
(OBS! tillkommande avgift, se bifogad lista.)

Namn

Ansökan om dödning av inteckning skall göras samtidigt av
den för vars förvärv inskrivning senast är sökt.

Dödning av inteckning ansökes om

Omfattning (i andelar t.ex. 1/1)

Beställs

Förvärvstyp (köp, gåva osv) Förvärvsdag Tillträdesdag

Namn och postadress

Namn, nationalitet och postadress

IMO-nrSignal

Namn, postadress, tfn-nr dagtid, ev. handläggare

Ingivare / Kontaktperson /
Fakturamottagare

Skeppet

Förvärvare1

Förutvarande ägare1

Förvärvet

Avregistreringsintyg

Övriga upplysningar

ANMÄLAN av skepp för avregistrering till följd av
att skeppet upphört att vara svenskt
Datum

Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret

Box 502

601 07 NORRKÖPING

Sökandens underskrift 1Behörig att efter överlåtelse göra anmälan är förvärvaren eller förutvarande ägaren

Namnförtydligande

Till denna anmälan ska bifogas

Förvärvshandling (köpebrev, kvittens, bouppteckning, gåvobrev eller dylikt) i original

Bevis om förvärvarens nationalitet (exempelvis vidimerad kopia av pass alternativt bolagsbevis eller dylikt från 

köparbolagets hemland)

Nationalitetscertifikat i original

Samtliga pantbrev

Är panträtt upplåten i skeppet får detta inte avföras ur
registret förrän borgenär, för vars fordran pantbrev utgör
säkerhet, med ingivande av pantbrevet skriftligen sam-
tyckt till avregistreringen.
Ansökan om dödning av inteckning skall inges sam tidigt
med denna anmälan av den för vars förvärv inskrivning
senast är sökt.

Kan skeppet bevaras som svenskt genom att delägare
gentemot meddelägare utövar lösningsrätt eller utlös-
ningsrätt (5 kap 13 § eller 16 § sjölagen) får det inte avfö-
ras ur registret så länge sådan rätt kan utövas.
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Avgifterna debiteras enligt den taxa som gäller vid 
beslutstillfället. För aktuella avgifter se 
www.transportstyrelsen.se eller kontakta Sjöfartsregistret.  

 
Information om avgifter inom hela sjöfartsområdet finns i 
Transportstyrelsens författningssamling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportstyrelsen 
Sjöfartsregistret 
Box 502  
601 07 Norrköping 
 
Telefon: 0771-898 898 (Telefontid: 10-12) 
Telefax: 011-18 22 25 
E-post: sjofart.sfr@transportstyrelsen.se 
Besöksadress: Olai Kyrkogata 35  
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