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Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i 
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:67) om 
utvidgad försöksverksamhet med villkorlig 
körkortsåterkallelse; 

beslutade den 12 oktober 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2008:1411) 

om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse i fråga om 

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:67) om utvidgad försöksverksamhet 

med villkorlig körkortsåterkallelse 

dels att 3, 12 14 och 16 §§ samt bilaga 2 och 3 ska upphöra att gälla, 

dels att 2, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse. 

 

2 §1 Sökanden ska för deltagande i försöksverksamheten uppfylla kraven i 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) och allmänna råd om 

medicinska krav för innehav av körkort m.m. Till dess att tolv månader 

förflutit av villkorstiden gäller detta dock inte 12 kap. i de delar som avser 

bruk av alkohol. 

Bruk av andra psykoaktiva droger än alkohol, koffein och nikotin utgör 

hinder för deltagande. Sådana förskrivna läkemedel som sägs i 12 kap. 1 § 

första stycket 2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

medicinska krav m.m. som föranmälts till läkare som avses i 7 § i dessa 

föreskrifter och som endast används tillfälligt enligt läkares ordination utgör 

inte hinder för deltagande.  

 Allmänna råd 

Med tillfälligt bruk bör anses bruk under högst två perioder under 

villkorstiden. En sådan period bör inte vara längre än två veckor. 

(VVFS 2005:44).  

 

7 § Samtliga läkarundersökningar ska genomföras av läkare som har 

specialistkompetens i allmänpsykiatri eller annan specialistkompetens med 

god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor.  
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8 §2 Transportstyrelsen ska utreda varje omhändertagande på grund av 

berusning enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade 

personer m.m. (LOB) eller varje annan indikation på opålitlighet i 

nykterhetshänseende under villkorstiden. Detsamma gäller bruk av 

narkotikaklassade läkemedel och annan narkotika.   

__________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Birgitta Heed 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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