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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT 

om trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik på Åland

Utfärdat i Mariehamn den 2 december 2021

 Med stöd av 21a § landskapslagen (1976:33) 
om yrkesmässig trafik, sådan den lyder i land-
skapslagen 1980/17, föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

 I detta beslut finns bestämmelser om de 
avgifter som uppbärs för personbefordran med 
buss i yrkesmässig trafik på Åland. Avgifterna 
inkluderar mervärdesskatten.

2 §
Engångsavgift

 Engångsavgiften för personbefordran i linje-
trafik är 2,50 euro per resa.

3 §
Rabattbiljett

 Förutom engångsavgift kan även rabattbil-
jetter erbjudas till försäljning för personbeford-
ran i linjetrafik.
 Rabattbiljetter ska försäljas enligt följande:
 a) ett rabattkort med 10, 25 eller 50 engångs-
resor med 25 procent rabatt jämfört med en-
gångsavgiften;
 b) ett månadskort för en avgift på 30 euro och 
med en giltighetstid på 30 dagar;
 c) ett årskort för en avgift på 270 euro och 
med en giltighetstid på 365 dagar;
 d) ett fritidskort för barn och ungdomar upp 
till och med 20 års ålder för en avgift på 40 
euro och med en giltighetstid på 365 dagar. 
Fritidskortet gäller inte på resor till och från 
skolan.

4 §
Reducerad avgift på grund av ålder 

 För passagerare som är under 6 år uppbärs 
ingen avgift.
 För passagerare i åldern 6-11 år uppbärs 
endast halva kostnaden för engångsavgiften 
samt för rabattkort med 50 procents rabatt 
jämfört med engångsavgiften.

5 §
Vissa biljetters giltighetstid

 Engångsbiljetter och resor köpta med ra-
battkort har en giltighetstid på 2 timmar.

6 §
Kvitto

 Avgiften eller motsvarande resebiljett ska 
uppbäras på förhand och över den erlagda av-
giften ska det ges ett kvitto.

7 §
Oenighet i vissa fall

 Uppstår oenighet mellan förare och passa-
gerare i fråga om tillämpningen av detta beslut 
avgörs frågan av Ålands polismyndighet.

8 §
Beslutets tillgänglighet

 Detta beslut ska medföras i varje buss samt 
på förfrågan uppvisas för passagerare eller 
polisman.
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9 §
Ikraftträdande

 Detta beslut träder i kraft den 1 januari 
2022.
 Genom detta beslut upphävs Ålands land-
skapsregerings beslut (2011:24) om trafiktaxa 
för personbefordran med buss i yrkesmässig 
trafik i landskapet Åland.


