Pdf-instruktion

Instruktion

Töm blanketten

Registeranmälan av farkost
Registerbeteckning

Traficom-nummer (om sådan finns)

Fyll i alla obligatoriska (*) fält.
Registreringsanmälan gäller*
Första registrering

Ändring i uppgifterna om
ägare och innehavare

Ändring i uppgifterna
om motorn

Ändring i uppgifterna
om farkosten

Dubblett av
registreringsbevis

Nytt bevis i stället för
förkommet bevis

Anmälan om överlåtelse

Tillfällig avregistrering

Slutlig avregistrering

Omregistrering av
avregistrerad farkost

Uppgifter om
farkosten*
Fyll alltid
i uppgifterna
om farkosten.

Farkosten är*
Ny. Från vilket land har den köpts?
Begagnad. I vilket land har den varit i bruk?
Märke*

Identifikationsnummer/CIN-kod/WIN-kod*
Typ*

Största tillåtna motoreffekt enligt
tillverkarens uppgift*
kW
Typ av skrov*

hk

eller

Enskrovsbåt
Skrovmaterial*
Armerad
plast/glasfiber
Skrovlängd (m)*

Motorbåt

Katamaran
Termoplast

Segelbåt

Vattenskoter

Annan, vilken?

Trimaran
Gummi/
PVC/PUR

Aluminium
Stål
Trä
Största bredd (m)*

Betong
Djupgående (m)*

Vikt (kg)*

Överbyggnad*
Öppen
Tillverkningsår*

Modell*

Delvis täckt
Överbyggd
Årsmodell*

Maximal last (kg)

Tillverkningsland

Största antal*
B

Enligt konstruktionskategori:
A
Huvudsakligt användningssyfte*

Fritidsbåt
Ibruktagningsår*

Hyresbåt

Farkostens färg*

Övriga motorer
kan anmälas
t.ex. i bilaga.

D
Största antal personer
Datum för när farkosten tagits i ovan nämnt bruk*

Yrkesbåt
Handelssjöfart
Kommun där farkosten i huvudsak används (inte landskap eller vattenområde)*
Farkostens namn (om sådant finns)

Tilläggsfärg (om sådan finns)

Segelnummer (om sådant finns)
Uppgifter om
motorerna*

C

Största hastighet (knop)

Största längd (m)

Befintlig motor stryks
Motorn är*
Ny

Begagnad

Motorns märke och modell*

Identifierare tilldelad av tillverkaren

Motorns serienummer*
Typ av motor*
Utombordsmotor
Typ av framdrift*

Inu-drev

Propeller
Drivkraft*

Luftpropeller

MU6424r - 3/2020

Bensin
Motorns effekt*
kW
eller
Motorns årsmodell*

Diesel

Inombordsmotor
Vattenjet
Brännolja

Annan, vilken?

El
Ibruktagningsdatum*

LPG/LNG

Annan, vilken?

hk
Motorns tillverkningsår*

Följande sida
Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM • FO-nummer 2924753-3 • www.traficom.fi

Anmälan om
överlåtelse av
farkost
Tillfällig
avregistrering
av farkost
Slutlig
avregistrering
av farkostfarkost
Uppgifter om
ägare som
ska införas
i registret.
Övriga ägare
kan anmälas
t.ex. i bilaga

Överlåtelsedatum*

Nya ägarens personbeteckning/FO-nummer eller exakt gatuadress*

Jag har sålt farkosten
Såld till utlandet

Exporterad

Skadad

Motorn utbytt mot motor
vars effekt är under 15 kW

Inlöst

Sjunken

Tillgripen

Tagen ur bruk

Skriftlig utredning krävs. En slutligt avregistrerad båt kan inte registreras på nytt.
Inlöst på basis av försäkring
såsom förstörd
Skrotad
Förstörd
Demonterad
Är farkosten i finsk ägo*

över 60 %

exakt eller under 60 %
Kontaktpersonen Personbeteckning eller FO-nummer*
(födelsedatum, om utlänning)

Ägarens fullständiga namn*

Ja
Gatuadress (ifylls endast om finsk personbeteckning saknas)

Postnummer och ort (ifylls endast om finsk personbeteckning saknas)

Land

Innehavarens fullständiga namn*
Kontaktpersonen Personbeteckning eller FO-nummer*
Uppgifter om
(födelsedatum, om utlänning)
innehavare som
ska införas
Ja
i registret.
Gatuadress (ifylls endast om finsk personbeteckning/FO-nummer saknas)
Övriga innehavare
kan anmälas
t.ex. i bilaga
Postnummer och ort (ifylls endast om finsk personbeteckning/FO-nummer saknas) Land

Uppgifter om
kontaktpersonen*
Kontaktpersonen
ska varas farkostens ägare eller
innehavare
Faktureringsuppgifter

Adress*

Telefonnummer*

E-post

Personbeteckning eller FO-nummer*

Faktureringsadress*

Fyll i endast om någon
annan än kontaktpersonen faktureras

Bilagor
Bilagor
Underskrift

Ort och datum

st.
Underskrift och namnförtydligande

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Instruktion

Farkostens registeranmälan
Ifyllnadsanvisningar

Fyll i alla obligatoriska (*) uppgifter. Brister i de obligatoriska uppgifterna fördröjer behandlingen.
Registerbeteckning

Nuvarande registerbeteckning. Transport- och kommunikationsverket tilldelar farkosten en registerbeteckning i samband med första registreringen.

UPPGIFTER OM FARKOSTEN*
De tekniska uppgifterna om farkosten kan kontrolleras i användarhandboken. Försäkran om överensstämmelse finns på handbokens sista sida. Information finns också på tillverkarens webbplats.
Identifikationsnummer/CIN-kod/WIN-kod*
Kan även vara farkostens skrovnummer. Om numret inte är känt, antecknas 999.
Finns i nyare båtar på båtens akterspegel på styrbords sida; form t.ex. FI-KPA8A68BJ505.
Om akterspegel saknas, finns numret i aktern.
Äldre båtar har ofta skrovnumret på blå skylten eller på tillverkarens skylt.
Märke*

T.ex. Bella, Buster, Mariner. Modellen uppges under Modell.

Modell*

T.ex. båtar av märket Bella kan vara av modell 440R, 652, 850 m.m.

Skrovlängd (m)* och Största bredd (m)*
Skrovets största längd och bredd enligt tillverkarens uppgift. Om de inte är kända eller om
det är fråga om en självbyggd båt, anges en tillförlitlig mätuppgift.
Största antal*

Största antal personer enligt tillverkarens uppgift. Om det inte är känt eller om det är fråga om
en självbyggd båt, ges en tillförlitlig uppskattning.

Farkostens namn (om sådant finns)
Det namn farkosten har getts, t.ex. Maria, Johanna, Donna.
Segelnummer (om sådant finns) Man kan inte ansöka om att få segelnumret som registerbeteckning; det är fråga om två
skilda saker.
Årsmodell

Anges i garantibeviset eller t.ex. i ett äldre registreringsbevis.

UPPGIFTER OM MOTORERNA*
Befintlig motor stryks

Anteckna att den befintliga motorn stryks, om den byts ut mot en ny.

Motorns serienummer*

Anges på motorblockets sida eller i garantibeviset eller t.ex. i ett äldre registreringsbevis.
Motorns serienummer ska uppges korrekt.
För vissa märkens del har serienumret validerats och det måste alltid anges i den korrekta formen. Mer information: https://www.traficom.fi/sv/transport/batforare/motorbyte-till-farkost

Motorns märke och modell*

Märket kan vara t.ex. Volvo Penta och modellen t.ex. D1-13, D1-20, D1-30.

Avregistrering

Avregistrera farkosten om den är inlöst, såld till utlandet, utförd ur landet, tagen ur bruk, skadad
eller sjunken.

Slutlig avregistrering av farkost

Slutlig avregistrering innebär att farkosten avregistreras så att den aldrig mera kan införas i
registret. Ägaren måste alltid lämna in en särskild utredning för att slutlig avregistrering
ska kunna göras.

UPPGIFTER OM ÄGARE/INNEHAVARE
Om ägarna/innehavarna är fler än ett, kan de övriga ägarna/innehavarna uppges
t.ex. på en annan anmälningsblankett.
BILAGOR

Första registrering: överlåtelseintyg eller köpebrev samt försäkran om överensstämmelse när
det är fråga om ny farkost och ny motor
Första registrering av självbyggd båt eller veteranbåt: blankett MU6432r
(Tilläggsuppgifter för första registrering av självbyggd båt eller veteranbåt)
Ägarbyte: överlåtelseintyg eller köpebrev
Mer information till båtförare: https://www.traficom.fi/sv/transport/vesiliikenne-sv/batforare

INSÄNDNINGSADRESS

Den ifyllda och undertecknade blanketten med bilagor sänds till
Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM eller kirjaamo@traficom.fi
Alternativt kan du också besöka en avtalsregistrerare.

Till början av blanketten

