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Information om kurs och läkarintyg

KRAV PÅ FÖRARE SOM DÖMTS FÖR RATTFYLLERI
I Trafikbrottslagen 5 § för landskapet Åland står:
Grovt rattfylleri
Om vid rattfylleri
1) alkoholhalten är minst 1,2 promille i gärningsmannens blod eller minst
0,60 milligram per liter i hans eller hennes utandningsluft,
2) gärningsmannens förmåga att framföra fordonet på ett betryggande sätt är
märkbart nedsatt eller
3) gärningsmannen är påverkad av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i
kombination med något annat rusmedel så att hans eller hennes förmåga
att framföra fordonet på ett betryggande sätt är märkbart nedsatt och
omständigheterna är sådana att framförandet av fordonet innebär en
påtaglig fara för trafiksäkerheten, skall gärningsmannen för grovt
rattfylleri dömas till minst 60 dagsböter eller fängelse i högst två år.

Krav på förare för att återfå körkortet efter en rattfylleridom
Enligt körkortslagen för landskapet Åland:
36 § Den som dömts
1) för grovt rattfylleri eller
2) för rattfylleri och som tidigare dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri
och mindre än tre år förflutit mellan gärningarna skall dessutom till
ansökan bifoga ett intyg över genomgången av landskapsregeringen
godkänd kurs om alkohol och trafik samt ett läkarintyg över att de krav på
frihet från missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel som ställs i
bilaga III i rådets direktiv 2006/126/EG är uppfyllda.
37 § Villkor för erhållande av körkort är
……………………………………….
f) att sökande som avses i 36 § 5 mom. Har företett i lagrummet avsedda
intyg.
50a § Innan körkortet återlämnas efter att körförbud meddelats en person som
avses i 36 § 5 mom. skall personen i fråga uppvisa intyg över genomgången av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik samt
ett läkarintyg över att de krav på frihet från missbruk av alkohol,
narkotika eller läkemedel som avses i rådets direktiv 2006/126/EG är
uppfyllda.
Har villkorligt körförbud meddelats, skall i 1 mom. avsedda intyg företes
inom den prövotid under vilken det villkorliga körförbudet gäller.

KURS OM ALKOHOL OCH TRAFIK

Kursen om alkohol och trafik omfattar sex lektioner á 45 minuter och indelas i
tre block.
Block I

behandlar bl.a. risker i trafiken och de straffrättsliga följderna.

Block II

tar upp vad som händer i kroppen då du dricker alkohol och sambandet mellan alkohol och trafiksäkerhet.

Block III innebär en utvärdering av tidigare sammankomster, diskussioner
samt värdering av den egna situationen och förhållandet till alkohol.
Som föreläsare under kursen fungerar sakkunniga från Ålands hälso- och
sjukvård, Ålands landskapsregering och polisen.

LÄKARINTYG
För att få ett läkarintyg som styrker ”frihet från missbruk av alkohol, narkotika
eller läkemedel som avses i rådets direktiv 2006/126/EG” (Körkortslagen 50a
§) krävs följande:
A. Vederbörande tar själv kontakt med primärvården inom Ålands hälsooch sjukvård för att ta bestämda blod- och urinprov samt inbokar
läkarbesök för att få ett läkarintyg.
B. Proverna visar om personen i fråga kan tänkas missbruka alkohol eller
andra droger och mäts genom olika leverenzymer ur ett blodprov.
C. Läkarintyget kan även vara tidsbegränsat, vilket innebär ytterligare
kontroll och uppföljning av nya laboratorieprover.

DELTAGANDE
Deltagande i kursen som helhet är obligatoriskt och givetvis ställs kravet att den
som deltar i föreläsningarna är nykter. I tveksamma fall ska kursdeltagaren
lämna ett utandningsprov.
Kursen skall genomföras som helhet utan avbrott. Godtagbart läkarintyg vid
sjukfrånvaro krävs. Vid frånvaro utan giltigt skäl debiteras deltagaren hela
kursavgiften. Kursen hålls på svenska, om tolkhjälp behövs meddelas detta vid
kursanmälningen.

För att delta i kursen ska Du anmäla dig till:
Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningen
trafiksäkerhetskonsulenten, tel: 25 255

Frågor rörande körkort besvaras av:
Ålands polismyndighet
Strandgatan 27, PB 73
22101 MARIEHAMN
Tel: 527 100 (växel)
I fall Du har frågor som rör alkohol/rusmedel är Du välkommen att
kontakta:
Alkohol- och drogmottagningen
Styrmansgatan 2, 2 tr
22100 MARIEHAMN
Tel: 531 720

