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Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten 
ubetinget på grund af spirituskørsel.

Der findes to forskellige alkolåsordninger: den ”frivillige” og den ”obligatoriske”. Der 
er forskellige betingelser knyttet til de to ordninger. Hvilken én, du er omfattet af, 
afhænger af hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du har gjort 
det flere gange. Se side 6-9.

Du skal selv betale alle gebyrer og udgifter, der er forbundet med at køre med alko-
lås. Hvad det kommer til at koste dig, afhænger af hvilken ordning, du er omfattet 
af, samt hvad alkolåsen koster at købe/leje. 

I denne brochure kan du læse om, hvordan en alkolås fungerer, hvordan du ansøger, 
hvad vilkårene er mv.

FRA 2015 ER DER INDFØRT EN 
ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT 
TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER 
FOR SPIRITUSKØRSEL
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HVAD ER EN ALKOLÅS, 
OG HVORDAN FUNGERER DEN?

BRUGEN AF ALKOLÅSEN BLIVER 
REGISTRERET

En alkolås er et apparat, som installeres i en bil, og som forhindrer, at du kan starte 
bilen, hvis du har en promille over den tilladte grænse. Alkolåsen er forbundet til 
tændingssystemet. Inden du starter bilen, skal du puste i alkolåsen, som måler 
indholdet af alkohol i din udåndingsluft.

Hvis du ikke har drukket alkohol – eller hvis du har en promille under 0,5 – starter 
bilen som normalt. Hvis alkolåsen registrerer, at du har en promille på over 0,5, kan 
bilen ikke starte. 

Under kørslen skal du puste i alkolåsen en gang imellem. Det er for at sikre, at du 
ikke drikker alkohol, efter du har startet bilen. Du vil i disse tilfælde have 20 minutter 
til at finde et egnet sted at standse bilen og puste i alkolåsen. Hvis du ikke puster 
i alkolåsen inden for 20 minutter, går der en alarm i gang inde i bilen, som først 
afbrydes, når du slukker motoren eller puster i alkolåsen, og dit pust er godkendt.

Alle pust i alkolåsen bliver registreret og gemt digitalt. Ca. hver 6. måned skal du 
forbi et værksted, som tømmer alkolåsen for data og sender dem til politiet. Politiet 
kontrollerer, at vilkårene for at have alkolåskørekort er overholdt ved at kigge på 
data fra alkolåsen. 

Du er personligt ansvarlig for al brug af alkolåsen. Hvis der fx bliver manipuleret med 
alkolåsen, den er forsøgt deaktiveret, eller hvis vilkårene bliver overtrådt, kan du risi-
kere at få inddraget dit alkolåskørekort. Dette gælder også, selv om det er en anden 
end dig selv, der har gjort det. Det er derfor det sikreste, at du ikke låner din bil ud i 
den periode, du kører med alkolås.

I folderen her er kun skrevet ”bil”, men alkolåsen kan også installeres i lastbil, bus, på motorcykel og stor knallert.
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Trafikstyrelsen har godkendt de leverandører af alkolåse, der må anvendes i forbind-
else med alkolåsordningen. Du skal selv vælge, hvilken godkendt leverandør du vil 
bruge til at installere alkolåsen i din bil. Du står selv for at kontakte leverandøren og 
betale udgifterne til alkolåsen. 

Leverandørerne kan oplyse dig om prisen for henholdsvis køb eller leje af deres 
alkolås, service af alkolåsen mv. 

Du kan finde en liste over godkendte leverandører på  
www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/alkolaas 
www.trafikstyrelsen.dk 

ALKOLÅSEN 
SKAL VÆRE GODKENDT

DU SKAL HAVE ET SÆRLIGT 
KØREKORT

For at deltage i alkolåsordningen, skal du først søge om at få et såkaldt 
”alkolåskørekort”. 

Et alkolåskørekort giver dig ret til at køre bil, motorcykel, lastbil, bus eller 
stor knallert, som du er ejer/registreret bruger af, og som har installeret en 
alkolås. Alkolåsen skal være godkendt til brug i alkolåsordningen. Du må 
ikke køre andre køretøjer i den periode, du har alkolåskørekort. 

Alkolås kørekortet gælder kun til kørsel i Danmark.
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DEN FRIVILLIGE ORDNING

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel 

   én gang med en promille på mellem 1,2 og 2,0.  

 eller

   to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang var højst 1,2.

Hvis du vil deltage i den frivillige alkolåsordning, skal du undersøges for et evt. 
alkoholmisbrug som betingelse for, at du kan komme med i ordningen. Hvis du har 
et alkoholmisbrug, skal du gå i behandling for det, og Kriminalforsorgen kontrollerer 
løbende, at du gennemfører behandlingen.

Den frivillige ordning betyder, at det er valgfrit for dig, om du vil køre med 
alkolås – hvis du ikke deltager, er der ingen ændringer i din frakendelses
tid, dvs. den tid, hvor du ikke må køre bil. 

Hvis du vælger at køre med alkolås, må du starte med at køre bil ét år, før 
din frakendelsestid udløber. Til gengæld skal du køre med alkolås i 2 år.
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DEN FRIVILLIGE ORDNING

UDEN ALKOLÅS

MED ALKOLÅS

Førerretten er 
frakendt

Førerretten er 
frakendt

Du kan generhverve 
din førerret et år før  
din frakendelsestid  

udløber. Du skal køre 
med alkolås i 2 år.

Du kan ombytte  
dit alkolåskørekort 

til et almindeligt 
kørekort.

Du kan generhverve 
din førerret

3 ÅR 

2 ÅR 2 ÅR 
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DEN OBLIGATORISKE ORDNING

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel 

   med en promille på over 2,0

 eller

   to gange (undtagen, hvis din promille første gang var højst 2,0  
og anden gang højst 1,2)

 eller

   tre gange eller mere (uanset promillens størrelse)

Den obligatoriske ordning betyder, at du må køre bil, når din frakend
elses   tid er udløbet, hvis du får installeret en alkolås. Du skal køre med 
alko låsen i 2 år.

Hvis du vælger ikke at køre med alkolås, må du vente to år efter udløbet 
af din frakendelsestid, før du må køre bil. 
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Førerretten er 
frakendt

Du får udskudt din 
generhvervelse 2 år

Du kan generhverve 
din førerret

2 ÅR 

3 ÅR ELLER MERE 

3 ÅR ELLER MERE 

Førerretten er 
frakendt

Du skal køre med 
alkolås i 2 år

2 ÅR 

Du kan ombytte  
dit alkolåskørekort 

til et almindeligt 
kørekort.

DEN OBLIGATORISKE ORDNING

UDEN ALKOLÅS

MED ALKOLÅS
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SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KØRE 
MED ALKOLÅS

1.    Du ansøger om et alkolåskørekort hos kommunen. Du skal ansøge i god tid  
(ca. 4-6 mdr.), før du ønsker at få alkolåskørekort.

2.    Kommunen og politiet undersøger, om du opfylder kravene til at få 
alkolåskørekort. 

3.    Hvis du får ja, vil politiet informere dig om de vilkår, som gælder for dig, 
herunder om du skal undersøges for eventuelt alkoholmisbrug.

4.    Du skal melde dig til et obligatorisk kursus i Alkohol, Narko og Trafik 
(ANT-kursus). Dette kursus skal være gennemført, inden du kan gå op til 
kontrollerende køreprøve. Se www.antk.dk

5.    Du går op til kontrollerende køreprøve (dvs. både teori- og praktisk prøve)  
hos politiet. 

6.    Når du har bestået den kontrollerende køreprøve, får du udstedt et alkolås- 
kørekort.

7.    Du køber eller lejer en alkolås hos en godkendt leverandør og får den installeret 
i din bil.

8.    Du må nu køre i din bil med alkolås.

9.    Ca. hver 6. måned skal du have tjekket alkolåsen på et værksted

10.  Efter ca. to år kan du ombytte dit alkolåskørekort til et almindeligt kørekort,  
uden at du skal til ny praktisk prøve.

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på svar fra myndighederne, 
ANTkurset og teori og køreprøve mv. Det er derfor en god idé at være i 
god tid med din ansøgning, tilmeldinger mv.
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HVAD KOSTER DET AT DELTAGE 
I ALKOLÅSORDNINGEN?

Deltagelse i alkolåsordningen er brugerfinansieret. Det betyder, at du selv 
skal betale for de omkostninger, der er i forbindelse med at deltage i alkolå-
sordningen. Dvs. undersøgelse for evt. alkoholmisbrug, politiets administrati-
on, køb/leje af alkolåsen, installation på værksted, service af alkolåsen mv. 

De samlede omkostninger varierer alt efter, hvilken alkolåsordning, du bliver 
omfattet af, og om du fx vælger at leje eller købe din alkolås. Leverandørerne 
af de godkendte alkolåse kan oplyse dig om deres priser.

Du kan læse om de gebyrer, myndighederne opkræver på  
www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/alkolaas



Læs mere om alkolåsordningen på  
www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/alkolaas


