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Mätningen avser 
 

Internationellt/ 
nationellt mätbrev 

Suezkanalmätbrev Panamakanalmätbrev Mätbrev för fiske-
fartyg under 15 m 
längd 

Anledning till mätning 
Nybyggt fartyg Förändrat fartyg Namnändring Inköpt från: 

Uppgifter om fartyget 
Fartygets namn Signalbokstäver 

Fartygets art IMO nummer 

Hemort Byggnadsår 

Byggnadsvarv Byggnadsnummer 

Serietyp Största bredd i m (cirka) 

Byggnadsmaterial Största längd i m (cirka) 

Framdrivningsmaskineri (antal, tillverkare, typ, tillverkningsår) Sammanlagd effekt i kW 

Kontaktuppgifter till fartygets ägare 
Ägarens namn Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Telefonnummer till fartyget 

Postnummer Postort 

Telefonnummer E-postadress

Kontaktuppgifter (om annan än fartygets ägare) 
Namn 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Telefonnummer E-postadress
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Uppgifter om mätning 
Datum då fartyget är färdigt för 
mätning 

Mätningsplats (hamn, kajnummer, varv). OBS! Vid mätning i utlandet, se upplysningar under ”Avgift” 

Avgångsdatum 

Övriga upplysningar 

Bilagor 
Ritningar enligt förteckning 
(se upplysningar på baksidan) 

Kopia av utländskt mätbrev 
(vid inköp från utlandet) 

Skeppsmätarens anteckningar F-nr i SITS
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Upplysningar 

Mätningsplikt 
Alla svenska fartyg som ska registreras i skeppsregistret ska skeppsmätas och förses med mätbrev. Ett skepp 
är ett fartyg vars skrov har en största längd om minst 12 meter och en största bredd om minst 4 meter. 

Anmälan 
Beställning av mätbrev ska göras av fartygets befälhavare, ägare, ombud eller, för fartyg under byggnad vid 
svenskt varv, av varvsägare eller beställare. Ett mätningspliktigt svenskt fartyg, som ny- eller ombyggs ska 
anmälas till mätning så snart byggnadsarbetet påbörjats så att mätningen kan börja innan fartyget försetts med 
maskineri, isolering eller annat som kan hindra invändig mätning. 
Om redan beställd förrättning inte kan utföras på utsatt tid, ska skeppsmätaren underrättas utan dröjsmål. 

Ommätning 
Ett i Sverige tidigare skeppsmätt fartyg ska ommätas om det ändrats beträffande arrangemang, konstruktion, 
kapacitet, användning av utrymmen, totala antalet passagerare som fartyget får medföra, fastställt fribord eller 
största djupgående, så att ändringen kan medföra en ökning av brutto- eller nettodräktigheten. Detsamma 
gäller vid varje förändring av skrovets största längd eller största bredd. 

Ritningar 
Här ska du så utförligt som möjligt beskriva vilket krav det är du söker undantag ifrån. Ange även vilken 
föreskrift ansökan gäller och vilken del och regel av föreskriften ansökan avser. Det underlättar 
handläggningen om du bifogar eventuella underlag till ansökan som t.ex. bilder och ritningar. 
I samband med beställning av mätbrev ska, om möjligt, ritningar över fartyget inlämnas. Ytterligare handlingar 
som kan finnas nödvändiga ska efter särskild anmodan inlämnas eller uppvisas. 
Ett exemplar av följande ritningar ska i allmänhet inlämnas i samband med beställning av mätbrev: 

1. Generalarrangemang
2. Spantruta och linjeritning och/eller utslagstabeller
3. Midskeppssektion
4. Profil och plan
5. Planritningar över alla påbyggnader
6. Kapacitetsplan (endast lastfartyg)

Mätning 
Fartygets ägare, befälhavare eller för fartyg under byggnad, varvsägare, ska se till att skeppsmätaren får den 
hjälp som behövs för att mätningen ska kunna utföras. 

Avgift 
För skeppsmätning och utfärdande av mätbrev utgår avgift enligt gällande taxa. För mätning utomlands 
kommer beställaren dessutom att debiteras rese- och traktamentskostnader för skeppsmätaren. 

Skicka blanketten 
Blanketten kan skickas till Transportstyrelsen via e-post: fartygsbesiktning@transportstyrelsen.se 
eller så kan du skriva ut blanketten och skicka den till adress: 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
Centralbokningen för fartygsbesiktning 
601 73 Norrköping 


	Upplysningar – se sidan 3
	Mätningen avser
	Anledning till mätning
	Uppgifter om fartyget
	Kontaktuppgifter till fartygets ägare
	Kontaktuppgifter (om annan än fartygets ägare)
	Uppgifter om mätning
	Bilagor

	Fartygets namn: 
	Signalbokstäver: 
	Fartygets art: 
	IMO nummer: 
	Hemort: 
	Byggnadsår: 
	Byggnadsvarv: 
	Byggnadsnummer: 
	Serietyp: 
	Byggnadsmaterial: 
	Sammanlagd effekt i kW: 
	Ägarens namn: 
	Utdelningsadress: 
	Telefonnummer till fartyget: 
	Epostadress: 
	Avgångsdatum: 
	Övriga upplysningar: 
	Skeppsmätarens anteckningar: 
	Datum då fartyget är färdigt för mätning: 
	Kryssruta-mätningen avser internationellt/nationellt mätbrev: Off
	Kryssruta-mätningen avser Suezkanalmätbrev: Off
	Kryssruta-mätningen avser panamakanalmätbrev: Off
	Kryssruta-mätningen avser mätbrev för fiskefartyg under 15 m längd: Off
	Kryssruta - Anledning till mätning nybyggt fartyg: Off
	Kryssruta - Anledning till mätning förändrat fartyg: Off
	Kryssruta - Anledning till mätning namnändring: Off
	Kryssruta - Anledning till mätning inköpt från:: Off
	Fartyget inköpt från:: 
	Största bredd i m (cirka): 
	Största längd i m (cirka): 
	Framdrivningsmaskineri (antal, tillverkare, typ, tillverkningsår): 
	Ägarens person-/organisationsnummer: 
	Ägarens postort: 
	Ägarens postnummer: 
	Ägarens telefonnummer: 
	Namn (om annan än fartygets ägare): 
	Utdelningsadress (om annan än fartygets ägare): 
	Postort (om annan än fartygets ägare): 
	Postnummer (om annan än fartygets ägare): 
	Telefonnummer (om annan än fartygets ägare): 
	E-postadress (om annan än fartygets ägare): 
	F-nummer i SITS: 
	Mätningsplats (hamn, kajnummer, varv): 
	 OBS! Vid mätning i utlandet, se upplysningar under ”Avgift”: 

	Kryssruta-Ritningar enligt förteckning (se upplysningar på baksidan): Off
	Kryssruta-Kopia av utländskt mätbrev (vid inköp från utlandet): Off
	Kryssruta-annan bilaga: Off
	annan bilaga:: 


