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Transportstyrelsen   
Sjö- och luftfartsavdelningen 
Sjöfartsregistret 
Box 502 
601 07 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

www.transportstyrelsen.se 
sjofart@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-898 898  telefontid 10-12 
Telefax 011-18 22 25
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Observera att denna e-tjänst kräver ett beslut om direktåtkoms


t 

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. 

mailto:sjofart@transportstyrelsen.se



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		BSS14084t-ansokan-om-inloggningsuppgifter-till-fartygsregistret_just180316 (1).pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 21

		Underkänt: 6




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Underkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling
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