
Meldingsskjema for avfall i Vågan havn
Informasjon som skal sendes fra skipet før ankomst til Vågan Havn 
Vennligst sendt skjemaet per epost til: havnevakt@vagan.kommune.no 

Type og mengde av avfall og rester som skal leveres og/eller beholdes ombord:

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er nøyaktige og korrekte, og at det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådighet ombord til å oppbevare 
alt avfall som genereres mellom denne meldigen og neste havn der avfalles skal leveres.

SKIPETS NAVN:

IMO-NUMMER:
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Dato Tidspunkt Underskrift skipsfører (skriv inn ditt fulle navn)

OLJEHOLDIG SLAM:

OLJEHOLDIG BUNNVANN:

ANDRE (SPESIFISERES):

MATAVFALL:

PLASTAVFALL:

RESTAVFALL (SPESIFISER):

SPILLVANN (INKL. KLOAKKVANN):

LASTERELATERT AVFALL (PALLER ETC.):

LASTERESTER (SPESIFISER):

FORVENTET ANKOMSTTIDSPUNKT 
(DATO OG KLOKKESLETT):

FORRIGE ANLØPSHAVN:

SISTE HAVN DER AVFALL BLE LEVERT, 
OG DATO FOR DETTE:

TYPE AVFALL SOM 
SKAL LEVERES 
(M³)

MAKSIMAL 
LAGRINGS-  
KAPASITET TIL 
RÅDIGHET(M³)

AVFALLS- 
MENGDE SOM 
BEHOLDES 
OMBORD (M³)

HAVN DER 
RESTEN AV 
AVFALLET BLIR 
LEVERT

ANTATT AVFALLS- 
MENGDE SOM BLIR 
GENERERT MELLOM 
MELDING OG NESTE 
ANLØPSHAVN (M³)

ANTALL  
BESETNINGSMEDLEMER:

ANTALL  
PASSASJERER:

FORVENTET AVGANGSTIDSPUNKT 
(DATO OG KLOKKESLETT):

NESTE ANLØPSHAVN:

KALLESIGNAL:

FLAGGSTAT:

KLIKK HER FOR Å SENDE 
INN SKJEMAET DIGITALT
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