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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av 
körkort med villkor om alkolås; 

beslutade den 31 oktober 2014. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1, 5 a och 6 §§ 

körkortsförordningen (1998:980) att 3, 9, 11–13, 15, 16 och 18 a §§ 

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av 

körkort med villkor om alkolås2 ska ha följande lydelse samt beslutar 

följande allmänna råd.  

3 §  Läkarintyg som anges i dessa föreskrifter ska utfärdas av en läkare 

med specialistkompetens i psykiatri eller av annan specialistkompetent 

läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Ett sådant 

läkarintyg får vara högst 2 månader gammalt när det kommer in till 

Transportstyrelsen. 

7 § Vid provtagning och redovisning av provtagning i läkarintyg gäller 

följande. 

1. Samtliga prover ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. 

2. Provtagning ska ske med kort varsel. Underlåtenhet att komma till 

provtagning ska redovisas i läkarintyget. 

3. Referensområdet för genomfört laboratorieprov i blod ska anges. CDT 

och GT är obligatoriska alkoholmarkörer. 

4. Om substans påvisats vid screeninganalys i urin eller i hår, ska verifie-

rande analys utföras.  

5. Provresultat över referensområdet avseende blodprov samt verifierad 

förekomst av substans i urin eller i hår ska bedömas och kommenteras. 

6. Vid urintoxikologisk undersökning ska provtagningen vara övervakad 

och uppgift om urinens koncentration (kreatininvärdet) redovisas. Urinprov 

 
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.  
2 Senaste omtryck TSFS 2012:65. 
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med kreatininvärde under referensvärdet kan inte ligga till grund för 

verifiering av nykterhet. 

7. Resultatet av provtagningen ska redovisas.  

Allmänna råd 

Med kort varsel menas att blodprov bör lämnas inom några dagar 

efter att kallelse till provtagning skett och att urinprov bör lämnas 

senast dagen efter att kallelse till provtagning skett.  

Exempel på alkoholmarkörer som kan vara av värde för 

bedömningen utöver CDT och GT är PEth, ASAT, ALAT och MCV.  

När det gäller annan psykoaktiv substans än alkohol bör 

provtagningen i urin eller hår omfatta substansgrupperna 

amfetaminer, cannabinoider, bensodiazepiner, opiater och kokain. 

Vid känt tidigare bruk av annan psykoaktiv substans bör 

provtagningen omfatta även denna substans.  

9 § Av det läkarintyg som ska ges in vid ansökan enligt 5 kap. 18 § 

körkortslagen (1998:488) ska det framgå om diagnosen beroende eller 

missbruk av alkohol har kunnat fastställas eller inte samt om sökanden 

brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).  

Följande gäller vid provtagning inför utfärdande av ett sådant läkarintyg. 

1. Provtagning i blod beträffande alkohol ska redovisas vid minst 1 

tillfälle.  

2. Provtagning i urin eller hår beträffande narkotika som avses i 8 § 

narkotikastrafflagen (1968:64) ska redovisas vid minst 1 tillfälle.  

Provtagning vid ansökan behöver inte ske med kort varsel. I övrigt gäller 

vad som sägs i 7 §.  

11 § Enligt 7 kap. 8 a § körkortslagen (1998:488) räknas villkorstiden från 

den dag när beslutet om villkor om alkolås delges körkortshavaren.  

Ett alkolås ska installeras i ett fordon inom 4 veckor från villkorstidens 

början. Den som har körkort med villkor om alkolås ska personligen närvara 

för att ta del av leverantörens information i samband med installationen.  

Alkolåset ska vara märkt med personnumret för den som har körkort med 

villkor om alkolås. 

12 § Den som har körkort med villkor om alkolås med en villkorstid på  

1 år ska ge in ett läkarintyg inom 7 månader från villkorstidens början. 

Läkarintyget ska omfatta en observationstid på 6 månader. Av läkarintyget 

ska det framgå om diagnosen beroende eller missbruk av alkohol har kunnat 

fastställas eller inte samt om den som har körkort med villkor om alkolås 

brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).  

Följande gäller vid provtagning inför utfärdande av ett sådant läkarintyg. 

1. Provtagning i blod beträffande alkohol ska redovisas vid minst 2 

tillfällen. Dessa provtagningar ska vara fördelade under hela 

observationstiden.  

2. Provtagning i urin eller hår beträffande narkotika som avses i 8 § 

narkotikastrafflagen ska redovisas vid minst 2 tillfällen för urin eller minst 1 

tillfälle för hår. Provtagning i hår får ske tidigast 3 månader från 

observationstidens början. 
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3. Provtagning ska ske under villkorstiden. 

I övrigt gäller vad som sägs i 7 §.  

13 § Den som har en villkorstid på 2 år ska ge in ett läkarintyg inom 13 

månader från villkorstidens början. Läkarintyget ska omfatta en 

observationstid på 12 månader. Av läkarintyget ska det framgå om den som 

har körkort med villkor om alkolås brukar narkotika som avses i 8 § 

narkotikastrafflagen (1968:64).  

Följande gäller vid provtagning inför utfärdande av ett sådant läkarintyg. 

Provtagning i urin eller hår beträffande narkotika som avses i 8 § 

narkotikastrafflagen ska ske under villkorstiden och redovisas vid minst 2 

tillfällen för urin eller minst 1 tillfälle för hår. Provtagning i hår får ske 

tidigast 3 månader från villkorstidens början.  

För den körkortshavare vars villkorstid förlängs från 1 år till 2 år är det 

tillräckligt med en observationstid på 6 månader.  

I övrigt gäller vad som sägs i 7 §.  

15 § Efter ett godkänt utandningsprov kräver alkolåset att föraren lämnar 

ett återkommande utandningsprov var 10:e–90:e minut, om inte annat anges 

i 16 §. Tidpunkten för återkommande utandningsprov bestäms slumpmässigt 

av alkolåset inom dessa tidsintervall. Föraren ska ge ett återkommande 

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

på en sådan moped klass I eller motorcykel där användande av skyddshjälm 

krävs, ska föraren istället stanna och lämna provet inom 15 minuter efter 

begäran.  

16 § Om ett godkänt utandningsprov lämnas efter ett underkänt utand-

ningsprov, ska föraren därefter lämna ett återkommande utandningsprov 

inom 5–15 minuter. Därefter ska föraren lämna återkommande utandnings-

prov var 10:e–90:e minut. Tidpunkten för återkommande utandningsprov 

bestäms slumpmässigt av alkolåset inom dessa tidsintervall. Föraren ska ge 

ett återkommande utandningsprov inom 6 minuter efter begäran. För alkolås 

som är monterat på en sådan moped klass I eller motorcykel där användande 

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

minuter efter begäran. 

18 a § Service ska ske med högst 6 månaders mellanrum med start från 

installationsdatumet. Utöver vad som anges i första meningen ansvarar den 

som ansöker om körkortstillstånd för körkort utan villkor om alkolås för att 

service vid ett av dessa tillfällen ska ha skett tidigast 2 månader före 

villkorstidens slut.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

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

2. De äldre bestämmelserna i 15 och 16 §§ 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. 
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På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Birgitta Heed 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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