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Transportstyrelsen 
Sjöfartsregistret   
Box 502   
601 07 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
sfr@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-898 898 
Telefax 011-18 22 25TS
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Anmälan om andelsövergång i 
partrederiavtal jämlikt 5 kap.  
14 § tredje stycket sjölagen 

Anmälan skickas per post i original till Transportstyrelsen 
Sjöfartsregistret 
Box 502 
601 07 Norrköping 

Datum 

Ingivare/Kontaktperson/Fakturamottagare 
Namn Ev. handläggare 

Postadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer dagtid E-postadress (frivillig uppgift)

Anmälare/förutvarande redare 
Anmälan om andelsövergång i partrederiavtal ska göras av den förutvarande redaren. 
Namn 

Postadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer dagtid E-postadress (frivillig uppgift)

Ny redare 
Namn 

Postadress 

Postnummer Ort 

Person-/organisationsnummer Nationalitet 

Telefonnummer dagtid E-postadress (frivillig uppgift)

Uppgifter om partrederiet 
Rederiets verksamhetsort Fartygets hemort/fartygsbyggets byggnadsort 

Fartygets namn/fartygsbyggets byggnadsnummer Fartygets signal/fartygsbyggets signal 
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Uppgifter om förvärvet 
Datum för andelsövergången Omfattning i andelar (t.ex. 1/1) Förvärvstyp (köp, gåva, arv e.d.) 

Övrigt 

Underskrift 
Anmälarens/ förutvarande redares underskrift Namnförtydligande 

Tillsammans med blanketten ska följande dokument/handlingar skickas in 
☐ Förvärvshandling (om sådan upprättats) i original

Anvisningar 
Ingivare/Kontaktperson/Fakturamottagare 
Ingivare/kontaktperson är den som skickar in ärendet till myndigheten. Det kan vara ett företag eller en 
person (säljare, köpare eller mäklare).  
Finns en särskild fakturaadress och om referens behövs på fakturan, använd rutan Övrigt. 
Ska faktura inte skickas till ingivaren, utan till annan mottagare, anges det i rutan Övrigt.  

Anmälare/förutvarande redare 
Här anges uppgifter om anmälare/förutvarande redare. 

Ny redare 
Här anges uppgifter om vem som förvärvat andel i partrederiet. 

Uppgifter om partrederiet 
Här anges uppgifter om partrederiet och fartyget/fartygsbygget. 

Uppgifter om förvärvet 
Ange på vilket sätt andelen i partrederiet förvärvats (köp, gåva, arv e.d.), samt vilken dag äganderätten tillföll 
ny redare. Observera att förvärvet ska vara genomfört innan anmälan lämnas till Transportstyrelsen. Om 
förvärvet inte är genomfört när anmälan lämnas in, kan Transportstyrelsen inte behandla anmälan. 

Underskrift 
Den/de som skriver under ska vara behörig/-a firmatecknare för förutvarande redare, om förutvarande redare 
inte är en fysisk person.  
Bevis för firmateckningsrätt för utländska bolag, svenska och utländska föreningar, kommuner och myndig-
heter behöver ges in tillsammans med ansökan.  
Vid underskrift för dödsbo ska samtliga dödsbodelägare skriva under. 

Avgiften för handläggningen av anmälan debiteras enligt den avgift som gäller vid beslutstillfället. 
För aktuella avgifter se transportstyrelsen.se/sjofartsregistret eller kontakta Sjöfartsregistret. 

Vid frågor kontakt Sjöfartsregistret. 

E-postadress: sjofartsregistret@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-898 898 (Telefontid: 10-12)
Telefax: 011-18 22 25
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