
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Vedlegg II

OPPLYSNINGER SOM SKAL MELDES FØR ANLØP I HAVNEN I ... ...... (anløpshavn som omtalt i §

20-7)

1. Skipets navn, kjenningssignal og, dersom det foreligger, dets IMO-identifikasjonsnummer:

2. Flaggstat:

3. Forventet anløpstidspunkt:

4. Forventet avseilingstidspunkt:

5. Forrige anløpshavn:

6. Neste anløpshavn:

7. Siste havn der avfall ble levert, og dato for dette:

8. Skal

alt deler av ikke noe av (Kryss av for det som passer)

avfallet leveres til mottaksanlegget i havnen?

9. Type og mengde av avfall og rester som skal leveres og/eller beholdes om bord, og prosentdel av
maksimal lagringskapasitet:

Ved levering av alt avfall skal annen kolonne fylles ut der det er relevant.

Ved levering av deler av eller ikke noe avfall skal alle kolonnene fylles ut.

Type Avfall som skal

leveres (m3 )

Maksimal

lagringskapasitet

til rådighet (m3 )

Avfallsmengde

som beholdes

om bord (m3 )

Havn der

resten av

avfallet vil bli

levert

Antatt

avfallsmengde

som blir

generert

mellom

meldingen og

neste

anløpshavn

(m3 )

1. Spillolje      

Slam      

Bunnvann      

Andre (spesifiseres)      

2. Søppel      

Næringsmiddelavfall      

Plast      

Andre      

3. Kloakk1      
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4. Lasterelatert

avfall2

(spesifiser)

     

5. Lasterester1

(spesifiser)

     

6. Kildesortering –

avfallsreduksjon

(spesifiser)

1 Utslipp av kloakk til sjøs kan foretas i overensstemmelse med regel 11 i vedlegg IV til Marpol 73/78. Hvis det er
hensikten å foreta et tillatt utslipp til sjøs, skal feltene om kloakk ikke utfylles.

2 Kan være anslag.

Merknader:

1. Disse opplysningene kan brukes til havnestatskontroll og andre inspeksjonsformål.

2. Dette skjemaet skal fylles ut med mindre skipet omfattes av et unntak i henhold til § 20-7.

Jeg bekrefter

at ovenstående opplysninger er nøyaktige og korrekte, og

at det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådighet om bord til å oppbevare alt avfall som genereres
mellom denne meldingen og neste havn der avfallet skal leveres.

Dato.............

Tidspunkt...........

Underskrift..........

0 Endret ved forskrift 24 aug 2010 nr. 1291 (i kraft 31 okt 2010).

Databasen sist oppdatert 28. aug 2012
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