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 Ansökan om beslut att föra  
svensk flagg enligt 1 kap. 1b § 
sjölagen (1994:1009) 

 

 

Upplysningar se punkt  -  på sid 3 

Ingivare / Kontaktperson / Fakturamottagare 
Namn 

  
Postadress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress, frivillig uppgift 

    
 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn Fartygets signal / reserverade signal IMO-nummer 

      
 

Uppgifter om den sökande 
Kryssa i rutan om det är fartygets ägare som ansöker.  
Fyll alltid i uppgifterna om fartygets ägare, även när det är fartygets bareboat-chartrare som ansöker. 

☐ Fartygets ägare 

Ägarens namn Organisationsnummer 

    
Postadress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress, frivillig uppgift 

    
 
Kryssa i rutan om det är fartygets bareboat-chartrare som ansöker med stöd av fullmakt.  
Fyll alltid i uppgifterna om fartygets bareboat-chartrare, även när det är fartygets ägare som ansöker. 

☐ Fartygets bareboat-chartrare 

Bareboat-chartrarens namn Organisationsnummer 

    
Postadress 

  
Postnummer Ort 

    
Telefonnummer E-postadress, frivillig uppgift 
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Kryssa i det alternativ som ansökan avser 
 

☐ Ansökan avser medgivande för fysisk person och baseras antingen på svensk hemvist eller på 
avgörande svenskt inflytande (bareboat-charteravtal eller dylikt). Personbevis, bareboat-
charteravtal eller annan handling som styrker medgivande bifogas. 

 

☐ Ansökan avser medgivande för juridisk person och baseras på avgörande svenskt inflytande 
(bareboat-charteravtal eller dylikt). Bareboat-charteravtal eller annan handling som styrker 
medgivande bifogas 

 

Underskrift,  
Fartygsägarens underskrift om det är fartygsägaren som ansöker 
Ägarens underskrift Ägarens underskrift 

    
Namnförtydligande Namnförtydligande 

    
 
Bareboat-chartrarens underskrift om det är bareboat-chartraren som ansöker med stöd av fullmakt 
Bareboat-chartrarens underskrift Bareboat-chartrarens underskrift 

    
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Upplysningar 

 Ange alltid fartygets namn. Om fartyget har en signal/reserverad signal och ett IMO-nummer, så ange även
dessa. Dessa uppgifter behövs för att identifiera fartyget.
 Den sökande kan antingen vara fartygets ägare eller fartygets bareboat-chartrare med (bareboat-chartrare 
avses den som befraktar fartyget).

Om det är fartygets ägare som ansöker, så kryssa i rutan i anslutning till rubriken Fartygets ägare.  
Om det är bareboat-chartraren som ansöker, så kryssa i stället i rutan i anslutning till rubriken Fartygets 
bareboat-chartrare. Fyll därefter i alla uppgifter om såväl fartygets ägare som fartygets bareboat-chartrare. 
Uppgiften om e-postadress är dock frivillig. 

 När det är fartygets ägare som ansöker, så är det ägaren eller annan part som kan ge in ansökan
skriftligen i original till Transportstyrelsen. Ägaren ska ha skrivit under ansökan.

Om fartygets ägare ger in ansökan i egenskap av bolag, ska den behöriga firmatecknaren för 
bolaget/bolagen ha skrivit under ansökan och firmateckningsrätten ska visas. 

 När det är en svensk bareboat-chartrare som ansöker, så är det bareboat-chartraren eller annan part som
kan ge in ansökan skriftligen i original till Transportstyrelsen. Bareboat-chartraren ska ha skrivit under
ansökan.

Om bareboat-chartraren är ett bolag, så är det den behöriga firmatecknaren för bareboat-chartraren som ska 
skriva under ansökan. Firmateckningsrätten ska även här visas. 

Observera att en fullmakt från fartygets ägare ska ges in när det är bareboat-chartraren som ansöker. 

Fullmakten ska visa att bareboat-chartraren har givits behörighet att ansöka om medgivande att föra svensk 
flagg å ägarens vägnar. Den behöriga firmatecknaren för ägaren ska ha skrivit under fullmakten och 
firmateckningsrätten ska visas. 

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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