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Transportstyrelsen   
Sjö- och luftfartsavdelningen 
Sjöfartsregistret 
Box 502 
601 07 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

www.transportstyrelsen.se Telefon 0771-898 898  telefontid 10-12 
sjofart@transportstyrelsen.se Telefax 011-18 22 25

B
S

S
1
4
0
8
4
, 

1
.0

, 
2
0
1
5
-0

2
-1

7
  

  

Observera att denna e-tjänst kräver ett beslut om direktåtkomst 


Användaruppgifter


Namn 

Mobiltelefonnummer E-post

Namn 

Mobiltelefonnummer E-post

Namn 

Mobiltelefonnummer E-post

Uppgifter om organisationen


Företagsnamn Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-post

Kontaktperson (namn) 

Telefonnummer E-post

Skicka blankett
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Upplysningar 

Denna ansökan mailas till: sjofart@transportstyrelsen.se alternativt klicka på ”skicka blankett”-knappen överst 

på första sidan. 

Allmänt

Åtkomst till fartygsregistret kräver hög säkerhet och för att logga in måste användaren ha ett godkänt konto. 
Användaren får ett mail med användarnamn och lösenord samt länk till inloggningssidan. Vid första 
inloggningstillfället ombeds användaren att byta lösenord.

Beslut om direktåtkomst

För tillgång till fartygsregistret krävs att den myndighet, företag eller organisation som du är anställd vid först 
har medgetts direktåtkomst till systemet. Direktåtkomst kan medges statliga myndigheter samt verksamheter 
som har behov av uppgifterna för kreditgivning, försäkringsgivning eller annan prövning, förvärv eller avyttring 
av fartyg.  
Ansökan om direktåtkomst görs på en särskild blankett som finns på hemsidan www.transportstyrelsen.se. 
Transportstyrelsen fattar efter ansökan om direktåtkomst ett särskilt beslut.
Tjänsten är avgiftsbelagd. 

Personuppgifter

Inloggningsuppgifterna är personliga. Den som erhåller inloggningsuppgifter ansvarar för att de förvaras på 
säkert sätt så de inte kommer i orätta händer. Innehavaren är skyldig att omedelbart meddela 
Transportstyrelsen om uppgifterna skulle spridas till obehöriga.  

Information som registreras hos Transportstyrelsen genom att använda ett användarkonto som här avses 
anses ha samma juridiska värde som om det skett med en namnunderskrift. 

Mailadress måste anges eftersom användaren får mail med sitt användarnamn och lösenord med 
inloggningslänk.

Uppgifter om organisationen

Uppgifter om företaget används för att koppla användaren till organisationen som fått beslut om direktåtkomst. 
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