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Ny lagstiftning om resebyråverksamhet  

1 Allmän inledning 

Den 1 september 2022 trädde en ny landskapslag (2022:37) om resebyråverksamhet i kraft. Den nya lagen 

ersatte den tidigare landskapslagen om resebyrårörelse. Lagen ska tillämpas på resebyråer som tillhandahåller 

kombinerade resetjänster vilket innebär att tillhandahålla paketresor och sammanlänkade researrangemang. 

Landskapslagen om resebyråverksamhet uppfyller EU:s paketresedirektiv.  

 

Paketresor (kort sammanfattning): 

• Avser en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa eller semester, 

om dessa tjänster kombineras av en enda näringsidkare. 

 

Sammanlänkade researrangemang (kort sammanfattning): 

• Minst två olika typer av resetjänster köpta för samma resa eller semester vilka inte utgör en paketresa 

och som resenären ingår separata avtal med de enskilda tjänsteleverantörerna om en näringsidkare 1) 

underlättar resenärens separata urval och betalningar under en enda kontakt eller 2) på ett riktat sätt 

underlättar köp av ytterligare resetjänster från en annan näringsidkare senast 24 timmar efter att den 

första bokningen bekräftats.  

 

2 Vad behöver resebyråer göra nu? 

I enlighet med den nya lagen ska samtliga resebyråer som är registrerade enligt den tidigare lagen göra en ny 

registeranmälan till landskapsregeringen inom sex månader från att den nya lagen trätt i kraft (senast den 

28 februari 2023).  

• Anmälan görs via den här länken, länk till blanketten. 

 

Enligt den nya lagen behöver även samtliga resebyråer som är registrerade enligt den tidigare lagen fastställa 

en ny säkerhet för verksamheten (senast den 28 februari 2023). Mer om det nedan.  

 

Landskapsregeringen tar inte ut någon avgift för handläggningen när resebyråer som är registrerade enligt 

den tidigare lagen ska registrera sig enligt den nya lagen.  

 

3 Varför kräver landskapsregeringen en ny registrering och 

säkerhet?  

http://www.regeringen.ax/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=SV
https://www.regeringen.ax/blanketter/anmalan-resebyra
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Den nya lagen medför vissa förändringar rörande vilka uppgifter som ska finnas i det register som 

landskapsregeringen ska tillhandahålla om resebyråer på Åland. Ytterligare har vissa av kriterierna för 

fastställande av säkerheter ändrats. Det här innebär att resebyråerna, som en engångsföreteelse, behöver 

registrera sig på nytt.  

 

4 Anmälan av resebyrån  

Den som har för avsikt att bedriva resebyrå som tillhandahåller kombinerade resetjänster ska göra en anmälan 

till landskapsregeringen.  

 

Förutsättningar för registrering:  

1. Anmälaren har näringsrätt.  

2. Anmälaren har inte försatts i konkurs.  

3. Anmälaren har inte under de tre föregående åren upprepade gånger eller i betydande grad försummat 

att fullgöra sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, lagstadgade 

olycksfall- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som tullen tar ut.  

4. Anmälaren har ställt en säkerhet i enlighet med landskapslagen (2022:37) om resebyråverksamhet.  

 

Resebyrån behöver följande handlingar som bilagor till anmälan (bifogas till den elektroniska 

anmälningsblanketten): 

• Gällande bolagsordning.  

• Intyg från konkurs- och saneringsregistret, klicka här för att komma till registret.  

• Ämbetsbevis (endast fysiska personer, inte juridiska personer som t.ex. aktiebolag), klicka här för mer 

information.  

• Utdrag från registret över förmynderskapsärenden (endast fysiska personer, inte juridiska personer 

som t.ex. aktiebolag), klicka här för mer information. 

 

5 Fastställande av säkerheten 

5.1 En skyldighet 

Lagen kräver att researrangörer ställer en säkerhet som säkerställer att de betalningar som görs för en 

paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang betalas tillbaka till resenären om avtalet inte fullgörs till 

följd av researrangörens insolvens. Om transporter ingår i paketresan eller det sammanlänkade 

researrangemanget ska säkerheten också täcka hemtransport av resenären. Säkerheten kan bestå av borgen, 

annan garantiförbindelse eller försäkring.  

 

5.2 Hur går processen till?  

http://www.regeringen.ax/
https://oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/tjanster/konkurssi-jayrityssaneerausrekisteri.html
•%09https:/oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/tjanster/konkurssi-jayrityssaneerausrekisteri.html
https://dvv.fi/sv/utdrag-registret-over-formynderskapsarenden
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1. Uppskatta betalningar som uppbärs för kombinerade resetjänster för 12 månader framåt genom att 

fylla i den här blanketten. 

 

2. Invänta landskapsregeringens beslut om säkerhetens belopp. 

 

3. Efter mottagandet av säkerhetsbeslutet avtalar resebyrån om säkerheten med valfritt finansinstitut. 

Landskapsregeringen godkänner endast säkerheter som är formulerade enligt landskapsregeringens 

avtalsmallar. Inga ändringar får göras i dokumentmallarna och inga tilläggsvillkor får finnas. 

Avtalsmallarna hittas här. 

 

4. Skicka in avtalet om säkerheten till landskapsregeringen för godkännande. Efter detta registreras 

resebyrån i landskapsregeringens register.  

 

Resebyråer ska minst en gång årligen, samt på begäran, lämna en redogörelse för bedömning av säkerheten. 

En resebyrå ska utan dröjsmål informera landskapsregeringen om sådana ändringar i verksamhetens art eller 

omfattning som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet, säkerhetens storlek eller godkännandet av 

säkerheten. 

 

5.3 Hur beräknar landskapsregeringen säkerheten?  

Resebyråerna gör en uppskattning om försäljningen för det kommande året. Eftersom säkerheten ska täcka 

förskottsbetalningar, boende i väntan på hemtransport och hemtransport vid insolvens beräknar 

landskapsregeringen en tillräcklig säkerhet som ska täcka vid alla dessa situationer. Bedömningen baserar sig 

på en uppskattning av resebyråerna och stäms av mot blanketten om budgetuppföljning och resebyråns 

bokslut. Om det under året sker väsentliga förändringar i resebyråns verksamhet som påverkar säkerheten är 

resebyråerna enligt lag skyldiga att meddela detta till landskapsregeringen.  

 

5.4 Vilka uppgifter ska resebyråerna tillhandahålla för beräkning av 

säkerheten? 

Bedömningen baserar sig på en uppskattning, ingen resebyrå kan exakt förutse kommande års försäljning. 

Landskapsregeringen kräver följande uppskattningar:  

 

• Den totala försäljningen i euro för kombinerade resetjänster för kommande år. 

• Antalet resenärer och förskottsbetalningar för 1) en genomsnittlig månad, 2) den månad med högst 

försäljning samt 3) den månad med lägst försäljning.  

• Resebyråns vanligaste betalningsvillkor.  

• Försäljning för en genomsnittlig månad beroende på resans längd i dagar.  

http://www.regeringen.ax/
https://www.regeringen.ax/blanketter/faststallande-sakerhet-resebyraer-pa-aland
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-tillstand/resebyraverksamhet/stallande-sakerhet
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• Antalet resenärer en genomsnittlig månad som reser med tåg, buss eller båt till antingen 1) Finland 

(inklusive Åland), Sverige, Estland, 2) resten av Europa samt 3) utanför Europa.  

• Antalet resenärer som reser med flyg en genomsnittlig månad till destinationer som befinner sig 1) 0–

2000 flygmil, 2) 2001–3000 flygmil, 3) 3001–5200 flygmil samt 4) över 5200 flygmil bort.  

 

Se även exempelblanketten för fastställande av säkerhet för resebyråer på Åland för mer information.  

 

5.5 När ska den årliga redogörelsen för bedömning av säkerheten lämnas in 

nästa gång?  

Som redan nämnts ska resebyråer minst en gång årligen lämna en redogörelse för bedömningen av 

säkerheten. Eftersom resebyråerna gör en uppskattning för fastställande av säkerhet i samband med årsskiftet 

2022–2023 räcker det med att en ny bedömning görs någon gång mellan hösten 2023 och våren 2024 

(beroende på räkenskapsperiod). Landskapsregeringen påminner resebyråerna när det är dags.  

 

Resebyråerna bör dock redan nu bekanta sig med exempelblanketten för budgetuppföljning för att se vilka 

uppgifter som landskapsregeringen kommer att fråga efter.  

 

5.6 Sänkning av säkerheten 

Landskapsregeringen ska på ansökan av en resebyrå minska säkerhetsbeloppet om det egna kapitalet 

överstiger den säkerhet som myndigheten fastställt för resebyrån. Mer information om ansökan och 

redovisning hittas här.  

 

6 Mer information och kontaktuppgifter 

Landskapsregeringens hemsida. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta kanslihandläggare Elin Nylund (elin.nylund@regeringen.ax, tel. 25 173) eller 

rättssakkunnig Rasmus Lindqvist (rasmus.lindqvist@regeringen.ax, tel. 25 193).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.ax/
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-tillstand/resebyraverksamhet/sankning-sakerhet
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-tillstand/resebyraverksamhet/sankning-sakerhet
mailto:elin.nylund@regeringen.ax
mailto:rasmus.lindqvist@regeringen.ax
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7 Checklista med anledning av den här instruktionen 

1. Fyll i blanketten om anmälan av resebyrå: https://www.regeringen.ax/blanketter/anmalan-resebyra 

 

2. Fyll i blanketten om fastställande av säkerhet: https://www.regeringen.ax/blanketter/faststallande-

sakerhet-resebyraer-pa-aland 

 

3. Invänta landskapsregeringens beslut om säkerheten.  

 

4. Avtala om säkerheten med valfritt finansinstitut i enlighet med landskapsregeringens avtalsmallar: 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-

tillstand/resebyraverksamhet/stallande-sakerhet 

 

5. Skicka in avtalet om säkerheten till landskapsregeringen.  

http://www.regeringen.ax/
https://www.regeringen.ax/blanketter/anmalan-resebyra
https://www.regeringen.ax/blanketter/faststallande-sakerhet-resebyraer-pa-aland
https://www.regeringen.ax/blanketter/faststallande-sakerhet-resebyraer-pa-aland
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-tillstand/resebyraverksamhet/stallande-sakerhet
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-tillstand/resebyraverksamhet/stallande-sakerhet

