
Beställning 
Fartygets första CSR (Nr 1) 

1 (3)

Upplysningar – se sidan 3 

TS
S7

47
5,

 v
 0
6.

0
0

, 2
0
22

-0
6

-1
6 

  

Alla passagerarfartyg i internationell trafik och alla övriga fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 
och som går i internationellt trafik (med undantag av fritidsfartyg, pråmar och örlogsfartyg) ska ha 
CSR (Continuous Synopsis Record) dokumentation ombord. 

Avgift för utfärdande av CSR 
I enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn tas en avgift ut i samband med 
utfärdande av CSR. Ange vem som är fakturamottagare
Namn Organisationsnummer Fakturareferens

Postadress 

Postnummer Ort

Land 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn IMO-nummer 

Uppgifter om ägaren 
Om fler ägare än 1, ange en av ägarna 
Namn Rederi Identifieringsnummer Andel i fartyget (t.ex. 1/1) 

Postadress 

Postnummer Ort

Land 

Uppgifter om Bareboat charter 
Namn 

Postadress 

Postnummer Ort

Land 

Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
CSR@transportstyrelsen.se 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  011-18 52 56

www.transportstyrelsen.se
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Uppgifter om ISM-operatör 
Namn Rederi identifieringsnummer 

Postadress 

Postnummer Ort

Land 

Uppgifter om klassificeringssällskap 
Namn 

Uppgifter om vilken administration som utfärdat fartygets certifikat 
Document of compliance 

Safety Management Certificate 

International Ship Security Certificate 

Övriga upplysningar 
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Upplysningar 

Beställning av fartygets första CSR (Nr. 1) 

CSR är en löpande serie dokument som visar ett fartygs historik. Fartygets första CSR ska ha nummer 1 
och alla efterföljande CSR ska ha konsekutiva nummer. Det får inte finnas något avbrott i 
nummerföljden. 

Alla passagerarfartyg i internationell trafik och alla övriga fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 och 
som går i internationellt trafik (med undantag av fritidsfartyg, pråmar och örlogsfartyg) ska ha CSR 
(Continuous Synopsis Record) dokumentation ombord. 

 Uppgifter om ägaren

I de fall fartyget har fler ägare räcker det med att en av ägarna anges. Uppgifterna kontrolleras mot
Transportstyrelsens sjöfartsregister.

 Rederi identifieringsnummer

Varje person och företag som äger ett fartyg som är över 100 brutto och som går i internationellt fart, ska
ha ett unikt identifieringsnummer (Rederi-Id).
Det är Lloyds Register Fairplay Ltd. som tilldelar dessa nummer till företag som äger fartyg. På Lloyds
hemsida (http://imonumbers.lrfairplay.com/) finns möjlighet att söka fram ett företags Rederi-Id. Om
företaget inte har något Rederi-Id skrivs ”Saknas” i fältet Rederi Identifieringsnummer. Om ett Rederi-Id
saknas för företaget kommer Transportstyrelsen att ansöka om ett sådant nummer.

Kravet om Rederi-Id gäller efter den 1 januari 2009. Detta innebär dock inte att samtliga CSR kommer
att bytas ut efter den 1 januari 2009 och förses med Rederi-Id. I enlighet med vad som anges i SOLAS
Amendments, Regulation 5 ska ett nytt CSR endast utfärdas på grund av förändringar. Vid en sådan
förändring då det krävs ett nytt CSR kommer det i CSRet anges Rederi-Id för respektive företag/rederier.

 ISM-operatör

ISM operatören är den person/företag som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och som
därmed gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som ISM-koden föreskriver.

Skicka blanketten  
Blanketten kan skickas via e-post : CSR@transportstyrelsen.se
eller per post till: 

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 

Mer information om CSR finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats: 
www.transportstyrelsen.se/CSR 

mailto:CSR@transportstyrelsen.se
www.transportstyrelsen.se/CSR



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		BS09742t-bestallning-av-fartygets-forsta-kopia- pga-t-gäng- 2020-csr.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 21

		Underkänt: 6




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Underkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Underkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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