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AVTAL 
om kredit och certifikat för elektronisk rapportering 

av farledsdeklarationer 

Mellan å ena sidan 
Sjöfartsverket, org.nummer 202100-0654, 601 78 Norrköping 
och 

, härefter kallad Kunden 

Kunduppgifter 
Företagets namn Organisationsnummer Telefonnummer/Växelnummer 

Besöksadress Postadress 

Boxadress E-postadress 

Kontaktperson 
Namn 

E-postadress 

Telefonnummer 

Innehavare av certifikat/användare 
Namn E-postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

Namn E-postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

Namn E-postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

Namn E-postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

1. Inledning
Genom detta avtal medges Kunden en kredit med erläggandet av farledsavgifter. Kunden får
även tillgång till certifikat för autentisering vid elektronisk rapportering av deklaration av
farledsavgifter till Sjöfartsverket.

2. Åtagande
Genom undertecknandet av detta avtal åtar sig Kunden att följa nedan angivna villkor under
den tid certifikatet gäller.

3. Villkor
Allmänt
1. Grunden för detta avtal är Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2021:1) om farledsavgift, 

Sjöfartsverkets Kreditpolicy samt Sjöfartsverkets Certifikatpolicy avseende elektronisk 
rapportering av farledsdeklarationer. Se Sjöfartsverkets hemsida för vidare information.

2. Kunden åtar sig att följa de anvisningar som ges i vid varje tid gällande Kreditpolicy och 
Certifikatpolicy.
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Betalningsansvar 
3. Kunden påtar sig betalningsansvar för de avgifter som beräknas utifrån inrapporterade

uppgifter.

Åtaganden och informationsskyldighet 
4. Kunden åtar sig att tillse att certifikatet alltid hålls skyddat och att omedelbart underrätta

Sjöfartsverket om några avvikelser i skyddet inträffar.
5. Kunden är medveten om att kredit och certifikat kan dras in eller tillfälligt begränsas om

förutsättningar som närmare anges i policyn föreligger.
6. Kunden skall även se till att innehavarna av certifikat förvarar detta på ett betryggande sätt

så att obehöriga inte får åtkomst till rapporteringssystemet. De som har tillgång till ett
certifikat får inte låta andra använda certifikatet.

7. Kunden åtar sig att underrätta Sjöfartsverket om konkurs, ackord, inställda betalningar,
inkassoåtgärder mot det egna företaget och andra övriga omständigheter/händelser av
betydelse, t.ex. upprättande av eller skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Inrapportering 
8. Kunden åtar sig att omedelbart underrätta Sjöfartsverket om ett fel uppstår vid

inrapporteringen av uppgifter.
9. Kunden ansvarar för att de uppgifter som rapporteras in via det egna certifikatet är

korrekta.

Sjöfartsverkets ansvar och åtaganden 
1. Sjöfartsverket ansvarar för rapporteringssystemet samt åtar sig att tillse att det, så långt det

är möjligt, fungerar vid varje tidpunkt.
2. Sjöfartsverket friskriver sig dock från varje form av ansvar för skada eller olägenhet som

kan uppkomma till följd av tekniska fel i systemet.
3. Sjöfartsverket ansvarar inte för Kundens uppkoppling eller tillgång till tjänsten eller för att

användningen kan ske utan avbrott.
4. Sjöfartsverket åtar sig att informera Kunden om planerade avbrott i rapporterings- tjänsten

genom Sjöfartsverkets hemsida.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, ett till Sjöfartsverket och ett till 
Kunden. 

För Sjöfartsverket För Kunden 

Ort och datum Ort och datum 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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