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

TSFS 2016:35

beslutade den 1 juni 2016.

VÄGTRAFIK

Utkom från trycket
den 10 juni 2016

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 5 a § körkortsförordningen (1998:980) att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 9 §§ och 4 kap. 9 § styrelsens
föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås ska ha följande
lydelse.

2 kap.
2 § Till ansökan ska följande bifogas.
1. För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets
registreringsbevis eller handling där notarius publicus eller motsvarande
nationellt institut bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare –
original eller vidimerad kopia.
2. Namn och personnummer eller samordningsnummer på den person
eller de personer i Sverige som ges behörighet att företräda verksamheten,
om sökanden är en juridisk person.
3. En förteckning där det framgår var installation och service av alkolås
ska utföras med namn på företag, adress, telefonnummer, e-postadress och
ett av leverantören angivet unikt nummer för servicestället.
4. En provningsrapport enligt 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488) som
visar att alkolåstypen överensstämmer med standarden SS-EN 50436-1
Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor
(EN 50436-1:2014).
5. En beskrivning av överensstämmelse med kraven i 3 kap. 1 § andra
och tredje stycket samt 2–12 §§ och hur kraven har kontrollerats.
6. En beskrivning av personalens kunskap och utbildning.
7. En beskrivning av den utrustning som ska användas för installation,
service och överföring av data.
8. Ett underlag för information enligt 4 kap. 6 §.
9. En beskrivning av hur kraven i 4 kap. 10 § säkerställs.
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Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
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10. Dokumentation av leverantörens kvalitetssäkringssystem enligt
4 kap. 11 §.

3 kap.
1 § Alkolåset ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 50436-1 Alkolås –
Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor (EN
50436-1:2014) och de ytterligare krav som anges i detta kapitel.
Alkolåset ska vara inställt så att fordonet enbart kan startas om eventuell
alkoholhalt i förarens utandningsluft uppmätts till mindre än 0,10 milligram
alkohol per liter utandningsluft.
Utandningsluftens volym ska vara minst 1,2 liter för att utandningsprovet
ska vara giltigt.
9 § Alkolåset ska registrera följande händelser med datum och klockslag.
1. Alla utandningsprov som lämnas i alkolåset, med uppgift om alkoholkoncentration i förekommande fall, inklusive prov som har lämnats i
samband med service.
2. Om alkolåset efter utandningsprov tillåter fordonsstart eller inte tillåter
fordonsstart.
3. Om fordonets motor startas, är i gång och stängs av eller när fordonet
är i rörelse.
4. Om utandningsprov inte lämnas inom föreskrivna tidsintervaller efter
begäran om återkommande utandningsprov.
5. Om till- och frånkoppling av alkolåsets strömförsörjning sker.
6. Om fordonet startas utan att ett godkänt utandningsprov har lämnats
eller vid indikation om det har skett någon annan form av manipulation av
alkolåset.

4 kap.
9 § Leverantören ansvarar för att nedan angivna uppgifter rapporteras 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.
Följande uppgifter ska överföras om uppgiften ändras.
1. Artikelnummer på alkolåsets typ och version av handenhet och
kontrollenhet.
2. Vilken version av programvara som finns i alkolåsets handenhet och
kontrollenhet.
Följande uppgifter ska överföras i anslutning till varje utförd service.
1. Personnummer för den som har alkolås installerat.
2. Ett unikt serienummer för alkolåsets handenhet och ett unikt serienummer för alkolåsets kontrollenhet.
3. Ett unikt programnummer för varje alkolås som en person har.
4. Samtliga händelser enligt 3 kap. 9 §. Uppgift om eventuell alkoholkoncentration ska lämnas på det sätt som anges i 3.2 i standarden SS-EN
50436-1 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort
med villkor (EN 50436-1:2014).
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5. Datum för genomförd service.
6. Namn, adress och ett av leverantören angivet unikt nummer på det
serviceställe som har utfört servicen.
7. Ett nummer som identifierar leverantören.
8. Om försök till manipulation eller annan åverkan upptäcks.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. Typ av alkolås som har godkänts av Transportstyrelsen enligt äldre
bestämmelser är giltiga även efter ovanstående datum.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Yvonne Wärnfeldt
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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