
Fartygsanmälan
Fartygets signal IMO-nr Fartygets namn Flagg Isklass

Hemort Nationalitet Bruttoton Nettoton DW

Ankom (år mån dag) Ankom från Via Djupg Innehar fartyget vid ankomst last till utlandet?

          Ja                 Nej

Avgick (år mån dag) Avgick till Via Djupg Innehar fartyget vid avgången last från utlan-
det till Svensk hamn?

          Ja                 Nej
Innehar SFV:s svavelintyg

        Ja                   Nej

Fartygstyp

        Tankfartyg                    Specieliserat fartyg                 Övrigt torrlastfartyg

        Bulkfartyg                     Övrigt RoRo-fartyg                  Övrigt LoLo-fartyg

        Containerfartyg            Torrlastpråm                            Komb. bulk/torrlastfartyg

Eldfarliga eller explosiva varor  
(om ja, bifoga lista)

        Ja                Nej

Skäl för anlöp

         Lossning                       Proviant

         Lastning                        Vinddrivning

         Bunkring                       Annat skäl

Ankommande typ av last

        Inrikes                           Direkt utrikes                          Kombinerad utrikes

Avgående typ av last

        Inrikes                      Direkt utrikes                        Kombinerad utrikes

Inrikes lossande varuslag Inrikes avgångshamn Kvantitet, kg Kvantitet, m3 Varumottagare

Utrikes lossande varuslag Utrikes avgångshamn Kvantitet, kg Kvantitet, m3 Varumottagare

Inrikes lastade varuslag Inrikes destinationshamn Kvantitet, kg Kvantitet, m3 Varumottagare

Utrikes lastade varuslag Utrikes destinationshamn Kvantitet, kg Kvantitet, m3 Varumottagare

Rederiets ombud/Mäklare Adress Postnummer Ort Rederiets/Mäklarens VAT-nr

Kranfakturans mottagare Adress Postnummer Ort Företagets VAT-nr

Anmälan skickas till: 
umea@kvarkenports.com

NR I FARTYGSLIGGARE: _____________________________

mailto:umea@kvarkenports.com
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