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Høring om innføring av alkolås 
 

Innføring av alkolås som alternativ til tap av førerett fremstår som et fornuftig trafikksikkerhetstiltak.  

 

Etter Forbrukerrådets syn vil sikkerheten til andre passasjerer være det viktigste. Vi stiller i den 

forbindelse spørsmålstegn ved om de foreslåtte tiltakene i tilstrekkelig grad sikrer at personer som 

gis rett til å kjøre med alkolås ikke benytter andre rusmidler enn alkohol. Vi registrerer at 

legeforeningen anbefaler kontroll hver 3. måned. Vi ser også at departementet i sitt forslag anbefaler 

at det tas blodprøve hver 3. måned det siste året alkolås er i bruk. Vi har vanskelig for å se hvorfor 

det ikke skulle være tilsvarende hyppighet på blodprøve eller annen undersøkelse for å avdekke 

eventuelt misbruk av andre rusmidler i hele perioden der alkolås er tatt i bruk, for å redusere 

muligheten for å misbruke ordningen.  

 

Når det gjelder målgruppe, så kan det virke noe paradoksalt at alkolås som alternativ til å miste 

førerkort tilbys til de som dømmes strengest, mens de som har mildere promilledommer som 

inkluderer tap av førerett ikke får anledning til å benytte alkolås. Vi forstår begrunnelsen i 

trafikksikkerhet og argumentet om at det ikke er et mål å imøtekomme den enkeltes ønske om å 

kunne kjøre bil. Realiteten vil likevel være at man imøtekommer ønsket om å kjøre bil hos de som 

har de strengeste promilledommene mens de med mildere dommer er utelukket fra en slik mulighet. 

Dette vil kunne fremstå som urimelig. 
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