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Beslut

Nr 26
Tilläggsavtal för den regionala och tilldelade
kollektivtrafiken på linje 8
ÅLR 2020/3148
Beslut
Beslöts att teckna tilläggsavtal med Ålandsbussen Ab, enligt bilaga
I220E23. Tilläggsavtalet innebär att sommartrafiken på linje 8
(Mariehamn – Järsö) ställs in under perioden 6.6.2020-16.8.2020.
Beslutet innebär en nettobesparing på ca 9 200,00 euro och har en positiv
effekt i kostnadsbelastningen av budgetanslaget för 74700 Understöd för
övrig trafik.
Motivering
Ålandsbussen Ab har, med hänvisning till minskade intäkter, begärt att
bli befriad från skyldigheten att upprätthålla trafik på linje 8 under
perioden 6.6.2020-16.8.2020. Enbart den ersättning som
Ålandsbussen Ab får från landskapsregeringen räcker inte till för att
upprätthålla trafiken utan risk för eventuella långsiktiga ekonomiska
konsekvenser för bolaget. Med hänsyn till detta anser
landskapsregeringen att det är motiverat att befria Ålandsbussen Ab från
denna skyldighet.
Landskapsregeringen har inbegärt Lemland kommuns utlåtande över
indragning av sommartrafiken på linje 8 och kommunen samtycker till att
ställa in nämnda trafik.
I enlighet med artikel 5 och punkt 5 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1191/69 och (EEG) nr
1107/70 kan den behöriga myndigheten vid trafikstörningar eller
överhängande risk för sådana ompröva gällande tilldelningsbeslut.
Bakgrund
Den 19 augusti 2019 tecknade landskapsregeringen stödavtal med
Ålandsbussen Ab om trafikering på linje 8 (Mariehamn - Järsö),
(stödavtal för den regionala och tilldelade kollektivtrafiken från 1 januari
2020 till 31 december 2021, ÅLR 2019/5246). Enligt avtalet ska
Ålandsbussen upprätthålla sommartrafik enligt en särskild
sommartidtabell under perioden 6.6.2020-16.8.2020.
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Ålandsbussen Ab har på grund av covid-19-epidemin framfört att
intäkterna på linjen minskat så mycket att bolaget skulle få långsiktiga
ekonomiska problem om det måste upprätthålla avtalad trafik under
sommaren.
Sommartrafiken inverkar inte på skolelevers skolskjutsar, eftersom
perioden infaller under skolornas sommarlov.

Bilaga I220E23

ÅLR 2020/3148

Tilläggsavtal till stödavtal
för den regionala och tilldelade
kollektivtrafiken från 1 januari 2020
till 31 december 2021 (ÅLR
2019/5246)
I enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, beaktande av landskapsförordning
(2008:140) om skolskjutsning samt landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster
(2019:60)
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1 AVTALSPARTER
BESTÄLLARE:

ENTREPRENÖR:

Ålands landskapsregering
FO-nummer: 0145076-7
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
Åland

Ålandsbussen Ab
FO-nummer: 0872941-0
Tvärgränd 6
AX-22100 MARIEHAMN
Åland

2 BAKGRUND
Den 7 augusti 2019 undertecknade parterna Stödavtal för den regionala och tilldelade kollektivtrafiken
från 1 januari 2020 till 31 december 2021 (i detta dokument benämnt ”Avtalet”). Enligt Avtalet ska
Entreprenören upprätthålla busstrafik på linje 8.
Enligt beslutsprotokollet ÅLR 2019/8500, Nr 59 3.12.2019 och Ålandstrafikens turlista för år 2020 ska
Entreprenören upprätthålla trafik med en särskild sommartidtabell på linje 8 från och med den 6 juni
2020 till och med den 16 augusti 2020. Parterna har dock kommit överens om att den trafiken inte bör
upprätthållas och har därför kommit överens om detta tilläggsavtal (i detta dokument benämnt
”Tilläggsavtal”).

3 BEFRIELSE FÖR TRAFIKERING UNDER SOMMAREN
Entreprenören ska inte upprätthålla trafik enligt Avtalet från och med den 6 juni 2020 till och med den
16 augusti 2020. Det innebär att Entreprenören inte har rätt till någon ersättning under den perioden.

4 I ÖVRIGT ÄR AVTALET OFÖRÄNDRAT
Parterna är överens om att detta Tilläggsavtal endast är ett tillägg till Avtalet och att Avtalet således
gäller i alla delar som inte uttryckligen förändrats genom detta Tilläggsavtal.
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5 DATUM OCH UNDERSKRIFT
Detta Tilläggsavtal har upprättats i två (2) original varav parterna tagit var sitt.

Mariehamn den ____ maj 2020
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

______________________________
Christian Wikström
Infrastrukturminister

Mariehamn den ____ maj 2020
ÅLANDSBUSSEN AB

______________________________
Ulf Grüssner
VD
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