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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT 

om taxitaxor inom landskapet Åland

Utfärdat i Mariehamn den 10 maj 2022

 Landskapsregeringen har med stöd av 
21a § landskapslagen om yrkesmässig trafik 
(1976:33), sådan den lyder i landskapslagen 
1980/17, fastställt följande trafiktaxa för befor-
dran med personbil i beställningstrafik inom 
landskapet Åland.

1 §
 Detta beslut tillämpas på beställningstrafik 
som utförs med personbil. Med detta beslut 
fastställs de högsta tillåtna priserna som tas 
ut av konsumenterna i taxitrafiken och om de 
tilläggsavgifter som kan tas ut utöver dem. 
Taxorna är angivna utan mervärdesskatt.

2 §
 Taxitaxan kan bestå av två eller flera delar 
som kan vara:
 1) grundavgift,
 2) avgift baserad på körsträckans längd,
 3) väntetidsavgift,
 4) förhandsbeställningsavgift,
 5) assistanstillägg,
 6) tillägg för varutransport.

3 §
 Som grundavgift får på vardagar under 
tiden 06.00-20.00, samt lördagar, dagar före 
kyrklig högtidsdag, nyår, dagen före själv-
ständighetsdagen och valborgsmässoaftonen 
för skjuts som börjar under tiden 06.00-16.00, 
debiteras 6,00 euro. Övriga tider är grundav-
giften 8,70 euro.
 Kyrklig högtidsdag är juldagen, annandag 
jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, 
påskdagen, annandag påsk, Kristihimmels-
färdsdagen, pingstdagen, Johannes Döparens 
dag och alla helgons dag.

4 §
 På basen av körsträckans längd debiteras 
passageraren en avgift som indelas i fyra taxe-
klasser beroende på antalet passagerare på 
följande sätt:

 Taxa I: 1-2 pers. 1,71 euro/km
 Taxa II: 3-4 pers. 2,02 euro/km
 Taxa III: 5-6 pers. 2,17 euro/km
 Taxa IV: över 6 pers. 2,34 euro/km

 Två barn under 12 år räknas som en person 
då antalet passagerare räknas.
 Om befordran av en passagerare förutsät-
ter en bil med bårutrustning bestäms avgiften 
enligt taxa III.

5 §
 För väntetiden får debiteras högst 50,22 euro 
per timme.
 Då återresa från en körtur till taxistationen 
väsentligt försvåras i skärgårds- eller motsva-
rande specialförhållanden, får man med pas-
sageraren överenskomma om debitering av en 
särskild väntetidsavgift.

6 §
 Om en transport har beställts minst 30 mi-
nuter innan den avgångstid som kunden har 
uppgett får högst 7,40 euro i förhandsbeställ-
ningsavgift uppbäras.
 Sådan avgift får inte uppbäras för transpor-
ter som är baserade på:
 1) 23 § i landskapslagen (2020:12) om social-
vård,
 2) färdtjänst med stöd av landskapsförord-
ningen (2010:51) om tillämpning i landskapet 
Åland av förordningen om service och stöd på 
grund av handikapp,
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 3) landskapslagen (1978:48) om tillämpning 
av lagen angående specialomsorger om utveck-
lingsstörda,
 4) sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004),
 5) bestämmelserna i 15 § i lagen om Folk-
pensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 
och rehabiliteringspenningförmåner (FFS 
566/2005),
 6) bestämmelserna i 61 § i folkpensionslagen 
(FFS 568/2007),
 7) skolskjutsar.

7 §
 Om assistans av personer med funktions-
nedsättning och andra med nedsatt rörelse-
förmåga i samband med transporten förorsa-
kar föraren väsentligt tilläggsarbete, får man 
överenskomma med den som betalar om en 
särskild tilläggsavgift (assistanstillägg), dock 
högst 16,40 euro.
 Om transporten kräver bil med bårutrust-
ning får ett assistanstillägg om 35,00 euro 
tillämpas.

8 §
 För skrymmande föremål som inte hör till 
passagerarens normala bagage samt för hun-
dar får debiteras en tilläggsavgift på 2,84 euro.
 Nämnda tilläggsavgift får inte tas ut för 
hjälpmedel som är nödvändiga för personer 
med funktionsnedsättning och andra med ned-
satt rörelseförmåga såsom rullstol, rollator, 
ledarhund eller assistanshund.

9 §
 För transporter som utförs av fordon med 
förbränningsmotor får en bränsletilläggsav-
gift på 0,12 euro/km debiteras.

10 §
 Avgifterna och grunderna för dem ska vara 
tillgängliga för passageraren.

11 §
 Omkring stationen utformas ett ordinarie 
verksamhetsområde med en radie av 2,5 km 
där grundavgiften tillämpas. På verksamhets-
området sätts taxametern i gång hos kunden 
med precisering av antalet personer eller då 
bilen står till beställarens förfogande på be-
ställningsplatsen. Då kunden beställer en taxi-
bil till en adress utanför verksamhetsområdet, 
startas taxametern till taxa I vid gränsen av 
området.
 På verksamhetsområdet är taxametern i 
gång under transporttiden och utanför verk-
samhetsområdet på enkelriktad körtur eller 
under väntetiden. Om det är fråga om en för-
handsbeställning får taxametern sättas i gång 
först vid avgångstiden enligt beställningen.

12 §
 Taxiresans pris bestäms med hjälp av taxa-
metern utom i de fall då föraren kommit överens 
med kunden om en lägre ersättning än de maxi-
mipriser som föreskrivs i detta beslut. Om taxa-
metern är i olag eller om plomberingen på grund 
av reparation eller av annan särskild orsak har 
brutits, ska ett maximipris som beräknas enligt 
grundtaxan och körsträckans längd iakttas.
 Avgifter i taxametern får ändras endast av 
Fordonsmyndigheten auktoriserad installatör. 
Den nya avgiften som taxametern visar får 
debiteras efter att besiktningsman har kontrol-
lerat taxametern och plomberingen är säker-
ställd.

13 §
 Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2022. 
I och med detta beslut upphävs Ålands land-
skapsregerings beslut (2021:156) om taxitaxor 
inom landskapet Åland.


