
ÖVERVAKAD KÖRRÄTT MED ALKOLÅS 
 

 
En person som är misstänkt för rattfylleri 
kan begära övervakad körrätt i stället för 
ovillkorligt körförbud och då får personen 
köra ett fordon som är utrustat med alko-
lås. 
 
Vad innebär övervakad körrätt? 
   En person som är misstänkt för rattfylleri 
eller grovt rattfylleri på grund av alkohol kan 
återfå körrätten genom att låta montera ett 
alkolås i sitt fordon. Åläggandet av övervakad 
körrätt inverkar inte på det straff som utdöms 
för rattfylleri. 
 
Vad är ett alkolås? 
   Ett alkolås är en anordning som förhindrar 
att fordonet startar om föraren har minst 0,1 
milligram alkohol per liter i utandningsluft. 
Detta motsvarar en alkoholhalt på cirka 0,2 
promille i blodet. 
   Även under körningen kräver alkolåset 
slumpmässiga utandningsprov. Alkolåset stän-
ger inte av en motor som går, men fordonets 
signalhorn aktiveras om utandningsprovet inte 
lämnas inom fastställd tid eller om alkoholhal-
ten överstiger den tillåtna.  
   Alkolåset registrerar alla användningsdata 
och eventuella förseelser i centralenhetens 
minne. Den övervakade ska med 60 dagars 
mellanrum föra fordonet för avläsning av alko-
låsets minne till en representant som har be-
fullmäktigats av alkolåstillverkaren och an-
mälts till Trafiksäkerhetsverket. 
 
Vem kan få övervakad körrätt? 
   Övervakad körrätt kan begäras av en i Fin-
land varaktigt bosatt person som är misstänkt 
för rattfylleri på grund av alkoholbruk och som 
inte har meddelats körförbud av någon annan 
orsak. Personen ska ha rätt att köra personbil, 
paketbil, lastbil, buss eller traktor. Ett alkolås 
kan monteras i ett eller flera fordon som den 
övervakade förfogar över. 
 
Vad ska man göra för att få övervakad 
körrätt? 
   Övervakad körrätt kan begäras hos polisen 
eller senast i samband med behandlingen av 
rattfyllerimålet hos domstolen. Det är också 
möjligt att lämna in en skriftlig begäran. Poli-
sen kan ålägga övervakad körrätt redan före 
behandlingen i domstolen.  
   Innan körkortet beviljas ska den övervakade 
besöka läkare eller någon annan yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården för att dis-
kutera användningen av berusningsmedel och 
deras inverkan på hälsan och de möjligheter 
det finns att få vård för missbruk. 

   Den övervakade ska begära ett intyg över 
diskussionens syfte. Intyget lämnas till polisen 
på den egna boningsorten i samband med an-
sökan om körkortet. Bifogat till körkortsansö-
kan behövs dessutom två fotografier, intyg 
över monteringen av alkolåset och del I till 
registreringsintyget som visar att fordonet har 
ändringsbesiktigats. När ansökan om alkolås-
körkortet lämnas in uppbär polisen en avgift.  
 
Hur lång tid måste alkolåset användas? 
Vad kostar det? 
   Domstolen utdömer villkorligt körförbud. 
Dessutom ålägger domstolen en prövotid med 
en längd på minst ett år och högst tre år.  
   Alkolåset ska användas under hela prövoti-
den, dvs. åtminstone i ett år oberoende av 
körförbudets längd. Användningen av alkolås 
kostar i genomsnitt cirka 110–160 euro per 
månad. Det är inte nödvändigt att köpa ett 
eget alkolås utan låset kan hyras för den tid 
den övervakade körrätten varar. Den överva-
kade svarar för kostnaderna. 
 
Var får man alkolåset? 
   Alkolås kan efterfrågas hos apparattillver-
karnas representanter. Kontaktinformationen 
finns nedan. Information om ställen som mon-
terar alkolås finns också på Trafiksäkerhets-
verkets webbplats.  
   Efter monteringen av alkolås måste fordonet 
ändringsbesiktigas. Ett intyg över monteringen 
och ändringsbesiktningen ska lämnas till poli-
sen på den egna boningsorten när körkortsan-
sökan lämnas in.  
 
Vad händer med körkortet? 
   I samband med rattfylleri ålägger polisen 
fordonets förare ett temporärt körförbud och 
tar körkortet i beslag.  
   Den övervakade körrätten börjar när polisen 
lämnar ut ett alkolåskörkort till den över-
vakade. Polisen kan utfärda ett alkolåskörkort 
redan innan domstolen har behandlat rattfylle-
rimålet. Alkolåskörkortet ger endast körrätt för 
de fordon som har alkolås monterade och som 
personen har anmält till polisen för anteckning 
i fordonstrafikregistret. 
 
Får andra personer köra ett fordon som 
har alkolås? 
   Andra personer får köra ett fordon som är 
utrustat med alkolås. Den övervakade svarar 
emellertid för att alkolåset används enligt an-
visningarna. 
 
 



Vad händer om man misslyckas med den 
övervakade körrätten? 
   Den övervakade körrätten återkallas och det 
villkorliga körförbud som är ålagt för perioden 
verkställs. Beslutet fattas av domstolen.  
 
Vad leder till återkallande av övervakad 
körrätt? 
   Den övervakade körrätten återkallas om den 
övervakade bryter mot de begränsningar som 
hör till den övervakade körrätten eller för-
summar att uppfylla tillhörande skyldigheter. 
Den övervakade får alltså inte köra något an-
nat fordon än det där alkolåset är monterat. 
Dessutom ska den övervakade med regel-
bundna mellanrum föra fordonet till en befull-
mäktigad representant för avläsning av alko-
låsets minne. Körrätten återkallas om den 
övervakade gör sig skyldig till grovt äventy-
rande av trafiksäkerheten, rattfylleri eller 
grovt rattfylleri. Den övervakade körrätten 
återkallas också om den övervakade begär ett 
återkallande. 
 
 
Kontaktinformation till importörer av al-
kolås: 
 
Dräger Suomi Oy 
tfn 0207 119 600 
www.draeger.com/FI/fi 
 
Suomen Alkolukko Oy 
tfn 0457 3435 254 
www.suomenalkolukko.fi 
 
Ytterligare information: 
 
Polisen 
www.poliisi.fi 
 
Kommunikationsministeriet 
www.lvm.fi 
 
Trafiksäkerhetsverket 
www.trafi.fi 
 
Förteckning över företag som utför instal-
lation och service av alkolås: 
 
Trafiksäkerhetsverket 
www.ake.fi/AKE/AKEKorjaamot/Korjaamot.asp
x?kohde=6 
 
 
 
 
 
 

FASER VID ALKOLÅSÖVERVAKAD KÖR-
RÄTT: 
 
Gripen för rattfylleri. 
Polisen ålägger omedelbart ett temporärt kör-
förbud och beslagtar körkortet. 
 
 
Begäran om övervakad körrätt till polisen 
eller senast när rattfyllerimålet behandlas i 
tingsrätten. 
 
 
Beslut om övervakad körrätt vid tingsrät-
tens session eller tidigare från polisen. 

 
 

Montering av alkolås och fordonets än-
dringsbesiktning. 

 
 
Intyg över monteringen av alkolåset och än-
dringsbesiktningen samt besöket hos läkare 
eller någon annan yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården lämnas in till polisen 
när körkortsansökan lämnas in. 

 
 

Av polisen får den övervakade ett alkolås-
körkort. Den övervakade körrätten börjar.  

 
 

Avläsning av alkolåsets minne med 60 da-
gars mellanrum. 

 
 
Prövotiden för det villkorliga körförbudet 
upphör:  
Alkolåset kan monteras ur fordonet. Däref-
ter ska fordonet ändringsbesiktigas och 
alkolåskörkortet återlämnas till polisen. 
Polisen återlämnar det tidigare körkortet.  
 
 
 
 

 
Polisen 

Trafiksäkerhetsverket 
Kommunikationsministeriet 


