
     

    

    

    

    
 

 

Information om skeppsmätning, registrering 
och besiktning 

Skeppsmätning och registrering 

Svenska fartyg – 12 x 4 meter eller mer 

Svenska fartyg, vars största längd är minst 12 m och största bredd minst 

4 meter, ska skeppsmätas och förses med mätbrev. Skeppsmätning innebär 

att man fastställer ett fartygs dimensioner, brutto- och nettodräktighet. 

Det är Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning som utför skepps-

mätningar, efter beställning från fartygsägaren. Beställningen görs på 

blanketten Beställning av mätbrev (Anmälan till skeppsmätning) och det är 

beställaren som står för mätbrevskostnaden. Transportstyrelsen utfärdar 

sedan ett fartygsbevis, som skickas in till Sjöfartsregistret. 

Fartyg enligt ovan ska också registreras i fartygsregistrets skeppsdel hos 

Sjöfartsregistret. Ansökan om registrering görs på en särskild blankett, som 

fartygsägaren beställer från Sjöfartsregistret på tel. 0771-898 898  

(kl.10–12). Blanketten finns också som e-blankett på Transportstyrelsens 

webbplats, www.transportstyrelsen.se, under 

Blanketter/Sjöfart/Sjöfartsregistret. 

Svenska fartyg – under 12 x 4 meter 

Svenska fartyg, vars längd understiger 12 meter eller vars bredd understiger 

4 meter, ska registreras i fartygsregistrets båtdel hos Sjöfartsregistret. Detta 

gäller om: 

 fartygets största längd är minst 5 meter och fartyget används 

yrkesmässigt, eller 

 fartyget är ett fritidsfartyg och ägaren önskar få det registrerat (för 

att t.ex. få en anropssignal). 

Passagerarfartyg, som medför fler än 12 passagerare, ska registreras även 

om största längden understiger 5 meter. 

Registreringen görs på samma blankett som ovan. 

Besiktning 

Sjövärdighetsbesiktning 

Fartyg med en bruttodräktighet om minst 20, eller som medför fler än 12 

passagerare, ska genomgå en sjövärdighetsbesiktning. Fritidsfartyg behöver 

dock sjövärdighetsbesiktigas endast om bruttodräktigheten är minst 100. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Sjofart/Sjofartsregistret/Bestallning-av-matbrev/
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Sjofart/Sjofartsregistret/Bestallning-av-matbrev/


     

    

    

    

    
 

 

Fribordsbesiktning 

Fartyg med en bruttodräktighet om minst 20, som befordrar gods eller 

passagerare, ska genomgå en fribordsbesiktning. Dessa fartyg ska också 

förses med fribordsmärken. 

Säkerhetsbesättning 

Varje fartyg som transporterar fler än 12 passagerare, och fartyg med en 

bruttodräktighet om minst 20 som transporterar gods eller passagerare, ska 

ha en fastställd säkerhetsbesättning. 

Tillsynsbok 

Alla fartyg som medför fler än 12 passagerare, och alla andra fartyg med en 

bruttodräktighet om minst 20, ska ha tillsynsbok. Fritidsfartyg behöver dock 

ha tillsynsbok endast om bruttodräktigheten är minst 100. 

Certifikat enligt SOLAS 

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller högre och passagerarfartyg 

i internationell trafik ska ha certifikat enligt kraven i SOLAS. 

Oljeskyddscertifikat 

Oljetankfartyg med en bruttodräktighet om minst 150, och alla andra fartyg 

med en bruttodräktighet om minst 400, ska, om fartyget går i internationell 

trafik , ha ett internationellt oljeskyddscertifikat enligt kraven i MARPOL. 

Vattenförorening 

Alla fartyg omfattas, helt eller delvis, av vattenföroreningslagen och av 

tillhörande förordning och kungörelse. 

Ytterligare bestämmelser 

För många fartyg, beroende på storlek och användningssätt, gäller 

ytterligare bestämmelser och krav. Kontakta Transportstyrelsens sjö- och 

luftfartsavdelning, tel. 0771-503 503, för att klarlägga vilka bestämmelser 

som gäller för just ditt fartyg.  

Beställning av besiktning 

Du kan beställa besiktning för ditt fartyg via e-tjänsten SITS (Sjö- och 

luftfartsavdelningens Inspektions och Tillsynssystem). Det förutsätter dock 

att du har fått inloggningsuppgifter till e-tjänsten.  

Alternativt kan du använda e-blanketten Beställning av besiktning, som du 

fyller i direkt på datorn. 

Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens webbplats, 

http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Tillsyn/Besiktning/ 

 

http://www.transportstyrelsen.se/Blanketter/Sjofart/Besiktning/Anmalan-om-besiktning-/

