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601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

www.transportstyrelsen.se Telefon 0771-503 503 
sjofart@transportstyrelsen.se Telefax 011-18 52 56

B
S

S
14

17
4,

 0
2.

00
, 2

01
6-

11
-1

5 
  

Upplysningar – se sidan 2 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn Signalbokstäver 

Kontaktuppgifter 
 Fartygsägare/Redare   Ombud (Om ansökan görs av ombud ska det finnas en fullmakt). 

Namn 

Postadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Beskrivning av fartygets trafikmönster  

Till ansökan ska karta som visar fartygets trafikmönster/rutt och tidtabell bifogas 

SAR (Search and Rescue)  
Beskriv läge och tillgänglighet för SAR 

Motivering för ansökan om undantag 
En förklaring till varför undantaget är nödvändigt och varför gällande krav inte är möjligt att uppfylla 
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Upplysningar 

 Ansökan om undantag 
I enlighet med 9 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av 
ombordvarande på passagerarfartyg har Transportstyrelsen möjlighet att medge undantag från 
föreskriftens krav om det bedöms att det finns särskilda skäl som kan motivera ett undantag.  
När ansökan om undantag har inkommit till Transportstyrelsen får du ett meddelande om vem som 
handlägger ditt ärende. 

 Kontaktuppgifter 
Ange om du är ägare eller redare till ett fartyg och dina kontaktuppgifter. Om ansökan görs av ombud ska 
det finnas en fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas tillsammans med denna ansökan. 

 Beskrivning av fartygets trafikmönster 
Här ska du så utförligt som möjligt beskriva fartygets trafikmönster och meddela om fartyget går i 
regelbunden trafik. Restiden mellan samtliga hamnar/bryggor ska redogöras. Till ansökan ska bifogas en 
karta som visar fartygets rutt samt en tidtabell (om det finns) bifogas. 

 SAR (Search and Rescue) 
Ange läge för SAR och beskriv var och vilka sjöräddningsinsatser som finns tillgängliga inom fartygets 
trafikmönster.  

Skicka blanketten 
Blanketten kan skickas till Transportstyrelsen via e-post: sjofart@transportstyrelsen.se eller så kan du skriva ut 
blanketten och skicka till adress: 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 
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