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beslutade den 16 december 2011
Trafikanalys föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken.
1 § Uppgifter till statistik om sjöfart avseende fartyg, gods- och persontransporter m.m. ska lämnas av näringsidkare och kommuner, som valts ut
med statistiska metoder, och vilka bedriver rederiverksamhet, hamn- eller
terminalverksamhet eller hanterar gods på lastageplats.
2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1–2. Uppgifter avseende fartyg och fartygs användning, bilaga 1, ska lämnas senast den 31 mars
varje år eller vid den senare tidpunkt som Trafikanalys bestämmer och avse
förhållandena under det närmast föregående kalenderåret.
Uppgifter avseende gods- och persontransporter med fartyg, bilaga 2, ska
lämnas senast den 9 april, 9 juli, 9 oktober och 9 januari eller vid den senare
tidpunkt som Trafikanalys bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet.
Uppgifterna ska, på begäran, lämnas till Trafikanalys eller till den som
Trafikanalys utser.
3 § Om det finns särskilda skäl får Trafikanalys medge avvikelser och undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om undantag görs
skriftligen till Trafikanalys eller till den som Trafikanalys utser.
Ikraftträdande
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2012.
På Trafikanalys vägnar
BRITA SAXTON
Eva Pettersson
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Namn

Byggår

Flagg

Dwt

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 20XX

Bilaga 1 Fartyg och fartygs användning, årsvis insamling

Gt

Användning

Dagar

Uppgifterna är korrekta
Korrigera enligt nedan

Skyldighet att lämna uppgifter till denna undersökning gäller
enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken,
förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken och
Trafiikanalys föreskrifter (KAMFS 2012:2, TRAFAFS 2012:2
Föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m.).
Lämnade uppgifter hanteras enligt bestämmelserna i 24 kap 8 §
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).
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Bilaga 2 Trafik och transporter med fartyg, kvartalsvis insamling.
Bilaga 2 Trafik och transporter med fartyg, kvartalsvis insamling.
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Rapporten för respektive kvartal sänds in senast den
Rapporten för respektive kvartal
sänds in senast den
svarskuvert

9 april, 9 juli, 9 oktober och 9 januari i bifogat
Samråd med Näringslivets Regelnämnd (NNR) har skett vid utformningen
9 april, 9 juli, 9 oktober och
eller under adress
av
denna undersökning.
Samråd
med Näringslivets Regelnämnd (NNR) har skett vid utformningen

eller under adress

av denna undersökning.
Rapporterande hamn

9 januari i bifogat svarskuvert

(Stämpla gärna)
Rapporterande
hamn

(Stämpla gärna)

Underskrift

I detta ärende efterfrågas (TEXTA)

Ort och datum
Namnteckning

Telefon (riktnr och abonnentnr)

Vänd!

Underskrift

I detta ärende efterfrågas (TEXTA)

Postadress

Telefon

Ort och datum
Begär

E-post

Fax

Namnteckning
Telefon (riktnr och abonnentnr)

Vänd!
Postadress

Telefon

Begär

E-post

Fax
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1

Ankommande fartyg
Fartygets signal

IMO-nr

Flagg (enligt kodbilaga 1)

Namn

Bruttodräktighet

Allmänt
Innehar fartyget vid ankomsten last till
utlandet?

Ankom (år, mån, dag) Ankom närmast från

1

Fartygstyp
(enligt kodbilaga 4)

Typ av fart

2a

Ja

2

Antal ankomster

Nej

01 Tankfartyg

05 Rorofartyg för passagerare

09 Övrigt passagerarfartyg exkl. kryssningsfartyg

02 Bulkfartyg

06 Övrigt rorofartyg

19 Kryssningsfartyg

03 Containerfartyg

07 Torrlastpråm

10 Offshorefartyg

04 Specialiserat fartyg

08 Övrigt torrlastfartyg

11 Övrigt fartyg:

1

Inrikes fart

Lossat gods

2

–

Direkt utrikes fart

3

Gå till avsnitt 2 b

Ange vad

Kombinerad utrikes fart

Ankommande passagerare

Icke enhetsgods
Lasttyp
(enl. kod- Varuslag i klartext
bilaga 5) om inte varukod anges

Varukod
(enl. kodbilaga 6)

Avgångshamn eller kustområde i klartext om inte
hamn-/kustområdeskod anges

Bruttovikt i ton
Hamn-/kustområdeskod (enl.
kodbilaga 2–3)
Totalt

Varukod
(enl. kodbilaga 6)

Avgångshamn eller kustområde i klartext om inte
hamn-/kustområdeskod anges

Bruttovikt i ton
Hamn-/kustområdeskod (enl.
Totalt
kodbilaga 2–3)

Containrar, roro-enheter o.d.
Lasttyp
(enl. kod- Varuslag i klartext
bilaga 5) om inte varukod anges

Personbilar, bussar samt passagerare exkl. kryssningspassagerare
Lasttyp
(enl. kodbilaga 5) Lasttyp i klartext om inte lasttypskod anges

2b

Avgångshamn eller kustområde i klartext om inte
hamn-/kustområdeskod anges

Kryssningspassagerare
Lasttyp

4

Passagerare som avslutar en kryssning

71

Passagerare som tillfälligt går i land

72

Antal

Hamn-/kustområdeskod (enl.
kodbilaga 2–3)
Antal

Antal enheter
med last utan last

3

Avgående fartyg
Avgick (år, mån, dag)

Avgick närmast till

Innehar fartyget vid avgången oupplossad last från utlandet till svensk
hamn?

Allmänt

1 Ja

Typ av fart

4a

1 Inrikes fart

Lastat gods

2 Direkt utrikes fart

–

Antal avgångar
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2 Nej

3 Kombinerad utrikes fart

Avresande passagerare

Icke enhetsgods
Lasttyp
(enl. kod- Varuslag i klartext
bilaga 5) om inte varukod anges

Varukod
(enl. kodbilaga 6)

Destinationshamn eller kustområde i klartext om inte
hamn-/kustområdeskod anges

Bruttovikt i ton
Hamn-/kustområdeskod (enl.
kodbilaga 2–3)
Totalt

Varukod
(enl. kodbilaga 6)

Destinationshamn eller kustområde i klartext om inte
hamn-/kustområdeskod anges

Bruttovikt i ton
Hamn-/kustområdeskod (enl.
kodbilaga 2–3)
Totalt

Containrar, roro-enheter o.d.
Lasttyp
(enl. kod- Varuslag i klartext
bilaga 5) om inte varukod anges

Antal enheter
med last utan last

Personbilar, bussar samt passagerare exkl. kryssningspassagerare
Lasttyp
(enl. kodbilaga 5) Lasttyp i klartext om inte lasttypskod anges

4b

Destinationshamn eller kustområde i klartext om inte
hamn-/kustområdeskod anges

Hamn-/kustområdeskod (enl.
kodbilaga 2–3)
Antal

Kryssningspassagerare
Lasttyp

Passagerare som påbörjar en kryssning

Antal

71
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Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2012

