
1. Vad regleras i dessa villkor?

I det här dokumentet regleras de villkor som gäller för 
årskort som gäller på Skärgårdstrafikens frigående färjor. I 
dokumentet regleras också villkoren  
för skärgårdsplatser. 

Villkor för bokning, ombokning, avbokning m.m. samt 
Ålandstrafikens rätt att ta ut avgifter i samband därmed reg-
leras i Skärgårdstrafikens bokningsvillkor för lätta fordon. 

2. Inköpsställen och pris på årskort

Årskort kan köpas online eller på Ålandstrafikens kontor.

Priser framgår av Skärgårdstrafikens prislista.

3. Årskorts giltighetstid

Årskort är giltiga ett kalenderår. 

4. Vilka fordon kan årskort gälla för?

Det finns olika typer av årskort som berättigar till olika för-
måner. Gemensamt för årskort är att de på visst sätt berät-
tigar innehavaren att resa med fordon utan att betala varje 
resa separat. De fordon som årskort kan innehas för är per-
sonbilar, traktorer, motorcyklar, mopedbilar, lätta paketbilar 
och husbilar, se närmare i Skärgårdstrafikens prislista. 

5. Villkor för och egenskaper hos olika typer av årskort

Med skärgårdskommun avses i denna punkt Brändö, Föglö, 
Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Förslag till villkor för årskort och skärgårdsplatser

Röd-Gult årskort Grön-Gult årskort
 
Är årskortet 
knutet till ett 
specifikt fordon?

Nej. Nej.

 
Är årskortet 
knutet till en 
specifik person?

Ja. Endast privatpersoner kan inneha det. Ja. Endast privatpersoner kan inneha det.

 
Vem kan inneha  
årskortet? Kan bara innehas av en privatperson som har 

en skärgårdskommun som hemkommun.
Alla privatpersoner.

 
Vilka resor berät-
tigar årskortet till?

 
Obegränsat antal resor till, från och genom 
skärgården inklusive förbokade genomfarts-
resor. 

 
Samma som röd-gult årskort fast utan rätt till förbokade genomfartsresor. 
Vad en genomfartsresa är beskrivs i Skärgårdstrafikens bokningsbillkor för 
lätta fordon.

Grön-gult årskort ger dock följande rätt till resor genom skärgården.

•	 Obokade vidareresor inom samma dygn (sista delrutten ska 
alltså vara obokad).

•	 Bokade vidareresor efter övernattning i en skärgårdskommun.
•	 Billigare pris på förbokade genomfartsresor. De billigare priserna 

framgår i Ålandstrafikens prislista under ”Tillägg för genomfart 
ändhamn-ändhamn inom samma dygn”.

Hur ska årskortet  
uppvisas?

Kunden ska i samband med ombordkörning 
kunna visa upp årskortet tillsammans med 
giltig legitimation. 

Kunden ska i samband med ombordkörning kunna visa upp årskortet 
tillsammans med giltig legitimation.

Övrigt Uppgifter om den som ska inneha årskortet 
kontrolleras med befolkningsregistret.

Årskort som är knutna till en person
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Årskort som är knutna till ett fordon

Rött årskort

 

Grönt årskort

Är årskortet knutet 
till ett specifikt 
fordon?

Ja. Fordonet måste dessutom vara 
registrerat på Åland. Ja.

Är årskortet knutet 
till en specifik  
person?

Nej. Nej.

Vem kan inneha 
årskortet?

Kan bara innehas av en person eller ett 
företag med aktiv verksamhet, som har en 
skärgårdskommun som hemkommun och 
som är fordonets innehavare.

Alla.

Vilka resor berätti-
gar årskortet till?

Obegränsat antal resor till, från och ge-
nom skärgården inklusive förbokade ge-
nomfartsresor. 

Samma som rött årskort fast utan rätt till förbokade genomfartsresor. Vad en 
genomfartsresa är beskrivs i Skärgårdstrafikens bokningsbillkor för lätta fordon.

Grönt årskort ger dock följande rätt till resor genom skärgården.

•	 Obokade vidareresor inom samma dygn (sista delrutten ska alltså vara 
obokad).

•	 Bokade vidareresor efter övernattning i en skärgårdskommun.
•	 Billigare pris på förbokade genomfartsresor. De billigare priserna 

framgår i Skärgårdstrafikens prislista under ”Tillägg för genomfart 
ändhamn-ändhamn inom  
samma dygn”.

Hur ska årskortet 
uppvisas?

Årskortet är utformat som en klisterdekal som ska vara fastklistrad på fordonets vindruta för att vara giltigt som färdbevis. 
Eftersom årskortet är knutet till ett specifikt fordon får det inte flyttas mellan bilar.

Retroaktiv fakture-
ring om årskortet 
inte fästs korrekt.

Om årskortet inte har varit fastklistrat på bilen på korrekt sätt har Ålandstrafiken rätt att retroaktivt fakturera resenären ordi-
narie biljettavgift för de resor som dittills bokats med det aktuella årskortet.

Vad händer om  
Kunden byter  
fordon?

 
Kunden har rätt att byta det fordon som 
årskortet gäller för mot en avgift. Avgif-
tens storlek framgår i Ålandstrafikens 
prislista. Även det nya fordonet måste ha 
kunden som innehavare. Kunden får sitt 
nya årskort med nytt bilregisternummer 
i samband med att det gamla årskortet 
lämnas tillbaka till Ålandstrafiken. 

Redan gjorda bokningar med årskortet 
förs automatiskt över till att gälla för det 
nya fordonet

Kunden har rätt att byta det fordon som årskortet gäller för mot en avgift. Avgif-
tens storlek framgår i Ålandstrafikens prislista. Kunden får sitt nya årskort med 
nytt bilregisternummer i samband med att det gamla årskortet lämnas tillbaka 
till Ålandstrafiken. 

Redan gjorda bokningar med årskortet förs automatiskt över till att gälla för det 
nya fordonet.

Vad händer om 
fordonet tillfälligt 
är ur trafik?

 
Om kundens fordon är tillfälligt ur trafik på grund av service på verkstad, på bilfirma för försäljning eller liknande, kan års-
kortsförmånen efter kontakt med Ålandstrafiken föras över till ett annat fordon under två veckor. Kunden får då ett särskilt 
intyg som ska medföras i fordonet vid resor. Om uppehållet ska pågå mer än två veckor eller förlängs, krävs verifikation från 
verkstad, bilfirma, försäkringsbolag eller motsvarande. 

Årskort för bil som 
väntar på åländskt 
registernummer?

Även fordon som väntar på åländskt registreringsnummer har rätt att resa med årskortsförmåner i 60 dagar förutsatt att 
fordonets innehavare betalar för ett Rött eller Grönt årskort. Under dessa 60 dagar får fordonets innehavare ett intyg från 
Ålandstrafiken på att fordonet får resa med årskortförmåner. Årskortet överlämnas till kunden när fordonet har registrerats 
på Åland. Om verifikation på genomförd registrering utfärdat av Fordonsmyndigheten uteblir efter 60 dagar faktureras ordi-
narie biljettavgift för fordonets resor ombord på avgiftsbelagda linjer, såvida inte kunden kan visa att utebliven registrering 
beror på att beslut från Skatteförvaltningen inväntas.

Övrigt Uppgifter om den som ska köpa rött årskort och/eller dennes fordon kontrolleras med befolknings- eller företagsregistret 
och med Fordonsmyndigheten.
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6. Skärgårdsplats

Skärgårdsplatser är ett visst begränsat antal platser per av-
gång som bara kan bokas av privatpersoner och företag som 
enligt befolkningsdatasystemet har Brändö, Föglö, Kumlinge, 
Kökar, Sottunga eller Vårdö som hemkommun (i denna punkt 
benämnda Skärgårdsplatser). Syftet med Skärgårdsplatserna 
är att möjliggöra för boende i dessa skärgårdskommuner att 
med kort varsel kunna utföra brådskande ärenden, exempelvis 
läkarbesök.

Skärgårdsplatser kan bara bokas när avgången i övrigt är full-
bokad. Antalet Skärgårdsplatser per avgång finns redovisade 
på Ålandstrafikens hemsida.

Skärgårdsplatser kan bokas 72 timmar till 1 timme före 
avgångstiden i den första hamn som aktuell färja enligt tidta-
bellen avgår från. Skärgårdsplatser bokas på samma sätt som 
andra platser, det vill säga online eller genom kontakt med 
Ålandstrafikens kontor. För kunder som saknar tillgång till in-
ternet finns möjlighet att boka skärgårdsplats genom telefon-
samtal till respektive färja. Bokningsbart utrymmet vid sådan 
bokning är dock ytterst begränsat.

Skärgårdsplatser måste avbokas senast vid följande tidpunkter.

Period Avbokas senast
Vecka  
24-33

6 timmar före den bokade avgångstiden

Vecka  
1-23 och 34-53

3 timmar före den bokade avgångstiden

Kunder som avbokar Skärgårdsplats för sent debiteras en avgift 
för sen avbokning. Avgiftens storlek framgår av Skärgårdstrafi-
kens prislista.

Kunder som inte utnyttjar sin bokade Skärgårdsplats och som inte 
heller har avbokat Skärgårdsplatsen debiteras en avgift för ”no-
show”. Avgiftens storlek framgår av Skärgårdstrafikens prislista. 
Syftet med avgiften för ”no-show” är att möjliggöra att det bok-
ningsbara utrymmet utnyttjas effektivt. 

7. Ingen ångerrätt vid distansavtal

Enligt 6 kap. konsumentskyddslagen (FFS 38/1978) gäller inte 
ångerrätt vid distansköp av transporttjänst. Kunder kan därför 
inte ångra köp av årskort från Ålandstrafiken.

I vilkoren nämns Skärgårdstrafikens prislista. Det är nästa 
års prislista som avses. Per år 2022 kommer avgifters stor-
lek att framgå där. Beloppen ska vara desamma som  
år 2021.
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