
1 (2) 

Transportstyrelsen    
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 
Besöksadress 
Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

transportstyrelsen.se 
vag@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 0243-152 74 TS
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Ansökan om godkännande av 
alkolås 

Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås TSFS 2011:70. 

Sökande (leverantör) 
Namn Organisationsnummer* 

Adress 

Postnummer Ort Land 

Telefonnummer E-postadress

Kontaktperson Person-/samordningsnummer 

Uppgifter om alkolåset 
Fabrikat Beteckning eller typ 

Kompletterade dokumentation 
Bocka i de delar som finns med i det underlag som skickas med tillsammans med blanketten. 
Enligt 2 kap 2 § 

☐ Provningsrapport enligt EN 50436-1 2014, Del 1 (3 kap. 1 §)

☐ Metodbeskrivning för inställning av alkolås för körkort med villkor (3 kap. 1 § 2 och 3 stycket samt 2-12 §§)

☐ Kompetens- och utbildningskriterier för installations- och servicepersonal (4 kap. 4 §)

☐ Beskrivning av utrustning för installation, service och överföring av data (4 kap. 5 §)

☐ Användarinformation (funktion och användning) (4 kap. 6 §)

☐ Hantering av rapporterade uppgifter (4 kap. 10 §)

☐ Kvalitetssäkringssystem (4 kap. 11 §)

☐ Förteckning över serviceställen (4 kap. 2 § stycke 2 samt 4 kap. 8 § punkt 7)

Övriga bilagor och noteringar 
☐ Avtal avseende leveranser av alkolåsloggar

☐ Avtal avseende behandlingen av personuppgifter

Skicka blanketten till 

Skicka eller mejla blanketten till: 
Transportstyrelsen 
Box 267 
781 23 Borlänge 
vag@transportstyrelsen.se Vi ser med fördel att ni ansöker med e-post genom att använda länken i rutan. 

mailto:vag@transportstyrelsen.se
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Upplysningar 

Organisationsnummer 
*Registreringsbevis eller motsvarande som bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare om bolaget 
inte är registrerat i Sverige. (2 kap.2 § punkt 1) 

Avgifter  
Information om avgift för godkännande av alkolås hittar du på vår webbsida om avgifter. 

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Avgifter/Vagtrafik/Avgifter-for-tillstands--och-andra-provningar/Fordon/
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