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

beslutade den 8 februari 2018. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 a § körkortsförord-

ningen (1998:980) att 1 kap. 3 § och 4 kap. 3 § styrelsens föreskrifter (TSFS 

2011:70) om godkännande av alkolås ska ha följande lydelse. 

1 kap.  

3 §1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. 

alkolås sådant alkolås som ska användas av den som har kör-

kort med villkor om alkolås 

leverantör fysisk eller juridisk person som har fått ett alkolås 

godkänt av Transportstyrelsen enligt 5 kap. 27 § kör-

kortslagen (1998:488) 

service kontroll av att alkolåset är installerat och fungerar 

korrekt, vilket sker genom kalibrering och åtgärdande 

av eventuella felaktigheter 

utandningsprov  prov på utandningsluft som ska lämnas i alkolåset av 

föraren för att fordonet ska kunna startas 

återkommande 

utandningsprov 

utandningsprov som föraren ska lämna slumpvis 

under körningen inom föreskrivna tidsintervaller 

villkorstid den tid då körkortshavaren endast får köra körkorts-

pliktiga fordon med alkolås 

4 kap. 

3 § Service av alkolås ska ske i enlighet med tillverkarens uppgifter om 

kalibreringsintervall, dock med högst 6 månaders mellanrum med start från 

installationstidpunkten. En service ska också ske tidigast 3 månader och 

senast 2 månader före villkorstidens slut.  
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TSFS 2018:8 

I samband med service ska data från alkolåset enligt 9 § överföras till 

Transportstyrelsen. 

Servicen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Leverantören ska 

tillhandahålla skriftliga riktlinjer för servicen. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2018. 

2. För beslut om innehav av körkort med villkor om alkolås fattade före 

den 1 mars 2018 gäller 4 kap. 3 § i den äldre lydelsen.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Åsa Ericson 

 (Väg och järnväg) 
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