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Information – se sidan 3 

Anmälan om förklaring till: 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn Signalbokstäver 

Hemort IMO-nummer 

Fartygstyp Bruttodräktighet 

Uppgifter om fartygets resa 
Hamn där fartyget för närvarande ligger förtöjd Datum då fartyget beräknas avgå 

Nästa hamn dit fartyget beräknas ankomma Datum då fartyget beräknas avgå 

Anledning till sjöförklaring 
 Lämplig händelse enligt sjölagen 18 kap. 6 §  Sammanstötning med annat fartyg 

Det andra fartygets namn Flagg 

Sjöförklaring lämnas på initiativ av 

 Redaren  Befälhavaren  Transportstyrelsen  Lastägaren  Lastförsäkringsgivaren 

Om lastägaren/lastförsäkringsgivare, ange namn 

Information om händelsen/sammanstötningen 
Datum då händelsen inträffade Hamn som fartyget var på väg till 

Beskrivning av händelsen 
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Person(er) som kan lämnas upplysningar 
Namn Befattning ombord Personnummer Adress, postnummer och ort 

                        

                        

                        

                        

Sakägare och ombud 
Namn Adress, postnummer och ort 

            

            

            

            

Särskilda upplysningar 
      

Bifogade handlingar 
Följande handlingar har bifogats 

 Besättningslista  Befälhavarrapport  Dykarrapport  Polisutredningsprotokoll 

Redarens adressuppgifter 
Namn 

      
Postadress 

      
Postnummer Ort 

            
Telefonnummer E-postadress 

            

Underskrift av befälhavaren/redaren 

Undertecknad har tagit del av informationen på sidan 3 och intygar att de uppgifter som lämnats är 
sanningsenliga 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 
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Information 
 

 

Denna blankett är avsedd för begäran eller anmälan om sjöförklaring inför svensk domstol eller behörig 
svensk utlandsmyndighet. Blanketten kan användas för såväl svenskt som utländskt fartyg. Den kan också
användas för svenskt fartyg vid begäran eller anmälan om sjöförklaring inför andra nordiska 
utredningsmyndigheter. 

 

 Här anges namnet på den domstol eller utlandsmyndighet, som ska hålla sjöförklaringen. 

 Ska sjöförklaring hållas i anledning av händelse, som avses i sjölagen, 18 kapitlet, 6 §, ska tillämplig 
punkt anges. Föranleds sjöförklaringen av stadgandet i 18 kapitlet, 7 § ska detta anges, med uppgift om 
förklaringen sker på initiativ av redaren eller befälhavaren, efter förordnande av Transportstyrelsen eller 
efter begäran av lastägare eller lastförsäkringsgivare och i så fall vilken. 

Ska sjöförklaringen hållas med anledning av händelse, som avses i sjölagen, 18 kapitlet, 6 §, ska lämplig 
händelse anges. Föranleds sjöförklaringen av stadgandet i sjölagen, 18 kapitlet, 7 § ska detta anges, med 
uppgift om förklaringen sker på initiativ av redaren eller befälhavaren, efter förordnande av 
Transportstyrelsen eller efter begäran av lastägare eller lastförsäkringsgivare och i så fall vilken. 

Gäller sjöförklaringen sammanstötning med annat fartyg kan sjöförklaringsmyndigheten skjuta upp 
sjöförklaringen om denna därigenom kan äga rum samtidigt med sjöförklaring eller motsvarande 
utredning för det andra fartyget. Det andra fartygets namn och flagg bör då anges. 

 Kort beskrivning av den händelse som avses.  

 Här uppges personer inom besättningen, andra ombordvarande eller personer utanför fartyget som kan 
lämna upplysningar om händelsen. 

 Endast kända sakägare behöver uppges. Med känd bör inte bara förstås sakägare vars namn och adress 
anmälaren direkt känner till utan även sådana, vars uppgift kan fås ur tillgängliga dokument. Med 
sakägare förstås bl.a. lastägare, försäkringsgivare för fartyget och/eller last, annan fysisk eller juridisk 
person som lidit skada eller dennes rättsägare (t.ex. anhörig till omkommen person). 

 Här kan även önskemål framföras om tid och plats för sjöförklaringen, t.ex. om sjöförklaringen önskas på 
en söndag eller annan helgdag, om den önskas före viss avgångstid eller på annan plats än den där 
fartyget ligger. Uppgift kan lämnas på person (agent eller annan) som utredningsmyndigheten kan 
kontakta för fastställande av tid och plats för sjöförklaringen. 

 Uppgift på hela besättningen samt journalutdrag är obligatoriskt. Ett exemplar av rapport som avgivits 
enligt 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009) ska alltid bifogas. 

Handlingar som inte lämpligen kan bifogas anmälan, liksom föremål, som kan belysa händelsen, bör 
hållas tillgängliga vid sjöförklaringen. 

 

Skicka blanketten  
Blanketten ska tillsammans med ansökan om behörighet skickas till: 

 

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 
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