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Fartygsregisterförordning (1975:927)
1 kap. Inledande bestämmelser
Registermyndigheten

1§
[2051] Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.
Registermyndighet är Transportstyrelsen.
Registermyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fartygsregistret. Registermyndigheten ska se till att det inte
förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller
några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall
ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning
(2018:289).
Registrets ändamål och innehåll
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2001:807).

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vissa statsfartyg

6§
[2052] Ett statsägt skepp, som är avsett uteslutande för statsändamål, ska inte vara
infört i fartygsregistrets skeppsdel. Införing ska dock ske, om den myndighet under
vars förvaltning statsskepp hör eller kommer att höra anmäler skeppets namn för
införing i fartygsregistrets skeppsdel.
I fråga om ett skepp, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets
skeppsdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta, i
fartygsregistrets skeppsdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och
byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och
nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I fråga om
dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om
skeppsmätning. Förordning (2017:1333).
6a§
[2052 A] En statsägd båt, som är avsedd uteslutande för statsändamål, ska inte vara
införd i fartygsregistrets båtdel. Införing ska dock ske, om den myndighet under vars
förvaltning den statsägda båten hör eller kommer att höra anmäler båtens namn för
införing i fartygsregistrets båtdel.
I fråga om en båt, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets båtdel
enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta, i
fartygsregistrets båtdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och
byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto och
nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I fråga om
dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om
skeppsmätning. Förordning (2017:1333).
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Registreringsdistrikt för vissa fiskefartyg m.m.

7§
[2053] Fartyg, som är avsett att yrkesmässigt användas till fiske eller annan fångst i
saltsjön eller till beredning av vad som fiskas eller fångas där, skall vid registrering
hänföras till det registreringsdistrikt där fartyget har hemmahamn. Som sådan anses
fartygets hemort eller, om dess verksamhet företrädesvis drives med utgångspunkt
från annan ort, den orten. Registreringsdistrikten finns angivna i härvid fogade bilaga
[2090].
Skeppslista
8§
[2054] På grundval av uppgifterna i skeppsdelen ger Transportstyrelsen ut Sveriges
skeppslista, som ska omfatta registrerade skepp och oregistrerade skepp vars namn
har förts in i registret. På grundval av uppgifterna i båtdelen tas registreringspliktiga
båtar samt oregistrerade båtar vars namn har förts in i registret upp i skeppslistan.
För varje registrerat skepp och varje båt i skeppslistan anges registerbeteckning,
namn, art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd
och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri,
maskinstyrka, klassificeringsanstalt och ägare eller huvudredare. Av flera ägare tas
endast en upp i listan. Fiskeskepp och fiskebåtar redovisas särskilt. För dem anges
också distriktsbeteckning och hemmahamn.
För varje oregistrerat skepp vars namn har förts in i fartygsregistrets skeppsdel
anges vem som har sökt införingen samt sådana uppgifter som enligt andra stycket
ska anges i fråga om ett registrerat skepp i den mån de förekommer i registret. För
varje oregistrerad båt vars namn har förts in i fartygsregistrets båtdel anges vem som
har sökt införingen samt sådana uppgifter som enligt andra stycket ska anges i fråga
om en båt i den mån de förekommer i registret.
I skeppslistan anges också om dräktigheterna har beräknats enligt förordningen
(1994:1162) om skeppsmätning ([1101] o.f.). Förordning (2017:1333).
9§
[2055] I skeppslistan skall en sådan förteckning över igenkänningssignaler tas upp
som anges i 2 kap. 1 § [2102] förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om
fartygs identifiering.
Uppgifter om radiostation som har tilldelats skepp, skeppsbygge eller båt får föras
in i skeppslistan. Förordning (1987:1145).
2 kap. Fartygsregistrets skeppsdel
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2001:807).
Innehåll

1§
[2056] Införingar i fartygsregistrets skeppsdel redovisas särskilt för varje skepp som
införs där. Varje namn på skepp som avses i 1 kap. 6 § första stycket redovisas på
motsvarande sätt. Förordning (2017:1333).
2§
[2057] Redovisningen av skepp sker i avdelningar som upptager
1. identifieringsuppgifter,
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2. uppgifter om skeppet,
3. registreringsförhållanden,
4. ägare,
5. huvudredare,
6. inteckningar,
7. anteckningar.
Avdelningarna 2–7 redovisas under rubrik.
3§
[2058] I avdelningen för identifieringsuppgifter införes
1. registerbeteckning,
2. fiskeskepps distriktsbeteckning,
3. namn,
4. IMO-identifikationsnummer. Förordning (2006:1178).
4§
[2059] 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 ([1101] o.f.). Förordning (2006:1178).
5§
[2060] I avdelningen för registreringsförhållanden införs
1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller
avregistrering,
2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om
beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,
3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,
4. avregistreringsgrund, som inträtt men inte genast kan föranleda avregistrering,
samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands,
5. uppgift om överklagande av beslut om registrering eller avregistrering samt om
beslut som har fått laga kraft med anledning av överklagandet.
Vid ansökan om villkorad registrering i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket
sjölagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista dagen
för den villkorade registreringen anges.
Om skeppet har förts över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till
fartygsregistrets skeppsdel, ska det anmärkas i denna avdelning. Förordning
(2017:1333).
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6§
[2061] 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 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. Förordning (2006:1178).
7§
[2062] I avdelningen för huvudredare införes
1. huvudredarens person eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och
postadress samt för utlänning nationalitet,
2. namnändring för huvudredare.
8§
[2063] 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.
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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. Förordning (2006:1178).
9§
[2064] I avdelningen för anteckningar införes
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § [1819] 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. Förordning
(2006:1178).
10 §
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2017:1333).

11 §
[2066] Skeppsnamn som enligt 1 kap. 6 § första stycket införs i fartygsregistrets
skeppsdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för skepp.
Redovisningen görs i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om
skeppet och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 3 och 4
§§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om skeppet gäller i tillämpliga delar.
Förordning (2017:1333).
Anmälnings- och ansökningsförfarandet

12 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 kap. Fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2001:807).
Innehåll

1§
[2067] Införingar i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel redovisas särskilt för varje
skeppsbygge, som införes där.
Redovisningen sker i avdelningar som upptager
1. identifieringsuppgifter,
2. uppgifter om skeppsbygget,
3. registreringsförhållanden,
4. ägare,
5. huvudredare,
6. inteckningar,
7. anteckningar.
Avdelningarna 2–7 redovisas under rubrik. Förordning (2001:807).
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2§
[2068] I avdelningen för identifieringsuppgifter införes
1. registerbeteckning,
2. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning,
3. IMO-identifikationsnummer. Förordning (2006:1178).
3§
[2069] I avdelningen för uppgifter om skeppsbygget införes
1. art,
2. byggnadsvarv och byggnadsplats,
3. byggnadsmaterial,
4. största längd och största bredd,
5. dödvikt och djupgående,
6. maskineri.
4§
[2070] I avdelningen för registreringsförhållanden införs
1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller
avregistrering,
2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om
beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,
3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,
4. avregistreringsgrund som inträtt men inte genast kan föranleda avregistrering
samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands,
5. uppgift om överklagande av beslut om registrering samt om beslut som har fått
laga kraft med anledning av överklagandet.
Vid ansökan om villkorad registrering enligt 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista dagen för den
villkorade registreringen anges. Förordning (2017:1333).
5§
[2071] 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),
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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.
Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken
myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (2006:1178).
6§
[2072] I avdelningen för huvudredare införes
1. huvudredarens person eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och
postadress samt för utlänning nationalitet,
2. namnändring för huvudredare.
7§
[2073] 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. Förordning (2006:1178).
8§
[2074] I avdelningen för anteckningar införes
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § [1819] 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. Förordning
(2006:1178).
Anmälnings och ansökningsförfarandet

9§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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4 kap. Fartygsregistrets båtdel
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2001:807).
Innehåll

1§
[2075] Införingar i fartygsregistrets båtdel redovisas särskilt för varje båt som införs
där. Varje namn på båtar som avses i 1 kap. 6 a § första stycket redovisas på
motsvarande sätt.
Redovisningen sker i avdelningar som upptar
1. identifieringsuppgifter,
2. uppgifter om båten,
3. registeringsförhållanden,
4. ägare,
5. huvudredare,
6. anteckningar.
Avdelningarna 2–6 redovisas under rubrik. Förordning (2017:1333).
2§
[2076] I avdelningen för identifieringsuppgifter införes
1. registerbeteckning,
2. fiskebåts distriktsbeteckning,
3. namn.
3§
[2077] I avdelningen för uppgifter om båten införes
1. art,
2. hemort och fiskebåts 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 fiskebåt, maskinens drivmedel,
8. klassificeringsanstalt,
9. uppgift huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad samt huruvida den såsom
särskild utrustning är försedd med ekolod (vertikalt eller horisontellt), utrustning för
radiopejling, radar, navigator eller autopilot.
Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa beräknats enligt
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning ([1101] o.f.). Förordning (2001:807).
4§
[2078] I avdelningen för registreringsförhållanden införs dag och dagboksnummer för
beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering.
Har en båt överförts från fartygsregistrets skeppsdel eller skeppsbyggnadsdel till
fartygsregistrets båtdel, ska det anmärkas i denna avdelning. Förordning (2017:1333).
5§
[2079] I avdelningen för ägare införs
1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och
postadress samt för en utlänning nationalitet,
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2. dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för
anteckning av förvärv,
3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
4. uppgift om att förvärvet är förenat med villkor som innefattar
äganderättsförbehåll eller som är att jämställa med ett sådant förbehåll.
Om sökanden förvärvat båten eller andel i den genom flera förvärv, anges det
sammanlagda innehav för vilket anmälan för anteckning av förvärv gjorts.
Omfattningen av de skilda förvärven ska inte anges.
Har äganderättsanteckning gjorts eller begärts för staten, införs uppgift om vilken
myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (2017:1333).
6§
[2080] I avdelningen för huvudredare införes
1. huvudredarens person eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och
postadress samt för utlänning nationalitet,
2. namnändring för huvudredare.
7§
[2081] I avdelningen för anteckningar införes
1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § [1819] 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. Förordning
(2006:1178).
7a§
[2081 A] Båtnamn som enligt 1 kap. 6 a § första stycket införs i fartygsregistrets båtdel
ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för båt. Redovisningen sker
i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om båten och uppgift om
anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ om
identifieringsuppgifter och uppgifter om båten gäller i tillämpliga delar. Förordning
(2017:1333).
Anmälningsförfarandet

8§
[2082] 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 §
[1819] sjölagen (1994:1009). Förordning (2006:1178).
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9§
[2083] 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 ([1101] o.f.). Förordning (2006:1178).
10 §
[2084] Båtbevis utfärdas på ägarens begäran av fartygsinspektör, lots eller tjänsteman
vid Tullverket eller Kustbevakningen. Sådant bevis kan även utfärdas av
besiktningsman för fartyg enligt 18 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) eller någon annan
som registermyndigheten utser eller godkänner.
I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning ([1101] o.f.) finns bestämmelser
om fartygsbevis. Förordning (2001:807).
11 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Nationalitetshandlingar
1§
[2085] På grundval av registrering utfärdar registermyndigheten nationalitetscertifikat
för skepp. Nationalitetscertifikatet skall innehålla uppgift om skeppets
1. namn,
2. registerbeteckning,
3. hemort,
4. byggnadsår,
5. brutto- och nettodräktighet,
6. största längd och största bredd.
På ägarens begäran utfärdar registermyndigheten nationalitetsbevis för en
registrerad svensk båt. Ägare som begär ett sådant bevis skall ge in fångeshandling
eller, om sådan inte har upprättats, någon annan tillförlitlig utredning om förvärvet
samt ett bevis om sin nationalitet. Nationalitetsbevis för båt skall innehålla uppgift om
båtens
1. namn, om det är antecknat i registret,
2. registerbeteckning,
3. hemort,
4. byggnadsår,
5. byggnadsmaterial,
6. art,
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7. största längd och största bredd.
Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa har beräknats enligt
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning ([1101] o.f.). Förordning (2001:807).
2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7 kap. Övriga bestämmelser
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Underrättelser till myndigheter

2§
[2086] Registermyndigheten ska fortlöpande underrätta Trafikanalys, Tullverket,
Kustbevakningen, Post- och telestyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten om
ändringar i registrets innehåll med avseende på uppgifter om fartyg eller bygge,
registreringsförhållanden, äganderättsförhållanden samt huvudredare. Förordning
(2011:659).
Biträde åt registermyndigheten

3§
[2087] Tullverket och Kustbevakningen biträder registermyndigheten med att
1. tillhandahålla blanketter för anmälningar och ansökningar i registerärenden och
båtregistreringsärenden,
2. ta emot och till registret vidarebefordra anmälningar, ansökningar och andra
handlingar i sådana ärenden. Förordning (2001:807).
4§
[2088] Tullverket och Kustbevakningen biträder också registermyndigheten med
sådan utredning om fartyg som registermyndigheten behöver för en tillförlitlig
registerföring. Förordning (2001:807).
Vite

5§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[2089] 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.
2.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bilaga
[2090] Registreringsdistrikt för vissa fiskefartyg
Haparanda distrikt: Haparanda och Kalix kommuner.
Luleå distrikt: Luleå kommun.
Piteå distrikt: Piteå kommun.
Umeå distrikt: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner.
Örnsköldsviks distrikt: Örnsköldsviks kommun.
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Härnösands distrikt: Härnösands och Kramfors kommuner.
Sundsvalls distrikt: Sundsvalls och Timrå kommuner.
Hudiksvalls distrikt: Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Söderhamns distrikt: Söderhamns kommun.
Gävle distrikt: Gävle, Tierps och Älvkarleby kommuner.
Stockholms distrikt: Botkyrka, Danderyds, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje,
Nynäshamns, Stockholms, Södertälje, Tyresö, Täby, Vaxholms, Värmdö och
Östhammars kommuner.
Nyköpings distrikt: Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner.
Norrköpings distrikt: Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
Visby distrikt: Gotlands kommun.
Västerviks distrikt: Västerviks kommun.
Oskarshamns distrikt: Mönsterås och Oskarshamns kommuner.
Kalmar distrikt: Borgholms, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.
Karlskrona distrikt: Karlskrona kommun.
Karlshamns distrikt: Karlshamns och Ronneby kommuner.
Sölvesborgs distrikt: Bromölla och Sölvesborgs kommuner.
Åhus distrikt: Kristianstads kommun.
Simrishamns distrikt: Simrishamns kommun.
Ystads distrikt: Skurups och Ystads kommuner.
Trelleborgs distrikt: Trelleborgs kommun.
Malmö distrikt: Burlövs, Lomma, Malmö och Vellinge kommuner.
Landskrona distrikt: Kävlinge och Landskrona kommuner.
Helsingborgs distrikt: Båstads, Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms
kommuner.
Halmstads distrikt: Halmstads och Laholms kommuner.
Falkenbergs distrikt: Falkenbergs kommun.
Varbergs distrikt: Varbergs kommun.
Göteborgs distrikt: Göteborgs, Kungsbacka, Kungälvs, Stenungsunds, Tjörns och
Öckerö kommuner.
Lysekils distrikt: Lysekils, Munkedals, Orusts och Sotenäs kommuner.
Uddevalla distrikt: Uddevalla kommun.
Strömstads distrikt: Strömstads och Tanums kommuner.
Förordning (1991:1245).

