
Anmälan om avlämning av fartygsgenererat 

avfall till Smålandshamnar AB

1. Uppgifter om fartyget

Fartygets namn:
Ägare eller 
operatör:

IMO-nummer: Anropssignal:

Bruttodräktighet: Flaggstat:

2. Uppgifter om hamn och rutt

Plats/terminal:

Nästa hamn och 

land:

Datum och tid för 

ankomst:

Senaste hamn 

för avlämning av 

avfall:
Datum och tid för 

avgång:

Datum för sista 

avlämning:

Senaste hamn och land:

Nästa hamn för 

avlämning:

3. Avfallstyp och avfallsmängd samt lagringskapacitet:

Typ

Avfall som ska 

avlämnas (m3)

Maximal lagrings-

kapacitet för 

avfall (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 

anlöpshamn (m3)

Spillolja

Oljehaltigt länsvatten

Oljehaltiga 

restprodukter (sludge)
Oljehaltigt spolvaten 

från tankrengöring

Annat (specificera):

Toalettavfall (1)

Typ

Avfall som ska 

avlämnas (kg)

Maximal lagrings-

kapacitet för 

avfall (kg)

Mängd avfall 

som behålls 

ombord (kg)

Hamn där 

återstående 

avfall kommer 

att avlämnas

Uppskattad mängd 

avfall som kommer att 

genereras mellan 

anmälan och nästa 

anlöpshamn (kg)

Brännbart

Icke brännbart

Trä

Wellpapp

Skrot (metall)

Annat (specificera vad):

(1) Toalettavfall får släppas ut i enlighet med bestämmelse 11 i bilaga IV till Marpol-konventionen. Motsvarande fält behöver inte fyllas i om avsikten 

är att göra ett tillåtet utsläpp till havs

Fast avfall (icke farligt avfall)



Anmälan om avlämning av fartygsgenererat 

avfall till Smålandshamnar AB

Typ

Avfall som ska 

avlämnas (kg)

Maximal lagrings-

kapacitet för 

avfall (kg)

Mängd avfall 

som behålls 

ombord (kg)

Hamn där 

återstående 

avfall kommer 

att avlämnas

Uppskattad mängd 

avfall som kommer att 

genereras mellan 

anmälan och nästa 

anlöpshamn (kg)

Farligt fast avfall

Fast oljehaltigt avfall 

(trasor, absorbmedel 

m.m.)

Oljefilter

Batterier

Lysrör

Elektronik

Färgavfall

Aerosoler

Annat (specificera vad):

Övrigt avfall

Lastrester (1)

Rester från avgasrening

Annat än kategorier 

ovan (specificera vad):

(1) Lastrester ska kategoriseras och specificeras i enlighet med de relevanta bilagorna till Marpol-konventionen

Vänligen skicka ifylld blankett till: trafik@smalandshamnar.com

Datum:

Tid:

Position/ombud:

Namnförtydligande:

Underskrift:

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och att det finns tillräckligt med lagringskapacitet i därför avsedda 

utrymmen ombord för att förvara allt avfall som genereras till nästa hamn där avfallet ska avlämnas

Om oljigt och/eller farligt avfall ska lämnas måste ägarens/rederiets organisationsnummer anges 
(Detta för att kunna registrera avfallet enligt Avfallsförordningen SFS2020:614)

Ägare/rederi organisationsnummer:
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