Anmeldelsesformular jf. § 12, stk. 3
OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF HAVNEN I:

(Bestemmelseshavn som anført i § 12 i denne bekendtgørelse)
1. Skibets navn, radiokaldesignal og eventuelt IMO-identifikationsnummer:
2. Flagstat:
3. Forventet anløbstidspunkt (ETA):
4. Forventet afsejlingstidspunkt (ETD):
5. Foregående anløbshavn:
6. Næste anløbshavn:
7. Sidste havn og dato, hvor driftsaffald blev afleveret, herunder de mængder (i m 3) og typer affald, som blev afleveret:

8. Afleverer De (sæt kryds i det relevante felt):
alt ☐
noget af ☐
deres affald til modtagefaciliteter i havnen?

intet af ☐

9. Type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, og maksimal lagerkapacitet i procent:

Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden og sidste kolonne efter omstændighederne. Hvis noget eller intet affald afleveres,
udfyldes alle kolonner.
Type

Olieaffald
Olieholdigt bundvand
Olierester (slam)
Andet (specificeres)
Spildevand 1
Skrald
Plast
Madrester
Husholdningsaffald
(f.eks.

Affald,
der skal
afleveres
(m 3 )

Maksimal
lagerkapacitet
til affald
(m 3 )

Affaldsmængde,
der beholdes om
bord
(m 3 )

Den havn,
hvor det
resterende
affald vil
blive
afleveret

Skønnet
affaldsmængde,
der vil blive
frembragt mellem
meddelelsen og
næste anløbshavn
(m 3 )

Affald, der blev
afleveret i den
sidste
afleveringshavn,
jf. punkt 7 ovenfor
(m 3 )

papirprodukter,
klude, glas, metal,
flasker, lertøj)
Madolie
Aske fra
forbrændingsanlæg
Driftsaffald
Døde dyr
Lastrester 2
(specificeres)3
1 Spildevand må udledes til søs i overensstemmelse med bestemmelse11 i bilag IV til Marpol. Hvis det er hensigten at foretage en tilladt udledning til søs,
udfyldes felterne om spildevand ikke.
2 Kan være et skøn.
3 Lastrester skal specificeres og kategoriseres i henhold til de relevante bilag til Marpol, navnlig Marpol-bilag I, II og V.

Bemærkninger
1. Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og andre inspektionsformål.
2. Medlemsstaterne bestemmer, hvilke organer der skal have genparter af denne meddelelse.
3. Denne formular skal udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en dispensation i henhold til denne bekendtgørelses § 18.
Undertegnede bekræfter, at:
—
ovennævnte oplysninger er nøjagtige og korrekte, og
— at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare alt det affald, der frembringes mellem denne
meddelelse og den næste havn, hvor der afleveres affald.
Dato:
Tidspunkt:
Underskrift:

