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

Huvudredare i partrederi

Omfattning (i andelar t.ex. 1/1) Förvärvstyp (köp, gåva osv) Förvärvsdatum

Drivmedel

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

Namn och postadress

Maskinstyrka

Är båten till minst hälften däckad

Maskineri (typbeteckning och tillverkningsår)

Byggnadsmaterial

Huvudsaklig användning

Byggnadsår

Byggnadsland

Djupgående

Dödvikt (ej obligatorisk uppgift)

Hemort

Största bredd (enligt utredning, se ovan)

Bruttodräktighet (ej obligatorisk uppgift)

Nettodräktighet (ej obligatorisk uppgift)

Klassificeringsanstalt (ej obligatorisk uppgift)

Hemmahamn

Största längd (enligt utredning, se ovan)

Båtens namn (anges om ägaren vill ha namnet antecknat i registret)

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

Ingivare / Kontaktperson /
Fakturamottagare

Båten

För fiskebåt lämnas 
vidstående uppgifter

Ägare

Förvärvad från

Förvärvet

Övriga upplysningar1)

Ägs båten av flera skall registeranmälan göras samtidigt av alla delägare.
Om båten är registrerad av tidigare ägare skall ny ägare anmäla sitt förvärv
på blanketten “Anmälan för anteckning av förvärv av båt eller andel däri”.

Till denna anmälan ska bifogas
Båtbevis eller annan utredning om båtens skrov och styrförmåga samt
största längd och bredd

Om båten används till yrkesmässigt fiske:
kopia på fiskelicens

Om nationalitetsbevis beställs:
Förvärvshandling (köpebrev, kvittens, bouppteckning, gåvobrev eller
dylikt) i original

ANMÄLAN av båt för registrering
Datum

Transportstyrelsen
Sjöfartsregistret

Box 502

601 07 NORRKÖPING

1) Här anges dagen för anmälan, om partrederiavtal anmälts enligt 5 kap 1 § sjölagen
och om båten används yrkesmässigt till befordran av gods eller passagerare, till
bogsering eller bärgning, till fiske eller annanfångst eller till uthyrning till all-
mänheten.

Ägares underskrift

Namnförtydligande

T
S
 1
4 
09
 0
1 
LF
V
 T
ry
ck

Nationalitetsbevis och Certificate of Registration kan beställas.
Kontakta Sjöfartsregistret för beställning, för avgifter se bilaga.



 
 
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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