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

IMO-nr

Förvärvstyp (beställning, köp, byte osv) Förvärvsdag

Namn och postadress

Person-/organisationsnummer, namn, nationalitet, hemvist och postadress

Person-/organisationsnummer, namn, nationalitet, hemvist och postadress

Största längd i m

Art

Djupgående i m

Dödvikt i ton

Maskineri

Byggnadsplats(er)

Byggnadsmaterial

Byggnadsvarv

Största bredd i m

Byggnadsnummer

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

Ingivare / Kontaktperson /
Fakturamottagare

Skeppsbygget

Tillverkare

Huvudredare i partrederi

Beställare

Förvärvet

Övriga upplysningar1

Ägs skeppsbygget av flera skall register-
anmälan göras samtidigt av alla delägare.

ANMÄLAN av skeppsbygge för registrering
Datum

Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret

Box 502

601 07 NORRKÖPING

1 Här anges
a) villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller rådighetsinskränkning (2 kap 27 § sjölagen)
b) om bygget utförs utan beställning
c) om egendomen närmast förut varit under byggnad utomlands
d) om bygget är eller närmast förut varit registrerat utomlands eller är eller har varit

föremål för inskriven rätt i främmande stat
e) dagen för anmälan, om partrederiavtal anmälts enligt 5 kap 1 § sjölagen 

Ägares underskrift

NamnförtydligandeT
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Till denna anmälan ska bifogas

Beställningskontrakt eller annan förvärvshandling (köpebrev, kvittens eller dylikt) i original

Utredning om det blivande skeppets skrov och styrförmåga samt största längd och bredd (om det inte

framgår av kontraktet). Exempelvis en måttsatt ritning

Avregistreringsintyg i original (om skeppsbygget varit registrerat utomlands)



 
 
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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