Civilutskottets betänkande
2009/10:CU31

Ändring i lagen om
alkoholutandningsprov
Sammanfattning
I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar ett av utskottet framlagt
förslag till ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Ändring i lagen om alkoholutandningsprov
Riksdagen antar det förslag som utskottet lagt fram i bilagan till lag om
ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov.

Stockholm den 15 juni 2010
På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René
(m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Eva Bengtson Skogsberg
(m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Hillevi Larsson (s),
Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Anti
Avsan (m), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Lars Tysklind (fp), Jan
Lindholm (mp) och Katarina Brännström (m).
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Utskottets överväganden
Tidigare i våras beslutade riksdagen vissa ändringar i bl.a. lagen
(1976:1090) om alkoholutandningsprov (prop. 2009/10:95, bet. CU15, rskr.
295, SFS 2010:509). Ändringarna ska träda i kraft den 1 september 2010.
Genom riksdagsbeslutet kom 2 § lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov att få ett ofullständigt innehåll på grund av att en ändring av
paragrafens lydelse enligt ett tidigare riksdagsbeslut inte helt beaktats (se
prop. 2009/10:76, bet. CU14, rskr. 238).
Det är angeläget att felaktigheten snarast möjligt rättas till. Utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag till justering av lagen
(1976:1090) om alkoholutandningsprov i enlighet med vad som framgår
av bilagan till betänkandet.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (2010:509) om
ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Härigenom föreslås att 2 § lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:509) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2010:509

Utskottets förslag

2§
Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första
stycket tas på
1. förare av motordrivet fordon
1. förare av motordrivet fordon,
samt på förare av maskindrivet for- om inte fordonet är avsett att föras
don, om inte fordonet är avsett att av gående,
föras av gående,
2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg,
3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, om fartyget kan antas
vara sådant som avses i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:1009),
samt
4. den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som
utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500).
Bestämmelserna i 1 § andra–fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på
eller i nära anslutning till den plats där personen kontrolleras eller ett ingripande mot honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som
kan användas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde. Prov som enligt denna paragraf
får tas på förare av motordrivet fordon får även tas av en bilinspektör
som avses i fordonslagen (2002:574).
Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen
och bevis om utförd åtgärd utfärdas.
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Tryck: Elanders, Vällingby 2010

