
Formular S 2 
 

Registreringsanmeldelse 
Skib under bygning 

 
 

 a. Kendingsbogstaver 

  b. Anvendelse c. Anslået bruttotonnage 

d. Byggeværftets navn, adresse, postnr., by og telefonnr. e. Byggenr. 

f. Byggeår 

g. IMO.nr. 

h. Bygherrens navn, adresse, postnr., by og telefonnr. 

i.  Skibet bygges for regning værft bygherre 

j.   Hvem  registreres som ejer værft bygherre 

 
k. Oplysninger om skibets bygning, dets identifikation, samt værdien af de oplagrede materialer 

l. Attestation angående skibet: (foretages af Søfartsstyrelsen, et klassifikationsselskab eller en autoriseret/bemyndi- 
get måler). 

Det bekræftes herved, at de i rubrik k givne oplysninger er rigtige, at bygningen af skibet er så vidt fremskredet, 
at det kan identificeres, og det skønnes, at bruttonnagen vil blive på mindst 5. 

Stempel og underskrift 

S - 552 / 00 

Anmelderens navn, adresse, postnr., by og telefonnr. 



 
 
 

 
n. Ejers underskrift 

Sted Dato 

Underskrift Underskrift 

Underskrift Underskrift 

Underskrift Underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle underskrifter, der ikke er tydelige, skal gentages med blokskrift, stempel eller maskinskrift. 

r 

Værftets underskrift(er) 

Dato Sted 

m. Værftet bekræfter, at bygherren kan registreres som eje 
af skibet. 

Bygherrens underskrift(er) 

Dato Sted 

l. Bygherren bekræfter, at værftet kan registreres som ejer 
af skibet. 

Forbeholdt Skibsregistret 



 
 
 
Formularen sendes til 

S 2 
VEJLEDNING 

Søfartsstyrelsen 
Skibsregistret 
Fjordvænget 30 
4220 Korsør 

 
 
 

Formularen bruges, når et skib, der er under bygning her i landet, skal optages i skibsbygnings-registret. 
 
Hvis den, der registreres som ejer af skibet, ikke er registreret i Skibsregistret, sendes en registreringsanmeldelse 
for rederi. 

 
Bygges skibets skrog på ét værft, og skibet bliver færdigbygget på et andet værft, sendes et bilbrev fra det første 
værft for skroget. 

 
Værftets underskrift skal dokumenteres. Bygges skroget i udlandet, bekræftes underskriften af det pågældende 
lands notarius publicus. Er værftet dansk, skal udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen el. lign. dokumentation 
vedlægges. 

 
Indføres skroget fra udlandet, vedlægges enten udslettelsesattest eller ikke-registreringsattest fra det pågældende 
lands skibsregister. 
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