
Beskriv behovet av direktåtkomsten

Organisationsnummer, organisationens namn, postadress

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

Ingivare / Kontaktperson 

Sökanden

Skäl

Villkor

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret

Datum

Till ansökan ska Bolagsverkets registreringsbevis bifogas.

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och 
a) som avser sådan egendom som registreras i fartygsregistret,
b) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller
c) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som
finns i registret

Transportstyrelsens villkor för direktåtkomst till fartygsregistret godkännes.
Genom att skicka in ansökan om direktåtkomst till fartygsregistret godkänner 
du/ni Transportstyrelsens villkor och avgifter.

2. förvärv eller avyttring av sådan egendom som registreras i fartygsregistret, 

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den
information som ingår i fartygsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut 

Villkoren framgår av blankettens bilaga 
”Villkor för direktåtkomst till 
fartygsregistret”. 
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I enlighet med fartygsregisterförordningen (1975:927) 1 kap 2 § tillhandahåller registret uppgifter för:



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.

Blanketten kan skickas in elektroniskt 
via skicka-knappen ovan eller via mejl 
till: sjofart@transportstyrelsen.se 

Transportstyrelsen 
Sjöfartsregistret 
Box 502  
601 07 Norrköping 
Telefon: 0771-898 898 (Telefontid: 10-12) 
Telefax: 011-18 22 25 

Besöksadress: Olai Kyrkogata 35
Expeditionstid: måndag-fredag 9-12, 13-
15



Beteckning Er beteckning Dokumenttyp Sida 

Villkor 1(4) 

Datum Ert datum Handläggare 

Sjö- och luftfart 

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se sjofart@transportstyrelsen.se 
Besöksadress:  

601 73 Norrköping 
Olai Kyrkogata 35 telefon: 0771-503 503 

Villkor för direktåtkomst till fartygsregistret 

Inledning 
Transportstyrelsen ansvarar för fartygsregistret och får enligt 1 kap. 4 § 
fartygsregisterförordningen (1975:927) ge myndighet eller någon annan åtkomst 
till registret för vissa särskilda ändamål. 

Transportstyrelsen ska även se till att det inte förekommer otillbörligt intrång i 
de registrerades personliga integritet eller risker ur säkerhetssynpunkt. 

Transportstyrelsen ställer upp följande villkor för tillgång till uppgifterna i 
fartygsregistret. 

Det krävs tillstånd 
Det krävs ett beslut från Transportstyrelsen för att sökanden ska ges 
direktåtkomst till fartygsregistret. Genom beslutet får den sökande rätt att söka i 
registret.  

Sökningar i fartygsregistret 
Sökningar i registret får ske endast för de ändamål som den sökande har angett i 
ansökan om direktåtkomst och som har godkänts av Transportstyrelsen. Tillåtna 
ändamål framgår av 1 kap. 2 § fartygsregisterförordningen. 

Information som innehåller uppgifter om personer och som har hämtats ur 
fartygsregistret får inte behandlas i strid mot bestämmelserna i 
personuppgiftslagen (1998:204). 

Direktåtkomsttagaren får inte sälja eller elektroniskt lagra information från 
registret. Inte heller får direktåtkomsttagaren elektroniskt bearbeta information 
genom att lägga upp ett eget register med fartygsinformation. 

Direktåtkomsttagaren ska följa de villkor för fartygsregistrets användning som 
Transportstyrelsen meddelar. 



Beteckning Er beteckning Dokumenttyp Sida 

Villkor 2(4) 

Datum Ert datum Handläggare 

Sjö- och luftfart 

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se sjofart@transportstyrelsen.se 
Besöksadress:  

601 73 Norrköping 
Olai Kyrkogata 35 telefon: 0771-503 503 

Om direktåtkomsttagaren misstänker att något fel har uppstått i registret ska det 
omedelbart anmälas till Transportstyrelsen. 

Tillgången till registret   
Tillgång till fartygsregistret medges för direktåtkomsttagarens räkning. 
Direktåtkomsttagaren åtar sig att se till att tillgång till registret endast medges 
för de användare som behöver sådan tillgång för att fullgöra det eller de ändamål 
som har angetts i ansökan och har godkänts av Transportstyrelsen. 

Direktåtkomsttagaren ska även se till användarna förvarar användaridentitet och 
lösenord på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får åtkomst till registret.  
De som har tillgång till registret får inte låta andra använda deras lösenord eller 
söka i registret. 

Inloggningsuppgifter ansöker användaren om via Transportstyrelsens webbplats 
transportstyrelsen.se/direktatkomst-fartygsregistret. 

Direktåtkomsttagaren ska se till att användare som slutar sin anställning eller 
som av andra skäl inte längre behöver tillgång till fartygsregistret omedelbart 
fråntas sin behörighet. Transportstyrelsen ska meddelas om detta. 

Transportstyrelsens ansvar 
Transportstyrelsen ansvarar inte för uppkoppling eller för att tillgång till tjänsten 
kan ske utan avbrott. 

Transportstyrelsen friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller 
olägenhet som kan uppkomma till följd av tekniska fel i system där 
registerinformation förmedlas, som staten inte ansvarar för enligt lag eller 
förordning. 

Under inga omständigheter ska Transportstyrelsen vara ansvarig för indirekta 
skador eller följdskador. 

Planerade avbrott i tjänsten 

Allvarliga driftstörningar 
Transportstyrelsen förbehåller sig rätten att stänga av systemet för att åtgärda 
allvarliga driftstörningar utan att först meddela direktåtkomsttagaren. 

http://www.transportstyrelsen.se/direktatkomst-fartygsregistret


Beteckning Er beteckning Dokumenttyp Sida 

Villkor 3(4) 

Datum Ert datum Handläggare 

Sjö- och luftfart 

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se sjofart@transportstyrelsen.se 
Besöksadress:  

601 73 Norrköping 
Olai Kyrkogata 35 telefon: 0771-503 503 

Servicefönster 
Transportstyrelsen har rätt att utföra underhåll av fartygsregistret varje vecka vid 
vissa bestämda tidpunkter. Vilka tider som gäller för det s.k. servicefönstret 
framgår av Transportstyrelsens webbplats transportstyrelsen.se. 

Övrigt planerat underhåll 
Övrigt planerat underhåll meddelas på Transportstyrelsens hemsida minst tre 
arbetsdagar i förväg. Större underhållsarbeten ska, där så är möjligt, förläggas på 
sådana tider som ger minst störning för direktåtkomsttagaren. 

Direktåtkomsttagarens skriftliga bekräftelse avseende efterlevnaden 
av dessa villkor 
Transportstyrelsen kan, vid tidpunkt som Transportstyrelsen bestämmer, begära 
att direktåtkomsttagaren skriftligen bekräftar att direktåtkomsttagaren följer och 
iakttar dessa villkor. Inkommer inte en sådan skriftlig bekräftelse från 
direktåtkomsttagaren kan Transportstyrelsen komma att återkalla beslutet om 
direktåtkomst. 

Återkallelse av beslutet om direktåtkomst  
Transportstyrelsen kan komma att omedelbart återkalla beslutet om 
direktåtkomst om direktåtkomsttagaren vid användningen av fartygsregistret inte 
uppfyller dessa villkor eller på grundval av vad som i övrigt följer av lag och 
förordning.  

Transportstyrelsen kan också komma att återkalla beslutet om direktåtkomst om 
statsmakterna beslutar om förändringar i de författningar som ger 
Transportstyrelsen rätt att medge tillgång till registret till andra, eller i 
personuppgiftslagen eller motsvarande författningar. 

Transportstyrelsen kommer, om så är möjligt, att sända underrättelse om beslutet 
om återkallelse i god tid innan direktåtkomsten avbryts. 

Avgifter 
Transportstyrelsen tar ut en avgift för användningen av fartygsregistret. Avgiften 
regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och utgörs av en årsavgift. Med 
anledning av ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter kan avgiften komma att 
ändras. Uppgift om avgiftens storlek publiceras alltid på Transportstyrelsens 
webbplats, transportstyrelsen.se/avgifter. 

http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.transportstyrelsen.se/avgifter


Beteckning Er beteckning Dokumenttyp Sida 

Villkor 4(4) 

Datum Ert datum Handläggare 

Sjö- och luftfart 

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se sjofart@transportstyrelsen.se 
Besöksadress:  

601 73 Norrköping 
Olai Kyrkogata 35 telefon: 0771-503 503 

Ändring av villkor för direktåtkomst till fartygsregistret 
Transportstyrelsen har rätt att, vid tidpunkt som Transportstyrelsen bestämmer, 
ändra innehållet i dessa villkor så snart Transportstyrelsen finner att sådant 
behov föreligger. Direktåtkomsttagaren kommer skriftligen att underrättas om 
sådan ändring, med angivande av från vilket datum de nya villkoren träder i 
kraft.  
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