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K-MÄRKNING AV YRKESFARTYG
Vilka fartyg kan bli k-märkta?

FARTYG SOM KAN K-MÄRKAS MÅSTE UPPFYLLA
FÖLJANDE KRITERIER:
Vara äldre än 50 år. Vara byggt i Sverige och/eller under
varaktig tid gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg.
Som yrkesmässig trafik räknas till exempel: bogsering, fiske,
bärgning, transport av gods eller passagerare. (Fiskefartyg
ska ha funnits i fartygsregistrets förteckning över fiskefartyg.)
I undantagsfall kan även fartyg som är yngre än 50 år
k-märkas, då ska särskilda skäl anges under rubriken ”Övriga
upplysningar” i ansökningsblanketten. SMTM anser att
nybyggda kopior av äldre fartyg kan ha ett stort pedagogiskt
värde, dessa fartyg k-märks dock inte. Istället hänvisar vi till
möjligheten att ansöka om Traditionsfartygsklassning (se
nedan).
FÖR ATT ETT FARTYG SKA KUNNA K-MÄRKAS MÅSTE
FARTYGSÄGAREN:
Lämna in en ansökan till Statens maritima och
transporthistoriska museer, SMTM. I ansökan lämnas
uppgifter om fartygets nuvarande skick, fartygets historik,
hur det bevaras och brukas samt framtida planer. Vid
SMTM studeras ansökningarna av en arbetsgrupp som gör
en bedömning inför beslut. Processen sker i dialog med
fartygsägaren.

KLASSER
K-märkningen sker i tre nivåer: kulturhistoriskt värdefulla,
kulturhistoriskt mycket värdefulla och kulturhistoriskt
synnerligen värdefulla.
OM BESLUTET
K-märkningen delges fartygsägaren i form av ett beslut och
gäller tills vidare om inte fartyget byter ägare eller hemort
eller om sådana förändringar sker som kan påverka det
kulturhistoriska värdet. Fartygsägaren är själv ansvarig att
meddela ändrade förhållanden till SMTM. Myndigheten kan
återkalla en utfärdad k-märkning, om fartyget inte längre
uppfyller kriterierna för k-märkningen.
SÅ HÄR ANSÖKER DU
Ansökan om k-märkning ska ha inkommit senast 1 mars för
att behandlas under våren eller senast 1 oktober för beslut
under hösten. En skriftlig ansökan krävs från fartygets ägare
eller firmatecknare, eller motsvarande om förening eller
rederi äger fartyget. Ansökningsblanketten är gemensam
för både k-märkning och traditionsfartygsklassning. På
ansökan anges om du ansöker om båda klassningarna.
Ansökningsblankett finner du på Sjöhistoriska museets
webbplats: www.sjohistoriska.se

