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Förordning
om ändring i fartygsregisterförordningen
(1975:927);

Utkom från trycket
den 14 november 2006

utfärdad den 26 oktober 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)
dels att 5 kap. 23 § skall upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3, 4, 6, 8, 9, 12 och 16 §§, 3 kap. 2, 5, 7–9 och 12 §§, 4 kap.
7–9 och 13 §§, 5 kap. 4, 7, 13, 15, 17, 18, 22 och 33 §§, 6 kap. 5 § och 7 kap.
1 § skall ha följande lydelse.

2 kap.
3 § I avdelningen för identifieringsuppgifter införes
1. registerbeteckning,
2. fiskeskepps distriktsbeteckning,
3. namn,
4. IMO-identifikationsnummer.
4 §1 I avdelningen för uppgifter om skeppet införes
1. art,
2. hemort och fiskeskepps hemmahamn,
3. byggnadsår och byggnadsland,
4. byggnadsmaterial,
5. största längd och största bredd samt brutto- och nettodräktighet,
6. dödvikt och djupgående,
7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskeskepp, maskinens drivmedel,
8. klassificeringsanstalt,
9. uppgift om fiskeskepp är däckat eller odäckat.
Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
6 § I avdelningen för ägare införes
1. sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
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4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,
6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,
7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen därav, om
förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är
att jämställa därmed,
8. namnändring för ägare,
9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,
10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),
11. uppgift om överklagande av beslut angående förvärvsinskrivning samt
om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Om sökanden förvärvat skeppet eller andel däri genom flera förvärv,
anges det sammanlagda innehav, för vilket inskrivning sökts eller beviljats.
Omfattningen av de skilda förvärven skall därvid ej anges.
Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken
myndighet som förvaltar egendomen.
8 § I avdelningen för inteckningar införes
1. intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller värdeenhet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen är en annan
än den då ansökningen upptagits,
4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,
5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till dagboken samt
innehavarens namn och postadress eller, om ägaren skall antecknas enligt
3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009), hänvisning till denne,
6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan förändring av
inteckning eller utbyte av pantbrev,
7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Inteckningarna redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt anges det särskilt.
Det sammanlagda belopp för vilket skeppet svarar på grund av inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall detta anges.
9 § I avdelningen för anteckningar införes
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt
hänvisning till dagen för anmälan,
2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om
inskrivning inte sökts för förvärvet, samt hänvisning till dagen för anmälan,
3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats,
4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning
skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning.
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12 § Vid anmälan av skepp för registrering skall uppgift lämnas om
1. skeppets namn, byggnadsnummer, IMO-identifikationsnummer, där sådant finns, hemort, om ägaren bestämt sådan, och fiskeskepps hemmahamn,
2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant
finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
4. omfattning och art av ägares förvärv,
5. förvärvsdag och tillträdesdag,
6. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
7. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap.
27 § sjölagen (1994:1009),
8. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt
5 kap. 1 § sjölagen.

SFS 2006:1178

16 § Vid anmälan av skepp för avregistrering skall lämnas uppgift om registerbeteckningen och inges bevis om avregistreringsgrunden samt, om
skeppet är intecknat, de pantbrev sökanden innehar.
Om expedition av kondemnationsförklaring till registermyndigheten är
föreskrivet i 18 kap. 22 § sjölagen (1994:1009).

3 kap.
2 § I avdelningen för identifieringsuppgifter införes
1. registerbeteckning,
2. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning,
3. IMO-identifikationsnummer.
5 § I avdelningen för ägare införes
1. sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,
6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,
7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen därav, om
förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är
att jämställa därmed,
8. namnändring för ägare,
9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,
10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),
11. uppgift om överklagande av beslut angående förvärvsinskrivning samt
om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Om sökanden förvärvat skeppsbygget eller andel däri genom flera förvärv
anges det sammanlagda innehav för vilket inskrivning sökts eller beviljats.
Omfattningen av de skilda förvärven skall därvid ej anges.
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Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken
myndighet som förvaltar egendomen.
7 § I avdelningen för inteckningar införes
1. intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller värdeenhet,
2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen är en annan
än den då ansökningen upptagits,
4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,
5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till dagboken samt
innehavarens namn och postadress eller, om ägaren skall antecknas enligt
3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009), hänvisning till denne,
6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan förändring av
inteckning eller utbyte av pantbrev,
7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.
Inteckningarna redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt anges det särskilt.
Det sammanlagda belopp för vilket skeppsbygget svarar på grund av inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall detta anges.
8 § I avdelningen för anteckningar införes
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt
hänvisning till dagen för anmälan,
2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om
inskrivning inte sökts för förvärvet, samt hänvisning till dagen för anmälan,
3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats,
4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning
skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning.
9 § Vid anmälan av skeppsbygge för registrering skall uppgift lämnas om
1. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning på skeppsbygget och,
där sådant finns, IMO-identifikationsnummer,
2. de förhållanden som enligt 3 § skall införas i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel,
3. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant
finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
4. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
5. omfattning och art av ägares förvärv,
6. förvärvsdag,
7. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
8. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap.
27 § sjölagen (1994:1009),
9. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt
5 kap. 1 § sjölagen.
Utföres bygget utan beställning skall det uppges.
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12 § Vid anmälan av skeppsbygge för avregistrering skall uppgift lämnas
om registerbeteckningen. I fall som avses i 2 kap. 6 § sjölagen (1994:1009)

skall tillika inges bevis om avregistreringsgrunden, om bygget är intecknat
och pantbrevet inte lämnas in.
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4 kap.
7 §2 I avdelningen för anteckningar införes
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt
hänvisning till dagen för anmälan,
2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om
förvärvet inte anmälts för anteckning i registret, samt hänvisning till dagen
för anmälan om andelsövergången,
3. uppgift om att nationalitetshandling har utfärdats för båten,
4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning
skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning.
8 §3 Vid anmälan av båt för registrering skall uppgift lämnas om
1. båtens namn, om ägaren vill ha detta antecknat i registret, hemort, om
ägaren bestämt sådan, och fiskebåts hemmahamn,
2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant
finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
4. omfattning och art av ägares förvärv samt förvärvsdag,
5. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt
5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009).
9 §4 Har båten undergått skeppsmätning inges bevis härom. Har båten inte
skeppsmätts skall vid registreringen inges antingen bevis om skrovets beskaffenhet och båtens styrförmåga samt om dess största längd och största
bredd (båtbevis), utfärdat enligt 10 §, eller annan tillförlitlig utredning om
dessa förhållanden.
Dessutom skall, i den mån det är känt, lämnas uppgift om
1. art,
2. byggnadsår och byggnadsland,
3. byggnadsmaterial,
4. brutto- och nettodräktighet,
5. dödvikt och djupgående,
6. maskineri, maskinstyrka och, för fiskebåt, maskinens drivmedel,
7. klassificeringsanstalt,
8. huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad.
Beträffande dräktigheter i andra stycket 4 anges om dessa beräknats enligt
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning.
13 §5 Vid anmälan av båt för avregistrering skall uppgift lämnas om registerbeteckning och, ifall båten varit registreringspliktig, om avregistreringsgrunden.
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Om expedition av kondemnationsförklaring till registermyndigheten är
föreskrivet i 18 kap. 22 § sjölagen (1994:1009).

5 kap.
4 §6 Fångeshandling eller annan handling, som ges in till bevis om förvärv
av skepp eller skeppsbygge, skall vara åtföljd av en bestyrkt avskrift. Ges
avskrift inte in, skall registermyndigheten göra sådan på sökandens bekostnad.
7 §7 Dagboken över registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) (A) förs
på blankett enligt formulär som fastställs av registermyndigheten.
Dagboken över båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. (B) förs på blankett enligt
formulär som fastställs av registermyndigheten.
Över ärenden som inte omedelbart leder till införing i fartygsregistret förs
dagbok (C).
Dagböckerna förs i nummerserier.
13 §8 Sammanträden enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) hålls på registermyndighetens kansliort eller, om det finns särskilda skäl, på annan ort
inom riket där det är lämpligt med hänsyn till utredningen.
Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträdet.
Protokollet tillföres handlingarna i ärendet, när detta tages upp till fortsatt
handläggning.
Har någon som registermyndigheten kallat och som ej är sökande inställt
sig för att höras i ärendet, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om
ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.
Ersättning av allmänna medel betalas enligt förordningen (1982:805) om
ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Sådan kostnad skall stanna
på statsverket.
15 §9 Förhållande som inte längre gäller (äldre förhållande) får redovisas
som tilläggsinformation till fartygsregistret.
Med äldre förhållande avses tidigare ägare, tidigare inteckningsåtgärder
och anteckningar.
När skepp, skeppsbygge eller båt avregistreras, skall fartygsregistrets
uppgifter om egendomen föras över till särskild arkivförteckning. Motsvarande gäller när förbehåll om skeppsnamn eller sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket 1 avförs ur fartygsregistrets skeppsdel. Uppgifterna skall utgöra tilläggsinformation till fartygsregistret.
17 §10 Uppskjutes ärende enligt 2 kap. 21 eller 22 § sjölagen (1994:1009)
eller möter hinder mot avregistrering enligt 2 kap. 7 § sjölagen, utgör underrättelse enligt 2 kap. 18 § sjölagen bevis om beslutet.
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18 § Om pantbrev som bevis om inteckning finns bestämmelser i 3 kap. 1
och 25 §§ sjölagen (1994:1009).
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22 §11 Dödas inteckning enligt 3 kap. 31 § sjölagen (1994:1009), skall
pantbrevet förses med anmärkning om detta och återställas till sökanden.
33 § Senast sex månader innan inteckning kan komma att förfalla enligt
3 kap. 16 § sjölagen (1994:1009) skall registermyndigheten sända underrättelse om förhållandet till ägaren eller huvudredaren och den som är antecknad som innehavare av pantbrev.

6 kap.
5 §12 Har avregistreringsgrund inträtt för fartyg enligt 2 kap. 6 § sjölagen
(1994:1009) eller 7 § lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. eller har båt som inte är registreringspliktig avregistrerats, skall utfärdad nationalitetshandling ofördröjligen återställas.
Första stycket har motsvarande tillämpning om båt eller andel däri överlåtits. På nye ägarens begäran skall nationalitetshandlingen utlämnas till honom om båten efter överlåtelsen alltjämt är svensk.

7 kap.
1 § Skall handling eller annat bringas till någons kännedom, får det ske genom delgivning.
En underrättelse till sökanden eller annan enligt sjölagen (1994:1009) eller denna förordning får sändas i rekommenderat brev.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Patrik Örnsved
(Justitiedepartementet)
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