ANMÄLAN om
c
Avlämning av avfall från fartyg
Rensa formulär
Information som ska lämnas till (hamn):
………………………………………………
före ankomst

FARTYGETS UPPGIFTER
Fartygets namn

Signalbokstäver

IMO-nummer

Flaggstat

FARTYGETS ANKOMST/AVGÅNG
Beräknad ankomst/datum

Klockslag

Beräknad avgång/datum

Klockslag

HAMNUPPGIFTER
Tidigare hamn

Nästa hamn

Senaste hamn där sludge/oljehaltigt länsvatten avlämnats

Datum

Senaste hamn där fast avfall avlämnats

Datum

AVFALL d
Typ

Avfall som
ska avlämnas
(m3)

Maximal
lagringskapac
itet för avfall
i avsedda
utrymmen
(m3)

Mängd avfall
som behålls
ombord (m3)

Hamn där återstående avfall
kommer att avlämnas

Uppskattad
mängd avfall
som kommer att
genereras
mellan anmälan
och nästa hamn
(m3)

1. Spilloljor

Sludge

Länsvatten
Andra
(ange vilka)
2. Fast avfall

Matavfall

Plast
Annat
(ange vilket)
3. Toalettavfall
(inkl. gråvatten)
4. Lastrelaterat avfall
(ange vilket)
5. Lastrester
(ange vilka)

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och att det finns tillräcklig lagringskapacitet i därför avsedda
utrymmen ombord för att förvara allt avfall som genereras till nästa hamn där avfallet ska avlämnas.
Datum: ________________________ Tid: __________ Underskrift: _______________________________________________

Skriv ut

Skicka

Upplysningar
c

d

Denna anmälan ska lämnas av den som
ansvarar för fartygets avlämning av avfall.
Anmälan ska lämnas till hamnen i god tid före
fartygets ankomst. Observera att i Sverige
gäller obligatorisk avlämning till
mottagningsanläggning iland av all sludge
och det oljehaltiga länsvatten som inte kan
släppas ut efter behandling genom godkänd
utrustning och därför avsedda tankar är fyllda
till mer än 25 % samt av allt fast avfall i
enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter
(SJÖFS 2005:8).
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Typ och mängd av avfall och lastrester som ska
avlämnas och/eller behållas ombord. Mängden
avfall ska anges i kubikmeter (m3) under året
av:
• spillolja från fartygs maskinrum, vilket
inkluderar sludge och oljeförorenat
slagvatten (antal m3, genomsnittlig oljehalt i
vattnet anges om uppgiften finns).
• oljelastrester och spolvätska från rengöring
av oljetankfartygs lasttankar, barlasttankar
och sloptankar (antal m3)
• kemikalielastrester och spolvätska från
rengöring av kemikalietankfartygs lasttankar
och sloptankar (antal m3)
• övriga lastrester (antal m3)
• toalettavfall (antal m3), och fast avfall (antal
m3)

