Anmälan av båt för registrering

Anmälan skickas per post i original till
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Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret
Box 502
601 07 Norrköping

Om båten har flera delägare ska anmälan göras samtidigt av alla delägare.

Datum

Om båten är registrerad av tidigare ägare ska ny ägare anmäla sitt förvärv
på blanketten Anmälan för anteckning av förvärv av båt eller andel av båt.

Ingivare/Kontaktperson/Fakturamottagare
Namn

Ev. handläggare

Postadress
Postnummer

Ort

Telefonnummer dagtid

E-postadress (frivillig uppgift)

Fartyget

Fartygsnamn (anges om ägaren vill ha namnet antecknat i registret)

Ev. reserverad svensk signal

Hemort

Huvudsaklig användning

☐ uteslutande fritidsändamål, ☐ befodran av gods, ☐ befodran av passagerare, max 12,
☐ befordran av passagerare, fler än 12, ☐ bogsering eller bärgning, ☐ fiske eller annan fångst,
☐ uthyrning till allmänheten eller ☐ till annat yrkesmässigt ändamål (anges i rutan Övrigt)
Byggnadsår

Största längd

Byggnadsland

Största bredd

Byggnadsmaterial

Dödvikt

Klassificeringssällskap

Djupgående

Maskineri
Typbeteckning

Tillverkningsår

Maskinstyrka

Enhet för maskinstyrka

☐ EHK
Fiskefartyg
TSS7328, v06.00, 2022-02-15

Är båten till minst hälften däckad?

☐ Ja

Drivmedel

☐ kW

Hemmahamn

☐ Nej

Vid registrering av fiskefartyg ska kopia på beslut från Havs- och Vattenmyndigheten bifogas.

Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret
Box 502
601 07 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

transportstyrelsen.se
sfr@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-898 898
011-18 22 25
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Ägare
Namn
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Andelar (t.ex. 1/1)

Postadress
Postnummer

Ort

Person-/organisationsnummer

Nationalitet

Huvudredare, om partrederiavtal ska registreras
Namn

Postadress
Postnummer

Ort

Person-/organisationsnummer

Nationalitet

Om partrederiavtal anmälts tidigare enligt 5 kap 1 § sjölagen ska här anges dagen för den anmälan.

Överlåtare
Namn

Postadress
Postnummer

Ort

Land

Förvärv
Förvärvsdag

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

Förvärvstyp (köp, gåva, arv e.d.)

Övrigt

Underskrift

Samtliga ägares underskrift

Namnförtydligande

Tillsammans med blanketten ska följande dokument/handlingar skickas in
☐ Båtbevis eller annan utredning om båtens skrov och styrförmåga samt största längd och bredd.
Om Nationalitetsbevis önskas ska förvärvhandling i original bifogas
☐ Kryssa i rutan för att beställa ett Nationalitetsbevis. Obs, tillkommande avgift.
☐ Kryssa i rutan för att beställa ett Certificate of Registration. Obs, tillkommande avgift.
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Anvisningar
Ingivare/Kontaktperson/Fakturamottagare
Ingivare/kontaktperson är den som skickar in ärendet till myndigheten. Det kan vara ett företag eller en
person (säljare, köpare eller mäklare).
Finns en särskild fakturaadress och om referens behövs på fakturan, använd rutan Övrigt.
Ska faktura inte skickas till ingivaren, utan till annan mottagare, anges det i rutan Övrigt.

Fartyget

Under denna rubrik ska uppgifter om fartyget lämnas; exempelvis namn, hemort och eventuell reserverad
svensk signal. Om fartyget tidigare haft ett annat namn än det som nu ska gälla kan det anges i rutan Övrigt
som ytterligare stöd för identifiering av fartyget.
Lämnas rutan för fartygsnamn tom innebär det att den nya ägaren inte vill ha något namn i fartygsregistret.
Uppgift om hemort ska alltid lämnas. Hemorten ska vara en ort i Sverige.
I rutan Huvudsaklig användning/art anges om förvärvaren använder fartyget yrkesmässigt till exempel
befordran av gods eller passagerare, bogsering eller bärgning, fiske eller annan fångst, uthyrning till allmänheten eller till annat yrkesmässigt ändamål. Om rutan för annat yrkesmässigt ändamål kryssas i ange vad
fartyget används till i rutan Övrigt.
Uppgift om fartyget är däckat, fartygets drivmedel och hemmahamn, ska bara lämnas när det är fråga om
ett fiskefartyg.
Observera att alla svenska fartyg som används yrkesmässigt och har en största längd överstigande 12 meter
och en största bredd överstigande 4 meter ska mätas av Transportstyrelsen.

Ägare

Om fartyget har flera ägare, så ska uppgifter om samtliga ägare anges. Använd i så fall rutan Övrigt för att
fylla i ägaruppgifterna och hur stor andel av fartyget varje ägare har förvärvat. Räcker inte rutan till, kan ett
separat papper användas. Notera i så fall på blanketten att det finns en bilaga.

Huvudredare

Här anges uppgifter om den som enligt partrederi utsetts till huvudredare, oavsett om det är en av redarna
eller en utomstående.

Överlåtare

Här anges vem fartyget förvärvats från.

Förvärv

Ange på vilket sätt fartyget förvärvats (köp, gåva, arv e.d.), samt vilken dag äganderätten tillföll
ägaren/ägarna. Observera att förvärvet ska vara genomfört innan ansökan lämnas till Transportstyrelsen. Om
förvärvet inte är genomför när ansökan lämnas in kan Transportstyrelsen inte behandla ansökan.

Övrigt

Använd denna ruta för att ange om det är flera ägare, om en särskild distriktsbeteckning till fiskefartyg önskas
eller andra upplysningar som kan vara till hjälp vid handläggning av anmälan.

Underskrift

Den/de som skriver under ska vara behörig/-a firmatecknare för ägaren/ägarna, om ägaren/ägarna inte är
en fysisk person.
Bevis för firmateckningsrätt för utländska bolag, svenska och utländska föreningar, kommuner och
myndigheter behöver ges in tillsammans med ansökan.
Vid underskrift för dödsbo ska samtliga dödsbodelägare skriva under.
Avgiften för handläggningen av anmälan debiteras enligt den avgift som gäller vid beslutstillfället.
För aktuella avgifter se transportstyrelsen.se/Sjofartsregistret eller kontakta Sjöfartsregistret.
Vid frågor kontakt Sjöfartsregistret.
Mejladress: sjofartsregistret@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-898 898 (Telefontid: 10-12)
Telefax: 011-18 22 25

