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Ansökan om beslut att föra   
svensk flagg enligt 1 kap. 1b § 
sjölagen (1994:1009) 

 

Upplysningar se punkt  -  på sid 3 

Ingivare / Kontaktperson / Fakturamottagare 
Namn 

  
Postadress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress, frivillig uppgift 

    
 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn Fartygets signal / reserverade signal IMO-nummer 

      
 

Uppgifter om den sökande 
Kryssa i rutan om det är fartygets ägare som ansöker.  
Fyll alltid i uppgifterna om fartygets ägare, även när det är fartygets bareboat-chartrare som ansöker. 

☐ Fartygets ägare 

Ägarens namn Organisationsnummer 

    
Postadress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress, frivillig uppgift 

    
 
Kryssa i rutan om det är fartygets bareboat-chartrare som ansöker med stöd av fullmakt.  
Fyll alltid i uppgifterna om fartygets bareboat-chartrare, även när det är fartygets ägare som ansöker. 

☐ Fartygets bareboat-chartrare 

Bareboat-chartrarens namn Organisationsnummer 

    
Postadress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress, frivillig uppgift 
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Kryssa i det alternativ som ansökan avser 
 

☐ Ansökan avser medgivande för fysisk person och baseras antingen på svensk hemvist eller på 
avgörande svenskt inflytande (bareboat-charteravtal eller dylikt). Personbevis, bareboat-
charteravtal eller annan handling som styrker medgivande bifogas. 

 

☐ Ansökan avser medgivande för juridisk person och baseras på avgörande svenskt inflytande 
(bareboat-charteravtal eller dylikt). Bareboat-charteravtal eller annan handling som styrker 
medgivande bifogas 

 

Underskrift,  
Fartygsägarens underskrift om det är fartygsägaren som ansöker 
Ägarens underskrift Ägarens underskrift 

    
Namnförtydligande Namnförtydligande 

    
 
Bareboat-chartrarens underskrift om det är bareboat-chartraren som ansöker med stöd av fullmakt 
Bareboat-chartrarens underskrift Bareboat-chartrarens underskrift 

    
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Upplysningar 

 Ange alltid fartygets namn. Om fartyget har en signal/reserverad signal och ett IMO-nummer, så ange även
dessa. Dessa uppgifter behövs för att identifiera fartyget.
 Den sökande kan antingen vara fartygets ägare eller fartygets bareboat-chartrare med (bareboat-chartrare 
avses den som befraktar fartyget).

Om det är fartygets ägare som ansöker, så kryssa i rutan i anslutning till rubriken Fartygets ägare.  
Om det är bareboat-chartraren som ansöker, så kryssa i stället i rutan i anslutning till rubriken Fartygets 
bareboat-chartrare. Fyll därefter i alla uppgifter om såväl fartygets ägare som fartygets bareboat-chartrare. 
Uppgiften om e-postadress är dock frivillig. 

 När det är fartygets ägare som ansöker, så är det ägaren eller annan part som kan ge in ansökan
skriftligen i original till Transportstyrelsen. Ägaren ska ha skrivit under ansökan.

Om fartygets ägare ger in ansökan i egenskap av bolag, ska den behöriga firmatecknaren för 
bolaget/bolagen ha skrivit under ansökan och firmateckningsrätten ska visas. 

 När det är en svensk bareboat-chartrare som ansöker, så är det bareboat-chartraren eller annan part som
kan ge in ansökan skriftligen i original till Transportstyrelsen. Bareboat-chartraren ska ha skrivit under
ansökan.

Om bareboat-chartraren är ett bolag, så är det den behöriga firmatecknaren för bareboat-chartraren som ska 
skriva under ansökan. Firmateckningsrätten ska även här visas. 

Observera att en fullmakt från fartygets ägare ska ges in när det är bareboat-chartraren som ansöker. 

Fullmakten ska visa att bareboat-chartraren har givits behörighet att ansöka om medgivande att föra svensk 
flagg å ägarens vägnar. Den behöriga firmatecknaren för ägaren ska ha skrivit under fullmakten och 
firmateckningsrätten ska visas. 

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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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		tss7094t-ansokan-om-att-fora-svensk-flagg.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: 0

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 7

		Godkänt: 21

		Underkänt: 4




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		Överhoppat		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Överhoppat		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Överhoppat		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Överhoppat		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Underkänt		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		Godkänt		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		Godkänt		Relevant kapsling
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