
1 (Tullverket ex) 
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 FARTYGSDEKLARATION Mottagen den 

 
S 

☐ Inkommande 

☐ Utgående 

 

Godsnr/Tullid 

 
If/Uf-nr 

 

Fartygets namn och typ 

 
Ankomstort/Avgångsort 

 
Ankomstdatum/Avgångsdatum 

 

Fartygets nationalitet 

 
Befälhavarens namn 

 
Sista utländska avgångsort/Första utländska bestämmelseort 

 

Registeringshandling (här anges fartygets signalbokstäver)1 

 
Skeppsklarerarens namn och adress/organisationsnummer 

 

Bruttodräktighet (heltal) 

 
Nettodräktighet (heltal) 

 

Fartygets hamnplats (kajplats) 

 

Kortfattade uppgifter om resan (hamnar som anlöpts resp ska anlöpas; skriv med versaler den hamn/ar där återstående last ska lossas) 

 

 

Kortfattade uppgifter om lasten (last till eller från orten, kvantitet i ton, huvudsaklig sammansättning) 

 

 

Besättningsstyrka (inkl befälhavare) Antal passagerare Mätningshandling bruttodräktighet enligt 

   ☐ 1969 års konvention 

☐ andra regler 

Bifogade handlingar (ange antal exemplar) 

Oljeskadecertifikat2 

 

Lastdeklaration 

 
Proviantdeklaration 

 
Saneringsintyg 

 

Besättningslista 

 
Passagerarlista 

 
Skjutvapen, ammunition 

 

Besättningsdeklaration 

 
Hälsodeklaration 

 
Levande djur 

 

Anmärkningar3 

 

 

Datum Underskrift4 

  

Ifylls av tullkontoret 

VISITATION m m 

☐ Primärgranskning 
Sign 

☐ Klareringskontroll 
☐ Utan anmärkning 

☐ Med anmärkning enl. rapport 

  

 Datum Sign 

  

☐ Annan visitation 
☐ Utan anmärkning 

☐ Med anmärkning enl rapport 

Datum Tulltjänstemans underskrift 

  
 

http://www.tullverket.se/


  

Sida 2 av 5 

KLARERING 
Anledning till besöket då fartyget ej har avlämnat eller ombordtagit last eller passagerare i orten5 

 

Handelsfartygs slag 

☐ 1 Passagerar-
fartyg 

 

☐ 2 Tank-
fartyg 

 

☐ 3 Torrlast-
fartyg 

Annat handelsfartyg: slag 

☐ 4  

Annat fartyg än handelsfartyg6 

Fartyget inkommer 

☐ 1 utan last eller 
passagerare till orten 

 

☐ 2 med last eller 
passagerare till orten 

Fartyget avgår 

☐ 3 utan last eller 
passagerare från orten 

 

☐ 4 med last eller 
passagerare från orten 

Last medföres även till 

 
Fartyget avgår via 

 

Är orten första inklareringsort? Är orten första utklareringsort? Är orten sista utklareringsort? 

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Ja ☐ 4 Nej ☐ 5 Ja ☐ 6 Nej 

Kommer utgående deklaration att lämnas vid avgång från orten? Har inkommande deklaration lämnats vid ankomsten till orten? 

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej 

Farledsavgift redovisningsnummer  

   

Övriga anteckningar 

 

 

 

Datum Tulltjänstemans underskrift 

 

 

 



2 (Översänds till Kustbevakningen) 
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 FARTYGSDEKLARATION Mottagen den 

 
S 

☐ Inkommande 

☐ Utgående 

 

Godsnr/Tullid 

 
If/Uf-nr 

 

Fartygets namn och typ 

 
Ankomstort/Avgångsort 

 
Ankomstdatum/Avgångsdatum 

 

Fartygets nationalitet 

 
Befälhavarens namn 

 
Sista utländska avgångsort/Första utländska bestämmelseort 

 

Registeringshandling (här anges fartygets signalbokstäver)1 

 
Skeppsklarerarens namn och adress/organisationsnummer 

 

Bruttodräktighet (heltal) 

 
Nettodräktighet (heltal) 

 

Fartygets hamnplats (kajplats) 

 

Kortfattade uppgifter om resan (hamnar som anlöpts resp ska anlöpas; skriv med versaler den hamn/ar där återstående last ska lossas) 

 

 

Kortfattade uppgifter om lasten (last till eller från orten, kvantitet i ton, huvudsaklig sammansättning) 

 

 

Besättningsstyrka (inkl befälhavare) Antal passagerare Mätningshandling bruttodräktighet enligt 

   ☐ 1969 års konvention 

☐ andra regler 

Bifogade handlingar (ange antal exemplar) 

Oljeskadecertifikat2 

 

Lastdeklaration 

 
Proviantdeklaration 

 
Saneringsintyg 

 

Besättningslista 

 
Passagerarlista 

 
Skjutvapen, ammunition 

 

Besättningsdeklaration 

 
Hälsodeklaration 

 
Levande djur 

 

Anmärkningar3 

 

 

Datum Underskrift4 

  

Ifylls av tullkontoret 

VISITATION m m 

☐ Primärgranskning 
Sign 

☐ Klareringskontroll 
☐ Utan anmärkning 

☐ Med anmärkning enl. rapport 

  

 Datum Sign 

  

☐ Annan visitation 
☐ Utan anmärkning 

☐ Med anmärkning enl rapport 

Datum Tulltjänstemans underskrift 

  
 

http://www.tullverket.se/
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KLARERING 
Anledning till besöket då fartyget ej har avlämnat eller ombordtagit last eller passagerare i orten5 

 

Handelsfartygs slag 

☐ 1 Passagerar-
fartyg 

 

☐ 2 Tank-
fartyg 

 

☐ 3 Torrlast-
fartyg 

Annat handelsfartyg: slag 

☐ 4  

Annat fartyg än handelsfartyg6 

Fartyget inkommer 

☐ 1 utan last eller 
passagerare till orten 

 

☐ 2 med last eller 
passagerare till orten 

Fartyget avgår 

☐ 3 utan last eller 
passagerare från orten 

 

☐ 4 med last eller 
passagerare från orten 

Last medföres även till 

 
Fartyget avgår via 

 

Är orten första inklareringsort? Är orten första utklareringsort? Är orten sista utklareringsort? 

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Ja ☐ 4 Nej ☐ 5 Ja ☐ 6 Nej 

Kommer utgående deklaration att lämnas vid avgång från orten? Har inkommande deklaration lämnats vid ankomsten till orten? 

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej 

Farledsavgift redovisningsnummer  

   

Övriga anteckningar 

 

 

 

Datum Tulltjänstemans underskrift 

 

 

 

 



  

Sida 5 av 5 

 

1 Saknar fartyget signalbokstäver, anges uppgifter om registeringshandling (hemort,datum, nummer). 
2 Här avses certifikat rörande försäkring eller annan ekonomisk säkerhet avseende ansvarighet för skada orsakad av 

förorening genom olja, enligt 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009). 
3 Övriga upplysningar. 
4 Underskrift av befälhavaren, skeppsklarerare som ombesörjer fartygets klarering eller annat ombud för 

befälhavaren. (Annat ombud än skeppsklarerare ska kunna förete fullmakt från befälhavaren). 

Underskrift på fartygsdeklarationen gäller också för bifogade last- och besättningsdeklarationer. 

Proviantdeklaration ska skrivas under av befälhavaren eller, efter bemyndigande av denne, annat befäl på fartyget. 
5 T ex proviantering, bunkring, utrustning, reparation, inhämtande av order, avlämnande av sjuka, skeppsbrutna eller 

konsulatspassagerare, av- eller påmönstring, ogynnsam väderlek. 
6 Örlogsfartyg, fiskefartyg, fritidsfartyg, mudderverk etc. 
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