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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås; 

beslutade den 31 oktober 2014. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 5 a § körkorts-

förordningen (1998:980) att 1 kap. 3 §, 3 kap. 3, 4, 7 och 11 §§ och 4 kap.  

8 § styrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås ska 

ha följande lydelse. 

1 kap.  

3 § I dessa föreskrifter används följande definitioner. 

alkolås sådant alkolås som ska användas av den som har 

körkort med villkor om alkolås 

leverantör fysisk eller juridisk person som har fått ett alkolås 

godkänt av Transportstyrelsen enligt 5 kap. 27 § 

körkortslagen (1998:488) 

service service av alkolåset, av dess installation i fordonet 

och funktion för att säkerställa att alkolåset fungerar 

korrekt. I servicen ingår kalibrering av alkolåset och 

åtgärdande av eventuella felaktigheter  

utandningsprov utandningsprov som ska lämnas i alkolåset av föraren 

för att fordonet ska kunna startas 

godkänt 

utandningsprov 

utandningsprov med en alkoholkoncentration under 

0,10 milligram per liter i utandningsluften 

återkommande 

utandningsprov 

utandningsprov som föraren ska lämna slumpvis 

under körningen inom föreskrivna tidsintervaller 

 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Se även 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden.  
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villkorstid den tid då körkortshavaren endast får köra körkorts-

pliktigt fordon med alkolås 

3 kap. 

3 §  Före start av fordonet krävs ett godkänt utandningsprov.  

Efter ett godkänt utandningsprov ska alkolåset kräva återkommande 

utandningsprov var 10:e–90:e minut om inte annat anges i 4 § andra stycket. 

Tidpunkten för återkommande utandningsprov bestäms slumpmässigt av 

alkolåset inom dessa tidsintervall. Alkolåset ska kräva att ett återkommande 

utandningsprov lämnas inom 6 minuter efter begäran. För alkolås som är 

monterat på sådan moped klass I eller motorcykel där användande av 

skyddshjälm krävs, ska föraren istället stanna och lämna provet inom 15 

minuter efter begäran. 

Om ett godkänt utandningsprov har lämnats kan fordonet startas inom  

5 minuter. Om motorn stängs av kan fordonet startas om inom 5 minuter 

utan krav på nytt godkänt utandningsprov.  

4 §  Efter ett underkänt utandningsprov till följd av för hög alkoholhalt ska 

det inte vara möjligt att lämna ett nytt utandningsprov förrän 5 minuter har 

gått.  

Om ett godkänt utandningsprov lämnas efter ett underkänt utandnings-

prov, ska alkolåset kräva återkommande utandningsprov inom 5–15 minuter 

och därefter återkommande utandningsprov var 10:e–90:e minut. Tidpunk-

ten för återkommande utandningsprov bestäms slumpmässigt av alkolåset 

inom dessa tidsintervall. Alkolåset ska kräva att ett återkommande 

utandningsprov lämnas inom 6 minuter efter begäran. För alkolås som är 

monterat på sådan moped klass I eller motorcykel där användande av 

skyddshjälm krävs, ska föraren istället stanna och lämna provet inom 15 

minuter efter begäran. 

7 § Alkolåset ska märkas med villkorskod enligt Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll samt 

personnummer för den som har alkolås installerat. Leverantören ansvarar för 

att alkolåset är märkt för en person åt gången. Märkningen ska ske på ett 

tydligt och ej manipulerbart sätt.  

Märkningen ska avlägsnas när körkortshavarens villkorstid har avslutats. 

11 §  Följande händelser ska leda till att alkolåset ska begära en extra 

service före föreskriven tidpunkt för service enligt 4 kap. 3 §. 

1. Om fordonet har startats utan att ett godkänt utandningsprov har 

lämnats. 

2. Om batterispänningen har brutits vid 3 tillfällen sedan den senast 

utförda servicen. 

3. Om återkommande utandningsprov inte har lämnats inom föreskriven 

tid vid 3 tillfällen sedan den senast utförda servicen.  

4. Om återkommande utandningsprov har blivit underkända vid 3 

tillfällen sedan den senast utförda servicen.  
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5. Om utandningsproven före start av fordonet har blivit underkända vid 

5 tillfällen sedan den senast utförda servicen.  

I samband med extra service ska data från alkolåset enligt 4 kap. 9 § 

överföras till Transportstyrelsen. 

4 kap. 

8 §  När ett alkolås har installerats ska leverantören snarast rapportera 

följande till Transportstyrelsen. Rapporteringen ska ske genom elektronisk 

överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i 

enlighet med de uppgifter och anvisningar som Transportstyrelsen har 

bestämt. 

1. Artikelnummer på alkolåsets typ och version av handenhet och 

kontrollenhet. 

2. Vilken version av programvara som finns i alkolåsets handenhet och 

kontrollenhet.  

3. Personnummer för den som har fått alkolås installerat. 

4. Ett unikt serienummer för alkolåsets handenhet och ett unikt serie-

nummer för alkolåsets kontrollenhet.  

5. Ett unikt programnummer för varje alkolås som en person har.  

6. Datum för genomförd installation. 

7. Namn, adress och ett av leverantören angivet unikt nummer på det 

serviceställe som har utfört installationen.  

8. Ett nummer som identifierar leverantören. 

Om alkolåset avinstalleras under villkorstiden ska leverantören snarast 

rapportera det enligt första stycket andra meningen till Transportstyrelsen. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015.  

2. De äldre bestämmelserna i 3 kap. 3 och 4 §§ gäller för den som har 

körkort med villkor om alkolås beviljat före den 1 januari 2015. Den som 

har villkor om alkolås enligt de äldre bestämmelserna får ha alkolåset 

programmerat enligt den nya lydelsen.   

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Anna Ferner-Skymning 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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