
Anmälan till vattenfarkostregistret
Möckelövägen 58, AX- 22120 MARIEHAMN - www.fma.ax                             

Farkostens registernummer Ifylles av Fordonsmyndigheten Arkivnummer

Anmälan mottagen datum €

Registreringsanmälan gäller* Fyll i alla obligatoriska (*) fält

Första registrering Anmälan om överlåtelse Ändring i uppgifterna om farkost/motor

Nytt registreringsbevis Avregistrering Ändring i uppgifterna

istället för förkommet bevis om ägare/innehavare

Uppgifter om Ägarens fullständiga namn* Kontaktperson Personnummer/FO-nummer*

ägare som Ja

ska införas Adress

i registret
Övriga ägare kan anmälas  t.ex. i bilaga

Uppgifter om Innehavarens fullständiga namn* Kontaktperson Personnummer/FO-nummer*

innehavare Ja

som ska införas
i registret Adress*

Övriga innehavare kan anmälas  t.ex. i bilaga

Uppgifter om Farkosten är

farkosten* Ny. Från vilket land har den köpts?

Begagnad, I vilket land har den varit i bruk?

Fyll alltid Farkostens namn* (om sådant finns) Typ* Motorbåt Vattenskoter Skrov färg*

i uppgifterna Segelbåt Annat, vilken?
om farkosten Märke* Modell* Tillverkningsnummer*

Skrovets största längd* Skrovets största bredd* Överbyggnadsfärg*

m m
Byggnadsmaterial*

Glasfiber Termoplast Aluminium Stål Trä Gummi/PVC Betong

Tillverkningsår* Personantal* Största hastighet (knop)*

Uppgifter Motorn är* Befintlig motor stryks

om motorerna Ny Begagnad

Typ*

Övriga motorer utombords inu-drev inombords

kan anmälas Märke* Modell* Tillverkningsnummer*

t.ex i bilaga

Tillverkningsår* Motoreffekt* Drivkraft*

kW                        eller hk Bensin Diesel Annat, vad?

Tilläggs- Anropssignal eller kontaktuppgifter för radio- eller telefonutrustning*

uppgifter Anropssignal Telefonnummer

Kontaktpersonens uppgifter*

Telefonnummer e-post

Avregistrering Såld till utlandet Förstörts, försvunnit eller av annat skäl inte bör vara införd i registret

överlåtelsehandling bifogas skriftlig utredning bifogas

Datum (ort och tid) Anmälarens underskrift och namnförtydligande



Ifyllnadsanvisningar till anmälan  vattenfarkostregistret
Fyll i alla obligatoriska (*) uppgifter.

Farkostens registernummer Nuvarande registernummer. Fordonsmyndigheten tilldelar vattenfarkosten ett 

registernummer i samband med första registreringen.

Uppgifter om ägaren/innehavare Om ägarna/innehavarna är fler än en, kan de övriga ägarna/innehavarna uppges

 t.ex. i en bilaga.

Uppgifter om VATTENFARKOSTEN De tekniska uppgifterna om vattenfarkosten kan kontrolleras i användarhandboken.

Försäkran om överenstämmelse finns i handbokens sista sida. Information

finns också på tillverkarens webbplats.

Farkostens namn Det namn vattenfarkosten har getts, t.ex. Anna, Marie 

Märke T.ex. Buster, Bella, Yamarin.

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

Tillvekningsnummer/Identifikationsnummer/CIN-kod/WIN-kod

Kan även vara farkostens skrovnummer. Finns i nyare båtar på båtens akterspegel 

på styrbords sida; form FI-KPA8A68BJ505. Om akterspegel saknas, finns numret i aktern.

Äldre båtar har ofta skrovnumret på blå skylt eller på tillverkarens skylt.

Skrovets längd och bredd Skrovets största längd och bredd enligt tillverkarens uppgift. Om det inte är känt 

ges en tillförlitlig uppskattning.

Överbyggnadsfärg Vilken färg överbyggnaden har, om sådan finns.

Personantal Största tillåtna antal personer enligt tillverkarens uppgift.

Uppgifter om MOTORERNA

Befintlig motor stryks Anteckna att den befintliga motorn stryks, om den byts ut.

Märke Märket kan vara t.ex. Volvo Penta

Modell Modellen t.ex. D1-13, D1-20

Tillverkningsnummer/serienummer Anges på motorblockets sida eller i garantibeviset. Motorns nummer ska uppges

korrekt. 

BILAGOR Första registreringen: överlåtelsehandling samt försäkran om överens-

stämmelse när det är frågan om ny farkost och ny motor

Ägarbyte: överlåtelsehandling

Avregistrering: överlåtelsehandling om farkosten är överlåten utanför Åland.

Vid övrig avregistrering skall skriftlig utredning bifogas.

Mer information : www.fma.ax/vattenfarkostregistret
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