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Uppföljning av ändringar i Transportstyrelsens 
föreskrifter om alkolås och Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) 
om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 
 

Den 1 mars 2018 ändrades Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) 
om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort 
m.m. Nya föreskrifter (TSFS 2018:7) ersatte också Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med 
villkor om alkolås. Ändringarna genomfördes med anledning av ändringar i 
körkortslagen (1998:488). 

Transportstyrelsen har påbörjat en uppföljningsutredning av dessa 
ändringar. En viktig del i utvärderingen är att få in era synpunkter.  

Bakgrund  
Den 1 mars 2018 trädde vissa ändringar i körkortslagen i kraft gällande 
regleringen av körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri. Förändringen 
i körkortslagen gjordes till följd av att Europeiska kommissionen, i ett 
överträdelseärende, ansåg att Sverige inte uppfyllde sina skyldigheter enligt 
körkortsdirektivet avseende de medicinska minimikraven beträffande 
alkohol. I körkortsdirektivet anges bland annat att körkort inte får utfärdas 
eller förnyas för sökande eller förare som är beroende av alkohol eller inte 
är i stånd att avstå från att föra fordon i alkoholpåverkat tillstånd. Av 
dåvarande lydelse i körkortslagen framgick att körkort med villkor om 
alkolås kunde beviljas den som hade ett alkoholmissbruk eller 
alkoholberoende.  
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Med anledning av ovanstående ändring, ändrades också reglerna om 
bestämmande av villkorstid. Även kravet på körkortstillstånd efter 
villkorstiden med alkolås togs bort.  

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter 
Ändringarna i körkortslagen medförde att Transportstyrelsen gjorde ett antal 
förändringar i sina föreskrifter. Nedan beskrivs kortfattat de största 
ändringarna.  

• För att beviljas alkolås måste samtliga medicinska krav uppfyllas 
 
 Detta innebär att personer med missbruks- eller beroendediagnoser 

avseende alkohol numera måste styrka varaktig nykterhet genom en 
intygad avhållsamhetsperiod innan villkor om alkolås kan beviljas.  
Tidigare gjordes denna prövning efter villkorstidens slut, d.v.s. i 
samband med ansökan om körkortstillstånd efter villkorstid med 
alkolås. 
 

 För personer som har begått ett rattfylleri, och har en missbruks- 
eller beroendediagnos, innebär detta att de under 
avhållsamhetsperioden om minst 6 månader inte får köra bil.  
 

• Observationstiden för verifiering av varaktig nykterhet har ändrats 
 
 Ändringen innebär att det nu är minst sex månaders 

observationstid (avhållsamhetsperiod) oavsett om personen har 
en aktuell missbruks- eller beroendediagnos. Tidigare krävdes 
minst tolv månaders observationstid om personen hade en 
beroendediagnos.  

 
• Kravet på halvtidsintyg har tagits bort - halvtidsintygen har istället 

ersatts med villkorsintyg under alkolåstiden. 
 
 Personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri av normalgraden 

och som inte har en missbruks- eller beroendediagnos behöver 
endast skicka in ett läkarintyg vid ansökan om alkolås. Tidigare 
behövde man skicka in två intyg, var av det ena s.k. halvtidsintyget. 
 

 Personer som har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, återfallit i 
rattfylleri de senaste fem åren eller begått rattfylleri och har en 
missbruks- eller beroendediagnos behöver, utöver läkarintyg vid 
ansökan om alkolås, skicka in s.k. villkorsintyg under alkolåstiden 
med syftet att visa att de fortsätter att uppfylla de medicinska kraven.  
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Era synpunkter är värdefulla 
Som nämnts ovan är era synpunkter en viktig del i utvärderingen av 
genomförda föreskriftsändringar. 
 
Vi önskar därför att få ta del av era synpunkter: 

• Har ni märkt någon skillnad sedan ändringarna i föreskrifterna 
trädde i kraft? Vad upplever ni i så fall har blivit bättre eller sämre?  

• Har ändringarna medfört några konsekvenser och i så fall vilka? 
• Andra synpunkter 

 
 
Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 6 mars 2020.  
Vänligen ange diarienummer TSV2020-579. 

Svara per e-post till: vag@transportstyrelsen.se eller till: 

Transportstyrelsen 
Väg- och järnvägsavdelningen 
BOX 267 
781 23 BORLÄNGE 
 
Om ni har frågor med anledning av samrådet ber vi er kontakta:  

Patrik Grundtman, Utredare Sektion trafikantregler, 010-495 33 21, 
patrik.grundtman@transportstsyrelsen.se 
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