Villkor för förtur och bokningsrätt
Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om förtur
och bokningsrätt fattas av Ålands landskapsregering.

1. Vad regleras i dessa villkor?
I dessa villkor beskrivs förutsättningarna för att beviljas
förtur på specifika avgångar på Föglölinjen (i detta
dokument benämnt Förtur) eller rätt till avsteg från
förbudet mot att boka genomfartsresor enligt
skärgårdstrafikens villkor (i detta dokument benämnt
Bokningsrätt).

Avgiften för prövning av en ansökan om förtur och
bokningsrätt framgår av landskapsregeringens beslut
om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens
allmänna förvaltning (ÅFS 2018:25).

5. Generell bokningsrätt för åländska
allmännyttiga ideella föreningar

2. För vilka ändamål beviljas förtur?
Till följd av att Föglölinjen inte kan bokas kan det finnas
tungt vägande skäl att bevilja enskilda resenärer/fordon
förtur till plats ombord på specifika avgångar.
Arbetspendling kan vara ett sådant tungt vägande skäl.

Åländska allmännyttiga ideella föreningar har generell
bokningsrätt och rabatt på genomfartstaxan för alla
fordonstyper under veckorna 1–23 och 34–53, förutsatt
att resan används av föreningens aktiva medlemmar
inom ramen för föreningens verksamhet. Endast en
utnämnd ansvarsperson inom föreningen har rätt att
boka och avboka sådana resor. Bokning görs genom epost, telefonsamtal eller besök på Ålandstrafikens
kontor under ordinarie öppettider.

3. För vilka ändamål beviljas bokningsrätt?
Det kan i vissa fall finnas tungt vägande skäl att bevilja
enskilda fordon rätt att bokas från ändhamn till
ändhamn (ändhamnar är Hummelvik, Långnäs, Svinö,
Osnäs och Galtby), trots de restriktioner för bokning av
sådana resor som gäller enligt skärgårdstrafikens villkor
för bokning dels av tunga fordon, dels av lätta fordon.
Det kan också finnas tungt vägande skäl att för sådana
resor medge frånsteg från genomfartstaxan.

Som allmännyttig ideell förening räknas sådana
föreningar som vid beskattningen betraktas som
allmännyttiga. Som allmännyttig ideell förening räknas
dock aldrig intresseförening eller fackförening.

6. Särskilda omständigheter

Tungt vägande skäl för bokningsrätt kan exempelvis
vara att ett företag med verksamhet i skärgården vid
enstaka tillfällen såsom inställda avgångar på grund av
väder och vind samt vid tekniska problem behöver boka
genomfart när alternativa kommersiella rederier som
trafikerar Finland är på dock. Tungt vägande skäl kan
också exempelvis vara att utrustning eller gods som
snabbt behövs för allmänna eller ömmande intressen
annars skulle dröja. Exempelvis beviljades bokningsrätt
för vissa skogsmaskiner i samband med stormen Alfrida
och för vissa transporter av djurfoder i samband med
den torra sommaren år 2018.

Landskapsregeringen kan vid särskilda omständigheter
fatta beslut om avvikelser från fastslagna biljettavgifter
och bokningsregler för skärgårdstrafikens frigående
färjor i enlighet med separat beslut.
Särskilda omständigheter kan exempelvis vara
beviljande av bokning av fordon för begravningståg på
rutter som normalt sätt inte kan bokas, att inte fakturera
tilläggsavgifter såsom ”no-show” och avgift för sen
avbokning för kunder inom specialomsorgen eller
beviljande av genomfart för skärgårdstaxa totalt
överskridande 5 gånger per kalenderår.

4. Ansökan och beslut om förtur och
bokningsrätt
Ansökan om förtur eller bokningsrätt lämnas till Ålands
landskapsregering (maila ansökan till
registrator@regeringen.ax).
Ansökan ska innehålla en motivering till varför den
sökande behöver förtur eller bokningsrätt. Ansökan ska
även innehålla detaljerade uppgifter om vilka
veckodagar, avgångstider och rutter ansökan avser samt
uppgifter om fordonstyp, fordonets registreringsnummer, längd och vikt för lastbilar och långtradare,
kontaktuppgifter och eventuellt FO-nummer.
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