
Svensk Travsport B5027 

Svensk Travsport  

Box 20151, 161 02 BROMMA 

Telefon 08-475 27 00 (kundtjänst) 

Företrädare för Säljare 

Säljares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-postadress 

• Svensk Travsport registrerar högst 20 personer som ägare. En av dessa personer ska dessutom, genom eget och eventuella delägares undertecknande 

av denna anmälan, befullmäktigas som företrädare för ägarskapet. Hos Svensk Travsport registrerad företrädare äger sedan rätt att självständigt agera i 

samtliga angelägenheter, inklusive registrering av ny ägare vid framtida försäljning/överlåtelse av hästen, gentemot Svensk Travsport och till Svensk 

Travsport anslutna travsällskap. Bestämmelser om ägarskifte finns i Avels- och Registreringsreglemente för Svensk Travsport samt på 
www.travsport.se. 

• Avgiften för ägarskifte tas ut via Svensk Travsports avräkningar. Aktuella avgifter finns på www.travsport.se. 

• Om underårig ska registreras som företrädare/delägare ska båda förmyndarna underteckna anmälan. Om en förmyndare är ensam vårdnadshavare

måste det styrkas med personbevis från Skatteverket.

• För ny utländsk juridisk person ska teckningsrätten styrkas med aktuell kopia av bolagets registreringsbevis (högst 6 månader gammalt). 

Företrädare för ny Ägare 
Företrädarens namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer Telefon 

Gatuadress Postadress 

E-postadress Momsregistreringsnummer 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) 

Övriga nya Ägare 
Undertecknade delägare befullmäktigar härmed företrädaren att, inför Svensk Travsport och till Svensk Travsport anslutna travsällskap, förfoga 

över och även överlåta äganderätt för ovan nämnd häst. De åtgärder som vidtas av företrädaren godkännes: 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-postadress 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-postadress 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-postadress 

Delägares namn (v.g. texta) Personnummer/Organisationsnummer 

Gatuadress Postadress 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) E-postadress 

Hästens namn och registreringsnummer Överlåtelsedatum (Får ej ändras!) 

ANMÄLAN OM ÄGARSKIFTE 
Blanketten skickas i original till Svensk Travsport, Box 20151, 161 02 Bromma. 

Vid definitiv export ska blanketten B5001 Exportanmälan användas. 

Anmälan om ägarskifte måste vara fullständigt ifylld och insänd med namnteckning i original  

för att registrering ska kunna ske. Skulle det komma fram att en person i ansökan felaktigt angivits 

som ägare till hästen, eller felaktigt blivit registrerad som ägare till en häst, kan Svensk Travsport låta 
registrera hästen under benämningen ”okänd ägare” till dess att de rätta förhållandena utretts. För att 

utbetalningar ska kunna tillställas den nye företrädaren fordras att anmälan kommit Svensk Travsport 

tillhanda senast näst sista arbetsdagen före månadsskifte. 
Information om Svensk Travsports hantering av personuppgifter finns beskrivet på 

travsport.se/integritetspolicy. 



Svensk Travsport B5027 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR VID ÄGARSKIFTEN 

Vad är ett ägarskap? 

Ett ägarskap är Svensk Travsports benämning på den eller de personer som är registrerad(e) som ägare till en häst. 

Ägarskapet kan bestå av en eller flera fysiska och/eller juridiska personer och en av dessa ska vara befullmäktigad 

företrädare (se nedan) för ägarskapet. Varje ägarskap är unikt. Om det sker en förändring i vilka som ska ingå i ett 

ägarskap för en häst, eller vem som ska företräda ägarskapet, så betraktas den nya ägarkonstellationen som ett nytt 

ägarskap. 

Vad innebär det att vara företrädare? 

Den fysiska eller juridiska person som har registrerats som företrädare för ett ägarskap har fullmakt att, gentemot 

Svensk Travsport och till Svensk Travsport anslutna travsällskap, företräda ägarskapet i samtliga angelägenheter* 

gällande hästen.  

*Gäller även anmälan om registrering av ny ägare vid eventuell framtida försäljning/överlåtelse av hästen.

När en juridisk person – aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag – har registrerats som företrädare är det 

behörig(a) firmatecknare som ska underteckna alla eventuella handlingar avseende hästen. 

När ska momsregistreringsnummer registreras? 

Hästägare (företrädare) som redovisar moms behöver ha ett momsregistreringsnummer registrerat hos Svensk 

Travsport. För betalningsmottagare med momsregistreringsnummer beräknas moms och betalas ut på prispengar 

etcetera. Utbetalningar till mottagare utan registrerat momsregistreringsnummer görs alltid exklusive moms. 

Vad innebär ”Överlåtelsedatum” och varför får det inte ändras på blanketten? 

”Överlåtelsedatum” är det datum då hästen byter ägare och även det datum som hos Svensk Travsport registreras för 

genomfört ägarskifte. Överlåtelsedatumet får aldrig vara ändrat på blanketten (ex.vis genom överstrykning eller med 

Tipp-Ex), eftersom det är ett datum som både ”Företrädare för ny ägare” och ”Företrädare för Säljare” ska vara 

överens om och det därmed inte får finnas risk att datumet har ändrats mellan respektive parts undertecknande. 

Om en ägare försvinner/tillkommer, hur ska ”Anmälan om ägarskifte” fyllas i? 

Grundprincipen är att blanketten ska fyllas i så som man vill att Svensk Travsport ska registrera ägarskapet. 

Exempel 1: 

Person A, Person B och Person C är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Person A är 

registrerad som företrädare för ägarskapet. Nu ska Person B utträda ur ägarskapet. Person A undertecknar som 

”Företrädare för Säljare” eftersom han företräder det gamla ägarskapet. Person A undertecknar även som 

”Företrädare för ny ägare” och Person C undertecknar som ”Övriga ägare”. Tillsammans bildar nu Person A och 

Person C ett nytt ägarskap. 

Exempel 2: 

Aktiebolaget AB och Person A är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Aktiebolaget AB är 

företrädare för ägarskapet. Nu har Person B köpt in sig i hästen och ska även han vara registrerad som delägare. 

Firmatecknaren/-arna för Aktiebolaget AB undertecknar som ”Företrädare för Säljare” eftersom Aktiebolaget AB 

företräder det gamla ägarskapet. Firmatecknaren/-arna i Aktiebolaget AB undertecknar även som ”Företrädare för 

ny ägare” och Person A och Person B undertecknar som ”Övriga ägare”. Tillsammans bildar Aktiebolaget AB, 

Person A och Person B nu ett nytt ägarskap. 

Om en företrädare och delägare ska byta plats med varandra i ett ägarskap (företrädaren ska bli delägare 

och delägaren ska bli företrädare), hur ska ”Anmälan om ägarskifte” fyllas i? 

Exempel: 

Person A och Person B är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Person A är företrädare för 

ägarskapet och Person B är registrerad som delägare. Nu ska Person B registreras som företrädare och Person A som 

delägare till hästen. Person A undertecknar som ”Företrädare för Säljare” eftersom Person A företräder det gamla 

ägarskapet. Person B undertecknar som ”Företrädare för ny ägare” och Person A undertecknar som ”Övriga ägare”. 

Tillsammans bildar Person B och Person A nu ett nytt ägarskap. 
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Hur ska blanketten fyllas i vid bolag under bildande? 

Om det är nyregistrering av ett bolag så fyller en av bolagsmännen i som ”Företrädare för ny ägare” samt bifogar en 

notering om att bolag är under bildande. Om man har övertagit ett befintligt bolag så fyller man i bolagets uppgifter 

som ”Företrädare för ny ägare” samt bifogar kopia av bolagsbevis och generalfullmakt. 

 

Om en underårig ska stå som företrädare/delägare, hur gör man då? 

Om underårig ska registreras som företrädare/delägare ska båda förmyndarna underteckna ansökan. Är en 

förmyndare ensam vårdnadshavare måste det styrkas med personbevis från Skatteverket.  

 

Om en juridisk person ska registreras som företrädare eller delägare, måste då alla bolagsmän lämna sina 

respektive uppgifter och underteckna? 

Det räcker med att den eller de som är firmatecknare för den juridiska personen undertecknar ägarskiftet. 

             

Hur gör man när man ska leasa eller leasa ut en häst? 

Om man ska leasa eller leasa ut en häst ska blanketten ”Anmälan om leasing – leasingavtal” användas. 

Bestämmelser angående leasing finns i Svensk Travsports Avels- och Registreringsreglemente samt på 

www.travsport.se. 
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