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Vad händer den som rapporteras för
rattfylleri?
Straffet för rattfylleri är oftast dagsböter och för grovt
rattfylleri fängelse. Körkortet återkallas så gott alltid. Och
den som får sitt körkort återkallat längre än 12 månader
måste göra ett nytt förarprov.
Böter eller fängelse vid rattfylleri
När någon rapporteras för rattfylleri startar två olika
processer, den straffrättsliga (tingsrätten) och den
körkortsadministrativa (Transportstyrelsen). Straffet för
rattfylleri är oftast dagsböter. För grovt rattfylleri är
fängelse det vanligaste straffet. Fängelsestraffet verkställs i
stor utsträckning med elektronisk fotboja.
Om det är ett förstagångsbrott och föraren inte har
orsakat någon olycka brukar straffet bli villkorlig dom
eller skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst.
Skyddstillsyn kan innebära att den dömde får läkarvård
eller nykterhetsvårdande behandling.
Om det är höga promillehalter blir oftast straffet även vid
förstagångsbrott fängelse. Straffet kan också bli
kontraktsvård, där den dömde skriver på ett vårdkontrakt
med preciserade villkor. Om villkoren inte uppfylls kan
skyddstillsynen ersättas av fängelsestraff. Skyddstillsynen
ska kombineras med övervakning i åtminstone ett år. En
alkoholpåverkad förare som skadar någon eller orsakar
dödsfall kan få upp till åtta års fängelse.

Körkortet
Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet
återkallas. Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10-0,15
mg/l luft) finns möjlighet till varning istället för
återkallelse.
Spärrtiden för rattfylleri är oftast 12 månader och 24
månader vid grovt rattfylleri, om det sker vid upprepade
tillfällen eller om det är rattfylleri i kombination med
diagnosen missbruk/beroende av alkohol. Vid
drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader.
Det gäller även om brottet inte har bedömts som grovt.
Under spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas.
Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste
ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka
körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver
den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna
in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om
spärrtiden är längre än 12 månader måste men dömde
avlägga nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov.
Alkolås efter rattfylleri
Den som är misstänkt för eller har gjort sig skyldig till
rattfylleri under påverkan av alkohol kan ansöka om
körkort med villkor om alkolås. Villkorstiden är minst ett
år för rattfylleri och minst två år för grovt rattfylleri,
upprepade rattfyllerier eller rattfylleri av normalgraden i
kombination med diagnosen missbruk/beroende av
alkoholen som har körkort med villkor om alkolås får
endast köra bil med sitt personliga alkolås i.

