppni kvenna.
1. Danmark 1.01.44
Charlotte Fabricius-Rahbek, Line Lundbak, 
Marianne Ladegaard-Jensen
2. Finland 1.03.09
Pauliina Tommola, Kirsi Kotkamaa, Hanna 
Santavuori
3. Norge 1.03.46
Hilde Solland Plassen, Elin Bjerva, Turid Dehli.

Óskar Sigurpálsson, gjaldkeri ÍSL
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Norðurlandamót lögreglumanna í 
frjálsum íþróttum og víðavangshlaupi

Mótalisti: 2009
Landsmót: Umsjón/mótsstaður Dags.  
Öldungamót, innanhússkn. 2008 Austurland 01. – 03. maí
Golf Borgarnes
Skotfi mi Skotnefnd ÍSL maí 
Öldungamót innanhússkn. 2009  01. - 02. maí  
     
Norðurlandamót: 
Handknattleikur Reykjavík/Ísland 21. – 24. maí, 
Golf Danmörk 17. – 20. september 
Skotfi mi Finnland 17. – 21. september

Evrópumót:
Körfuknattleikur Holland Nóvember

Stuttfréttir:
Lögregluskólamótum Norrænu sakamálabókarinnar hefur verið hætt í bili. Ástæðan er 
sú að Norræna sakamálabókin treystir sér ekki lengur til að kosta mótshaldið. Framtíð 
mótsins verður til umfj öllunar á þingi NPIF í Danmörku í lok apríl nk.

Landsmót 
lögreglumanna í skotfi mi 2008
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Landsmót lögreglumanna í skot� mi 2008 fór 
fram dagana 25., 26. og 28. mars sl.  Hér var 
um að ræða mót sem halda átti á haustdög-
um 2008 en varð því miður að fresta.  Mótið 
var vel sótt og tóku alls 33 keppendur þátt, 29 
karlar og 4 konur.

Eins og sl. l ár voru keppnisgreinar þrjár, 
þ.e. lo� skammbyssa, opinn � okkur og 
Glock.  

Loft skammbyssa:
Keppni í loft skammbyssu fór fram á Akranesi í 
aðstöðu Skotfélags Akraness.  Trúlega hafa aldr-
ei fl eiri keppt í greininni en alls tóku 15 þátt, 12 
í karlafl okki og 3 konur.  Leikar fóru þannig:  

Í karlafl okki Sigraði Eiríkur Óskar Jónsson 
RLS  með 532 stig. Í öðru sæti varð Kristján Ingi 
Hjörvarsson með 519 stig  og í því þriðja Róbert 
Þór Guðmundsson með 518 stig.  

Í kvennafl okki Sigraði Jóhanna Heiður Gests-
dóttir Akranesi með 340 stig, Í öðru sæti varð 
Inga Birna Erlingsdóttir höfuðborgarsvæðinu 
með 321 stig og í því þriðja Laufey Gísladóttir 
Borgarnesi með 310 stig.

 Í Sveitakeppni sigraði sveit Borgnesinga, 
Skipuð Jóni Arnari Sigurþórssyni, Kristjáni Inga 
Hjörvarssyni og Ómari Jónssyni með nokkrum 
yfi rburðum eða 1.512 stigum.  Í öðru sæti varð 
Sveit LRH, skipuð Róberti Þór Guðmundssyni, 
Jóni Lárussyni og Brynjari Ólafssyni með 1.452  
stig og í því þriðja sveit Skagamanna, Skipuð 
Sigurði Kára Guðnasyni, Þóri Björgvinssyni og 
Jóni S. Ólasyni með 1.291 stig.  

Mesta athygli vakti án efa frammistaða Borg-
nesinganna Jóns Arnars og  Kristjáns Inga og 
Róberts Þórs frá LRH.  Jón og Kristján voru 
þarna báðir á sínu fyrsta móti og ekki er nokk-
ur vafi  í huga þess sem þetta ritar að allir þessir 
þrír gætu blandað sér í hóp bestu skotmanna 
landsins.

Opinn fl okkur:
Opni fl okkurinn fór fram í aðstöðu Skotfélags 
Reykjavíkur í Egilshöll.  Þátttaka var með 

minnsta móti og við lá að greininni yrði afl ýst en 
aðeins 5 keppendur mættu.  Í kvennafl okki var 
aðein einn keppandi, Inga Birna Erlingsdóttir 
höfuðborgarsvæðinu og náði hún 405 stigum.  Í 
karlafl okki sigraði Eiríkur Óskar Jónsson, RLS, 
með miklum yfi rburðum eða 551 stigi.  Í öðru 
sæti varð Jón S. Ólason, Akranesi, með 475 stig 
og í því þriðja Ómar Jónsson, Borgarnesi,  með 
461 stig.

Glock:
Í metþátttöku stefndi í Glock-keppninni sem 
fram fór í aðstöðu lögreglunnar á Suðurnesj-
um.  Einhverjir heltust úr lestinni á síðustu 
metrunum og fór svo að 26 keppendur mættu 
til leiks, 23 karlar og 3 konur.  Stemmning var á 
mótinu eins og endranær og ekkert fór á milli 
mála að mörgum var hreint ekki sama hvernig 
gekk.

Baráttan um fyrsta sætið var óvenjuhörð 
enda enduðu tveir í karlafl okki,  þeir Jónas H. 
Ottósson, Akranesi, og Róbert Þór Guðmunds-
son, höfuðborgarsvæðinu, með sömu stigatölu, 
242 stig.  Það réð hins vegar úrslitum að Jónas 
var með 17 innri fi mmur en Róbert 13.  Jón-

as hélt því fyrsta sætinu og Róbert öðru.  Í því 
þriðja var svo Ásgeir Þór Ásgeirsson, RLS, með 
235 stig.  

Í kvennafl okki Sigraði Kristína Sigurð-
ardóttir, Suðurnesjum, með 228 stig.  Fast á 
hæla henni kom Inga Birna Erlingsdóttir, höf-
uðborgarsvæðinu, með 222 stig og þriðja sætið 
hafði Laufey Gísladóttir, Borgarnesi, með 190 
stig.

Mikill metnaður var að venju í liðakeppni. 
Að þessu sinni fóru Vestlendingarnir Jónas H. 
Ottósson, Akranesi, Jón S. Ólason, Akranesi, og 
Ómar Jónsson, Borgarnesi,  heim með bikarinn.  
Heildarskor þeirra var 658 stig.  Í öðru sæti var 
A-sveit Suðurnesja,  Friðrik Jónsson, Kristína 
Sigurðardóttir og Einar Ó. Karlsson með 640 
stig og í þriðja sæti B-sveit Suðurnesja, Sig-
urbergur Th eodórsson, Jóhannes S. Harðarson 
og Gunnar Þórarinsson með 628 stig.

Skotnefnd ÍSL sá um mótshaldið að þessu 
sinni en hana skipa Jón S. Ólason og Friðrik K. 
Jónsson. 

Landsmót 2009 fer fram í maí en stefnt er að 
þátttöku í Norðurlandamóti lögreglumanna í 
skotfi mi sem fram fer í Finnlandi í lok ágúst.

Fór fram í  í Motala í Svíþjóð dagana 5. – 7. 
september 2008.  Þangað fóru til keppni í víða-
vangshlaupi þau Arnfríður Gígja Arngríms-
dóttir, Huginn Egilsson og Arnþór Eyþórsson.  
Auk þeirra fóru Óskar Sigurpálsson og Sig-
urður Benjamínsson.  Enginn keppandi var 
frá Íslandi í frjálsum íþróttum.

Arnfríður keppti í 5.000 m víðavangshlaupi, 
en Huginn og Arnþór í 10.000 m víðavangs-
hlaupi.  

Svæði það sem keppt var á í víðavangshlaupinu 
var skóglendi mjög erfi tt yfi rferðar, mikið af 
brekkum og sumar allbrattar og á meðan hlaupið 
fór fram var ausandi rigning.  Þrátt fyrir þetta var 
árangur sigurvegaranna mjög góður, bæði í karla 
og kvennafl okki. Hvað okkar fólk varðar hafði 

ekkert  þeirra  hlaupið jafnerfi tt hlaup, en þrátt 
fyrir það var tími þeirra mjög góður miðað við 
þann tíma sem þau eiga í þessum vegalengdum. 

Mótið var vel haldið og tímasetningar stóðust 
að mestu, þrátt fyrir óhagstætt keppnisveður.  
Keppnisvöllurinn sem keppt var á í hinum 
keppnisgreinunum var allgóður.  Veðrið hafði 
hins vegar áhrif á árangur í öllum greinum. 

Aðbúnaður keppenda var alveg til fyrirmyndar 
bæði hvað varðaði fæði og gistingu.

Úrslit í víðavangshlaupi
Karlar
10. 000 metrar
1. Mikael Talasjoki, Finland 33.13
2. Petteri Kuorikoski, Finland 34.17
3. Th omas Tanemsmo, Norge 34.38

4. Markus Välimäki, Finland 35.43
5. Jan Olav Vetteland, Norge 35.59
15. Arnþór Eyþórsson, Island 39.04
16. Henrik Loose, Danmark 40.02
17. Huginn Egilsson, Island 40.50

Sveitakeppni:
1. Finland 2.19.53
Mikael Talasjoki, Petteri Kuorikoski, Markus 
Välimäki, Ari Mäkiranta
2. Norge 2.24.26
Tomas Tanesmo, Jan Olav Vetteland, Bernt Mus-
hom, Anbjörn Mellingen
3. Danmark  2.30.37
Gotfred Sködeberg, Hans Jörgen Bach, Jesper 
Greve, Carsten Straszek

Konur:
5.000 metrar
1. Charlotte Fabricius-Rahbek, Danmark 19.18
2. Pauliina Tommola, Finland 19.36
3. Anna Stavlind, Sverige 19.50
4. Jeanette Rudolfsson, Sverige 20.10
11. Arnfrídur Gígja Arngrímsdóttir, Island 22.23
12. Hanna Santavuori, Finland 22.40

Sveitakeppni kvenna.
1. Danmark 1.01.44
Charlotte Fabricius-Rahbek, Line Lundbak, 
Marianne Ladegaard-Jensen
2. Finland 1.03.09
Pauliina Tommola, Kirsi Kotkamaa, Hanna 
Santavuori
3. Norge 1.03.46
Hilde Solland Plassen, Elin Bjerva, Turid Dehli.

Óskar Sigurpálsson, gjaldkeri ÍSL
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Norðurlandamót lögreglumanna í 
frjálsum íþróttum og víðavangshlaupi

Mótalisti: 2009
Landsmót: Umsjón/mótsstaður Dags.  
Öldungamót, innanhússkn. 2008 Austurland 01. – 03. maí
Golf Borgarnes
Skotfi mi Skotnefnd ÍSL maí 
Öldungamót innanhússkn. 2009  01. - 02. maí  
     
Norðurlandamót: 
Handknattleikur Reykjavík/Ísland 21. – 24. maí, 
Golf Danmörk 17. – 20. september 
Skotfi mi Finnland 17. – 21. september

Evrópumót:
Körfuknattleikur Holland Nóvember

Stuttfréttir:
Lögregluskólamótum Norrænu sakamálabókarinnar hefur verið hætt í bili. Ástæðan er 
sú að Norræna sakamálabókin treystir sér ekki lengur til að kosta mótshaldið. Framtíð 
mótsins verður til umfj öllunar á þingi NPIF í Danmörku í lok apríl nk.

Landsmót 
lögreglumanna í skotfi mi 2008
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Dagana 20. og 21. mars fór fram 34. lands-
mót lögreglumanna í innanhússknattspyrnu 
í Borgarnesi.  Var þátttakan mjög góð og voru 
11 lið mætt til leiks er Stefán Skarphéðinsson, 
lögreglustjóri og sýslumaður, setti mótið. 
Liðin sem mættu komu frá Akranesi, Borg-
arnesi, Snæfellsnesi, Landinu, Suðurnesjum, 
Lögregluskólanum, tvö lið frá ríkislögreglu-
stjóranum og þrjú lið frá lögreglunni á höf-
uðborgarsvæðinu. 

Frá upphafi  keppni mátti sjá að lið Akraness, 
Landsins, LRH 1 og RLS 1 mundu eiga í harðri 
keppni um að vinna mótið og að RLS 1 þyrft i 
að eiga mjög góðan leik til að vinna sjöunda tit-
ilinn í röð.  Eft ir að búið var að leika 25 leiki á 
föstudeginum skildu fá stig þessi lið að en þá 
var gert hlé á mótshaldi og farið í Landnáms-
setur Íslands þar sem Gísli Einarsson og Kjart-
an Ragnarsson skemmtu mótsgestum.  Mikið 
var hlegið en þó mest er Gísli gerði grín að því 
að lögreglan ætti fl eiri myndir af honum en 
mamma hans.

Keppni hófst síðan aft ur klukkan 09:00 á 
laugardeginum þar sem árrisulir leikmenn 
Snæfells og Suðurnesja mættust í fyrsta leikn-

um af 30 þann daginn.  Akurnesingar gerðu 
sér lítið fyrir og unnu alla sína leiki seinni dag-
inn en höfðu gert eitt jafntefl i fyrri daginn við 
Landið sem gerði jafntefl i við LRH 1 á laug-
ardeginum og endaði því með einu stigi minna 
en Akranes.  LRH 1 og RLS 1 stóðu sig einnig 
mjög vel og komu skammt á eft ir Akranesi og 
Landinu í stigafj ölda.  Þar með lauk glæsilegri 
sex ára sigurgöngu RLS 1 og bikarinn nú kom-
inn út á Akranes. 

Í leik Suðurnesjanna og  Landsins  á  föstu-
dagskvöldinu slasaðist Ólafur Örvar Ólafsson, 
Suðurnesjunum, er hann fótbrotnaði.  Viljum 
við óska Ólafi  alls hins besta og skjótum bata.

Lokahófi ð var haldið á Hótel Borgarnesi þar 
sem boðið var upp á fordrykk blandaðan með 
Reykavodka, sem framleiddur er í Borgarnesi, 
og glæsilega þriggja rétta máltíð.  Var öllum 
liðunum afh ent glerlistaverk fyrir þátttökuna, 
unnið af glerlistakonunni Ólöfu Davíðsdóttur.  
Voru liðunum í þremur efstu sætunum færð 
verðlaun og nýir meistarar krýndir.  Marka-
kóngur mótsins var Sigurjón Jónsson, Akranesi, 
en hann skoraði 34 mörk og skoraði í öllum 
10 leikjum Akurnesinga.  Var besti leikmaður 
mótsins valinn Unnar Valgeirsson, Akranesi, 

og prúðasta liðið var valið lið Snæfellinga.
Fram kom í ræðu Th eodórs Þórðarsonar 

yfi rlögregluþjóns að næsta mót yrði haldið á 
Sauðárkróki og lýstu mótsgestir mikilli ánægju 
með þá staðsetningu.  

Alls voru leiknir 55 leikir og í þeim skoruð 
432 mörk eða 7,8 mörk að meðaltali og var 
enginn leikur markalaus og leikirnir því mikil 
skemmtun.  Lið Akurnesinga skoraði fl est 
mörk eða 70 talsins en fl est mörk voru skoruð 
í mark Snæfellinga eða 84 mörk.  Elsti maður 
mótsins var að þessu sinni Th eodór Þórðarson, 
57 ára, en þreyttasti maður mótsins var Þórður 
Þórðarson, 44 ára, leikmaður Snæfellsnes, 
en hann lék stórt hlutverk í baráttuglöðu liði 
Snæfellinga. 

Vil ég að lokum fyrir hönd lögreglunnar í 
Borgarfi rði og Dölum þakka öllum mótsgest-
um og öðrum sem komu að þessu móti fyrir að 
hafa gert þetta mót mögulegt.

Kærar kveðjur frá
Lögreglunni í Borgarfi rði og Dölum    

Jón Arnar Sigurþórsson

Landsmót lögreglumanna 
               í innanhússknattspyrnu 2009

Eftirtaldir aðilar óska 
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi

G.Ben.
 útgerðarfélag ehf.

Ægisgötu 3
Gistihúsið Skeið

Skeið
Hýbýlamálun
Reynihólar 4

Klaufi  ehf.
Klaufabrekkum

Salka Fiskmiðlun hf.
Ráðhúsinu

Sjóferðir Snorra ehf.
Ásvegi 6

Steypustöðin Dalvík ehf.
Sandskeið 27
Tréverk hf.

Grundargötu 8-10
Veitingastaðurinn Aldan

Öldugötu 18
Ævar og Bóas ehf.

Sandskeiði 14
Ólafsfj örður

Sjómannafélag Ólafsfj arðar
Brekkugötu 9

Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.

Brekkugötu 5

Húsavík
Bílaþjónustan ehf.
Garðarsbraut 52

Heiðarbær veitingar sf.
Reykjahverfi 

Hóll hf.
Höfða 11

Höfðavélar ehf
Höfða 1
Uggi ehf.

Höfðabrekku 23 box 72
Vélaverkstæðið Árteigi
Árteigi  - Þingeyjasveit

Víkurraf ehf.
Héðinsbraut 4

Laugar
Norðurpóll ehf.

Laugum

Reykjahlíð
Fjalladýrð
Möðrudal

Mývatnsstofa ehf.
Hraunvegur 8

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Hálsvegi 4
Geir ehf.

Sunnuvegi 3

Bakkafj örður
Hraungerði ehf

Hraunstíg 1

Vopnafj örður
Verktakafyrirtækið 

Ljósaland hf.
Háholti 3

Egilsstaðir
Austurtak ehf, verktakar

Bjarkargrund 1-3
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Skjöldólfsstöðum

Birkitré sf.
Lyngási 12

Bílamálun Egilsstöðum ehf
Fagradalsbraut 21-23

Bókhaldsþjónusta Þórhalls 
Haukssonar
Miðvangi 1

G. Ármannsson ehf.
Ártröð 12

Gistihúsið Egilsstöðum
Egilsstöðum 1

Rafh olt Austurland ehf
Smiðjuvegi 8

Steindór Jónsson ehf.
Skógarseli 5

Sænautasel ehf
Merki

Trésmiðja Guðna 
Þórarinssonar

Mássel
Ökuskóli Austurlands

Lagarfelli 11

Seyðisfj örður
Austfar hf.

Fjarðargötu 8
RKÍ Seyðisfj arðardeild

Norðurgötu 10
Seyðisfj arðarkaupstaður

Hafnargötu 44
Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði

Bjólfsgötu 7

Reyðarfj örður
Sigfússon ehf

Melbrún 6
Þvottabjörn ehf.

Búðareyri 25

Eskifj örður
Egersund Ísland ehf

Hafnargötu 2
Fjarðaþrif ehf.

Kirkjustíg 2
Kría veitingasala ehf.

Skammadal 2
Réttvísi ehf.

Strandgötu 19a

Neskaupstaður
G.T. ehf - Verslunin Vík

Egilsbraut 6
Hótel Capitano
Hafnarbraut 50
Laufskálinn ehf.

Nesgötu 3

Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Hafnarbraut 10

Fáskrúðsfj örður
Vöggur ehf.

Grímseyri 11
Vörufl utningar Óskars 

Gunnarssonar
Skólavegi 64a

Stöðvarfj örður
Ástrós ehf

Fjarðarbraut 44

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur

Héraðsdýralæknir 
Austurlandsumdæmis syðra

Ásvegi 31

Djúpivogur
RKÍ Djúpavogsdeild

Borgarlandi 30

Höfn
Hornabrauð ehf

Dalbraut 10
Jöklajeppar ehf. Jökla og 

vélsleðaferðir
Silfurbraut 15

Kaffi   Hornið ehf
Hafnarbraut 42

Króm og hvítt ehf.
Álaleiru 7

Mikael ehf.
Norðurbraut 7

Skinney - Þinganes hf.
Krossey

Þrastarhóll ehf.
Kirkjubraut 10

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum

Hnappavöllum 4

Selfoss
Bílaþjónusta Péturs ehf.

Vallholti 17
Bílverk BÁ ehf.

Gagnheiði 3
Bjarnabúð

Brautarhóli,Biskupst
Borgarhús hf.

Minni-Borg, Grímsnesi
Bókaútgáfan Björk

Birkivöllum 30
Byggingarfélagið Árborg ehf.

Bankavegi 5
Fagform ehf.
Eyrarvegi 15
Fossdekk ehf
Eyrarvegi 57

Fræðslunet Suðurlands
Tryggvagötu 25

Garpar ehf.
Reykjakoti 2,

Gljúfurbústaður ehf
Gljúfri

Héraðsdómur Suðurlands
Austurvegur 4

Hurða- og gluggasmiðjan ehf
Lambhaga 1

Karl R. Guðmundsson ehf.
Austurvegi 11
Ketilbjörn ehf
Syðri Reykir

Kökugerð H.P. hf.
Gagnheiði 15

Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)
Austurvegi 22
Múrfag ehf.
Starmói 3
Nesey ehf.

Suðurbraut 7
Pizzavagninn - 899 2910

Laxárdal
Pípulagnir Helga ehf.

Baugstjörn 17
Plastiðjan hf.
Gagnheiði 17

Rafmagnsverkstæði Jens og 
Róberts

Laugarási 1
Renniverkstæði Björns 

Jenssen
Austurmýri 4
S.G. hús hf.

Austurvegi 69
Skálholtsstaður

Sýslumaðurinn á Selfossi
Hörðuvöllum 1
Toppsport ehf.
Gagnheiði 43

Verslunin Íris, Kjarnanum
Austurvegi 3-5
Vélgrafan ehf.
Gagnheiði 49

Vinnuvélar - Svínavatni
Svínavatni

Hveragerði
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi

Völlum, Ölfusi
Kaffi   Kidda Rót

Sunnumörk
Múrás ehf.

Varmahlíð 15
Sport-Tæki ehf
Austurmörk 4

Tannlæknastofa Þórðar B. ehf
Breiðumörk 18
Vilhjálmur Roe
Austurmörk  22
Örkin veitingar
Breiðumörk 1c

Þorlákshöfn
Bæjarbókasafnið Ölfusi

Hafnarbegri 1
Fiskmark ehf.

Hafnarskeiði 21
Frostfi skur ehf.
Hafnarskeiði 6

Stokkseyri
Fjöruborðið - Stokkseyri 

S: 695 9588
Eyrarbraut 3a

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji

Smiðjustíg 2
Flúðasveppir ehf.

Undirheimum
Gröfutækni ehf.

Smiðjustíg 2
Kaffi  -Sel
Efra-Seli

Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf.

Lækjarbraut 4
Gróðrastöð Birgis

Hrafntóft um
Pakkhúsið ehf. 

Byggingavöruversl.
Suðurlandsvegi 4

Rangá ehf.
Suðurlandsvegi

Varahlutaverslun Björns 
Jóhannssonar

Lyngási 5, Box 1

Hvolsvöllur
Gallery Pizza ehf.

Hvolsvegi 29

Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hotel Klaustur

Klausturvegi 6

Vestmannaeyjar
Bifreiðaverkstæði Muggs

Strandvegi 65 Box 415
Eyjablikk ehf.

Flötum 27
Gæfa ehf.

Illugagötu 7
Kaffi   María ehf. - Brandur ehf.

Dverghömrum 19
RKÍ Vestmanaeyjadeild

Hilmisgötu 11 Arnardrangu
Sýslumaðurinn í 
Vestmannaeyjum

Heiðarvegi 15
Tollvarðafélag íslands

Hrauntúni 34
Vöruval ehf.

Vesturvegi 18
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Dagana 20. og 21. mars fór fram 34. lands-
mót lögreglumanna í innanhússknattspyrnu 
í Borgarnesi.  Var þátttakan mjög góð og voru 
11 lið mætt til leiks er Stefán Skarphéðinsson, 
lögreglustjóri og sýslumaður, setti mótið. 
Liðin sem mættu komu frá Akranesi, Borg-
arnesi, Snæfellsnesi, Landinu, Suðurnesjum, 
Lögregluskólanum, tvö lið frá ríkislögreglu-
stjóranum og þrjú lið frá lögreglunni á höf-
uðborgarsvæðinu. 

Frá upphafi  keppni mátti sjá að lið Akraness, 
Landsins, LRH 1 og RLS 1 mundu eiga í harðri 
keppni um að vinna mótið og að RLS 1 þyrft i 
að eiga mjög góðan leik til að vinna sjöunda tit-
ilinn í röð.  Eft ir að búið var að leika 25 leiki á 
föstudeginum skildu fá stig þessi lið að en þá 
var gert hlé á mótshaldi og farið í Landnáms-
setur Íslands þar sem Gísli Einarsson og Kjart-
an Ragnarsson skemmtu mótsgestum.  Mikið 
var hlegið en þó mest er Gísli gerði grín að því 
að lögreglan ætti fl eiri myndir af honum en 
mamma hans.

Keppni hófst síðan aft ur klukkan 09:00 á 
laugardeginum þar sem árrisulir leikmenn 
Snæfells og Suðurnesja mættust í fyrsta leikn-

um af 30 þann daginn.  Akurnesingar gerðu 
sér lítið fyrir og unnu alla sína leiki seinni dag-
inn en höfðu gert eitt jafntefl i fyrri daginn við 
Landið sem gerði jafntefl i við LRH 1 á laug-
ardeginum og endaði því með einu stigi minna 
en Akranes.  LRH 1 og RLS 1 stóðu sig einnig 
mjög vel og komu skammt á eft ir Akranesi og 
Landinu í stigafj ölda.  Þar með lauk glæsilegri 
sex ára sigurgöngu RLS 1 og bikarinn nú kom-
inn út á Akranes. 

Í leik Suðurnesjanna og  Landsins  á  föstu-
dagskvöldinu slasaðist Ólafur Örvar Ólafsson, 
Suðurnesjunum, er hann fótbrotnaði.  Viljum 
við óska Ólafi  alls hins besta og skjótum bata.

Lokahófi ð var haldið á Hótel Borgarnesi þar 
sem boðið var upp á fordrykk blandaðan með 
Reykavodka, sem framleiddur er í Borgarnesi, 
og glæsilega þriggja rétta máltíð.  Var öllum 
liðunum afh ent glerlistaverk fyrir þátttökuna, 
unnið af glerlistakonunni Ólöfu Davíðsdóttur.  
Voru liðunum í þremur efstu sætunum færð 
verðlaun og nýir meistarar krýndir.  Marka-
kóngur mótsins var Sigurjón Jónsson, Akranesi, 
en hann skoraði 34 mörk og skoraði í öllum 
10 leikjum Akurnesinga.  Var besti leikmaður 
mótsins valinn Unnar Valgeirsson, Akranesi, 

og prúðasta liðið var valið lið Snæfellinga.
Fram kom í ræðu Th eodórs Þórðarsonar 

yfi rlögregluþjóns að næsta mót yrði haldið á 
Sauðárkróki og lýstu mótsgestir mikilli ánægju 
með þá staðsetningu.  

Alls voru leiknir 55 leikir og í þeim skoruð 
432 mörk eða 7,8 mörk að meðaltali og var 
enginn leikur markalaus og leikirnir því mikil 
skemmtun.  Lið Akurnesinga skoraði fl est 
mörk eða 70 talsins en fl est mörk voru skoruð 
í mark Snæfellinga eða 84 mörk.  Elsti maður 
mótsins var að þessu sinni Th eodór Þórðarson, 
57 ára, en þreyttasti maður mótsins var Þórður 
Þórðarson, 44 ára, leikmaður Snæfellsnes, 
en hann lék stórt hlutverk í baráttuglöðu liði 
Snæfellinga. 

Vil ég að lokum fyrir hönd lögreglunnar í 
Borgarfi rði og Dölum þakka öllum mótsgest-
um og öðrum sem komu að þessu móti fyrir að 
hafa gert þetta mót mögulegt.

Kærar kveðjur frá
Lögreglunni í Borgarfi rði og Dölum    

Jón Arnar Sigurþórsson

Landsmót lögreglumanna 
               í innanhússknattspyrnu 2009
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lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
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Gistihúsið Skeið

Skeið
Hýbýlamálun
Reynihólar 4

Klaufi  ehf.
Klaufabrekkum

Salka Fiskmiðlun hf.
Ráðhúsinu

Sjóferðir Snorra ehf.
Ásvegi 6

Steypustöðin Dalvík ehf.
Sandskeið 27
Tréverk hf.

Grundargötu 8-10
Veitingastaðurinn Aldan

Öldugötu 18
Ævar og Bóas ehf.

Sandskeiði 14
Ólafsfj örður

Sjómannafélag Ólafsfj arðar
Brekkugötu 9

Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.

Brekkugötu 5

Húsavík
Bílaþjónustan ehf.
Garðarsbraut 52

Heiðarbær veitingar sf.
Reykjahverfi 

Hóll hf.
Höfða 11

Höfðavélar ehf
Höfða 1
Uggi ehf.

Höfðabrekku 23 box 72
Vélaverkstæðið Árteigi
Árteigi  - Þingeyjasveit

Víkurraf ehf.
Héðinsbraut 4

Laugar
Norðurpóll ehf.

Laugum

Reykjahlíð
Fjalladýrð
Möðrudal

Mývatnsstofa ehf.
Hraunvegur 8

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Hálsvegi 4
Geir ehf.

Sunnuvegi 3

Bakkafj örður
Hraungerði ehf

Hraunstíg 1

Vopnafj örður
Verktakafyrirtækið 

Ljósaland hf.
Háholti 3

Egilsstaðir
Austurtak ehf, verktakar

Bjarkargrund 1-3
Á hreindýraslóðum
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Skjöldólfsstöðum

Birkitré sf.
Lyngási 12

Bílamálun Egilsstöðum ehf
Fagradalsbraut 21-23

Bókhaldsþjónusta Þórhalls 
Haukssonar
Miðvangi 1

G. Ármannsson ehf.
Ártröð 12

Gistihúsið Egilsstöðum
Egilsstöðum 1

Rafh olt Austurland ehf
Smiðjuvegi 8

Steindór Jónsson ehf.
Skógarseli 5

Sænautasel ehf
Merki

Trésmiðja Guðna 
Þórarinssonar

Mássel
Ökuskóli Austurlands

Lagarfelli 11

Seyðisfj örður
Austfar hf.

Fjarðargötu 8
RKÍ Seyðisfj arðardeild

Norðurgötu 10
Seyðisfj arðarkaupstaður

Hafnargötu 44
Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði

Bjólfsgötu 7

Reyðarfj örður
Sigfússon ehf

Melbrún 6
Þvottabjörn ehf.

Búðareyri 25

Eskifj örður
Egersund Ísland ehf

Hafnargötu 2
Fjarðaþrif ehf.

Kirkjustíg 2
Kría veitingasala ehf.

Skammadal 2
Réttvísi ehf.

Strandgötu 19a

Neskaupstaður
G.T. ehf - Verslunin Vík

Egilsbraut 6
Hótel Capitano
Hafnarbraut 50
Laufskálinn ehf.

Nesgötu 3

Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Hafnarbraut 10

Fáskrúðsfj örður
Vöggur ehf.

Grímseyri 11
Vörufl utningar Óskars 

Gunnarssonar
Skólavegi 64a

Stöðvarfj örður
Ástrós ehf

Fjarðarbraut 44

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur

Héraðsdýralæknir 
Austurlandsumdæmis syðra

Ásvegi 31

Djúpivogur
RKÍ Djúpavogsdeild

Borgarlandi 30

Höfn
Hornabrauð ehf

Dalbraut 10
Jöklajeppar ehf. Jökla og 

vélsleðaferðir
Silfurbraut 15

Kaffi   Hornið ehf
Hafnarbraut 42

Króm og hvítt ehf.
Álaleiru 7

Mikael ehf.
Norðurbraut 7

Skinney - Þinganes hf.
Krossey

Þrastarhóll ehf.
Kirkjubraut 10

Fagurhólmsmýri
Félagsbúið Hnappavöllum

Hnappavöllum 4

Selfoss
Bílaþjónusta Péturs ehf.

Vallholti 17
Bílverk BÁ ehf.

Gagnheiði 3
Bjarnabúð

Brautarhóli,Biskupst
Borgarhús hf.

Minni-Borg, Grímsnesi
Bókaútgáfan Björk

Birkivöllum 30
Byggingarfélagið Árborg ehf.

Bankavegi 5
Fagform ehf.
Eyrarvegi 15
Fossdekk ehf
Eyrarvegi 57

Fræðslunet Suðurlands
Tryggvagötu 25

Garpar ehf.
Reykjakoti 2,

Gljúfurbústaður ehf
Gljúfri

Héraðsdómur Suðurlands
Austurvegur 4

Hurða- og gluggasmiðjan ehf
Lambhaga 1

Karl R. Guðmundsson ehf.
Austurvegi 11
Ketilbjörn ehf
Syðri Reykir

Kökugerð H.P. hf.
Gagnheiði 15

Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)
Austurvegi 22
Múrfag ehf.
Starmói 3
Nesey ehf.

Suðurbraut 7
Pizzavagninn - 899 2910

Laxárdal
Pípulagnir Helga ehf.

Baugstjörn 17
Plastiðjan hf.
Gagnheiði 17

Rafmagnsverkstæði Jens og 
Róberts

Laugarási 1
Renniverkstæði Björns 

Jenssen
Austurmýri 4
S.G. hús hf.

Austurvegi 69
Skálholtsstaður

Sýslumaðurinn á Selfossi
Hörðuvöllum 1
Toppsport ehf.
Gagnheiði 43

Verslunin Íris, Kjarnanum
Austurvegi 3-5
Vélgrafan ehf.
Gagnheiði 49

Vinnuvélar - Svínavatni
Svínavatni

Hveragerði
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi

Völlum, Ölfusi
Kaffi   Kidda Rót

Sunnumörk
Múrás ehf.

Varmahlíð 15
Sport-Tæki ehf
Austurmörk 4

Tannlæknastofa Þórðar B. ehf
Breiðumörk 18
Vilhjálmur Roe
Austurmörk  22
Örkin veitingar
Breiðumörk 1c

Þorlákshöfn
Bæjarbókasafnið Ölfusi

Hafnarbegri 1
Fiskmark ehf.

Hafnarskeiði 21
Frostfi skur ehf.
Hafnarskeiði 6

Stokkseyri
Fjöruborðið - Stokkseyri 

S: 695 9588
Eyrarbraut 3a

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji

Smiðjustíg 2
Flúðasveppir ehf.

Undirheimum
Gröfutækni ehf.

Smiðjustíg 2
Kaffi  -Sel
Efra-Seli

Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf.

Lækjarbraut 4
Gróðrastöð Birgis

Hrafntóft um
Pakkhúsið ehf. 

Byggingavöruversl.
Suðurlandsvegi 4

Rangá ehf.
Suðurlandsvegi

Varahlutaverslun Björns 
Jóhannssonar

Lyngási 5, Box 1

Hvolsvöllur
Gallery Pizza ehf.

Hvolsvegi 29

Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hotel Klaustur

Klausturvegi 6

Vestmannaeyjar
Bifreiðaverkstæði Muggs

Strandvegi 65 Box 415
Eyjablikk ehf.

Flötum 27
Gæfa ehf.

Illugagötu 7
Kaffi   María ehf. - Brandur ehf.

Dverghömrum 19
RKÍ Vestmanaeyjadeild

Hilmisgötu 11 Arnardrangu
Sýslumaðurinn í 
Vestmannaeyjum

Heiðarvegi 15
Tollvarðafélag íslands

Hrauntúni 34
Vöruval ehf.

Vesturvegi 18

C80  M0  Y63  K75

C0  M30  Y100  K0

R34  G70  B53

R234  G185  B12

 #224635

#eab90c

PANTONE 560C

PANTONE 130C
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SÉREIGN Á VERÐTRYGGÐUM INNLÁNSREIKNINGI

Séreign LSR tekur við frjálsum viðbótarlífeyrissparnaði sjóðfélaga. Boðið er upp á þrjár 
ólíkar fjárfestingarleiðir, þar af tvær sem fjárfesta í verðbréfum: leið I og leið II.

Leið III ávaxtar séreignarsparnaðinn eingöngu á verðtryggðum innlánsreikningum. 
Reikningarnir bera bestu fáanlegu vexti hverju sinni og eru að fullu tryggðir af 
ríkissjóði samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands frá október 2008.

Kostir séreignarsparnaðar eru ótvíræðir. Launagreiðandi greiðir kjarasamningsbundið 
mótframlag sem nemur allt að 2% af heildarlaunum. Skattalegt hagræði myndast þar 
sem iðgjald er ekki skattlagt við innborgun. Ekki er greiddur fjármagnstekjuskattur af 
séreignarsparnaði og sparnaðurinn skerðir hvorki barna- né vaxtabætur.

KYNNTU ÞÉR SÉREIGN LSR Í SÍMA: 510 6100
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