Ankomstdat.

Dnr.

REGISTRERINGSANSÖKAN FÖR FARTYG SOM ANVÄNDS I KOMMERSIELLT FISKE
Fartygets namn

Tidigare registreringsnummer

ÄGAR- OCH KONTAKTUPPGIFTER
IRCS-radiosignal

Fatygets kontaktuppgifter ( telefon- telefaxnummer, satellittelefonnummer samt e-postadress)

Ägarens/ägarnas namn

Adress /

Nationalitet

Personbeteckning

Andel %

FO-nummer

..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Representanten/-erna för företaget som äger fartyget, adress, telefonnummer och personbeteckning
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Innehavarens/-havarnas eller hyrestagarens/-tagarnas namn, adress, telefonnummer samt personbeteckning

Hyres- eller innehavs %

...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Licensinnehavarens namn, adress samt personbeteckning/ FO-nummer, om annan än fartygets ägare
...........................................................................................................................................................................................................................................................

FARYGETS TEKNISKA UPPGIFTER
Fartygets byggnadsland- plats samt år

Varv /tillverkare samt modell

Första registreringsdatum som fiskefartyg

Huvudmaskinens effekt

skrovmaterial

Fartygets hemmahamn

Motortyp, modell samt tillverkningsår

Annan motoreffekt

kW

kW
Mätbrevslängd

Fartygets totallängd LOA

Fartygets bredd B1

Fartygets dräktighet

Sidohöjd T1

Besiktningen i kraft (dat)

GT

HUVUDSAKLIGA FISKEREDSKAP
Redskap 1

Redskap 2

Redskap 3

Redskap 4

ÖVRIGA UPPGIFTER OCH UNDERSKRIFT
Övriga uppgifter

Ort och datum

(ELY A1.1)

Underskrift

Namnförtydligande

IFYLLNINGSINSTRUKTIONER FÖR REGISTRERINGSANSÖKAN
Fartygets namn
Tidigare registreringsnummer

Fartygets namn tex. Truten, Vera, Laxen etc.
Fartygets tidigare registreringsbeteckning om det varit i
fiskefartygsregistret. Kan även vara en utländsk beteckning. Yttre
betecking.
IRCS-radiosignal
Radioanropssignal som Kommunikationsverket beviljar
Ägarens/ägarnas namn, Adress, Nationalitet, Personbeteckning, Andel %, FO-nummer
Ägarnas namn samt uppgifter
Licensinnehavarens namn, adress samt personbeteckning/ FO-nummer, om annan än fartygets ägare
Uppgifterna över licensinnehavarna fylls i om de avviker från
ägaruppgifterna.
Skrovets material
Trä, metall, glasfiber/plast, annat
Första registreringsdatum som fiskefartyg
Fylls i endast om fartyget tidigare varit registrerat i EUfiskefartygsregistret
Huvudmaskinens effekt
Effekten anmäls i kilowatt, med en decimals noggrannhet
Motortyp, modell samt tillverkningsår
Diesel, bensin inombordare, elmotor, aktersnurra. (tex, aktersnurra, honda
BF40A,årsmodell.2008)
Annan motoreffekt

Hjälpmaskinernas effekt anges i kilowatt

Fartygets längd anmäls enligt följande instruktion:
Under 12 m långa fartyg
Ägare av fiskefartyg och båtar vars totala längd är under 15 m bör mäta sitt fartyg eller båt enligt bilderna som bifogats
dessa anvisningar (figur 1 och 2). De egenskaper som bör mätas är fartygets eller båtens bredd (B1), totala längd (LOA) samt
sidohöjd (T1), som bör antecknas i respektive punkt på registreringsblanketten. Uppgifterna anmäls med en cm
noggrannhet.
12 m eller längre fiskefartyg
Ansökningar gällande 12 m eller längre fiskefartyg bifogas ett internationellt mätbrev, ur vilket mätbrevslängden,
dräktigheten (GT), bredden och höjden framkommer. Uppgifterna anmäls med en cm noggrannhet. Dräktigheten på fartyg
med en totallängd under 15 m räknas enligt förordning (EG) Nr 3259/1994. Uppgifterna anmäls med en centimeters
noggrannhet.
Besiktningen i kraft (dat)
Fiskefartyg, som används vid yrkesmässigt fiske, med en totallängd på 10 m eller längre, omfattas av
trafiksäkerhetsverkets (Trafi) besiktningsplikt (Förordning om besiktning av fartygs 1123/99 och Förordning om
säkerheten på vissa fiskefartyg 65/2000). Ett besiktningsintyg som är i kraft skall bifogas ansökningsblanketten. Mer
uppgifter angående mätning och besiktning av fiskefartyg fås från Trafi. Mätresultaten antecknas på blanketten.

Huvudsakliga fiskeredskap
Undesrkrift

Minst två redskap skall anmälas
Fartygets ägare skall underteckna och datera blanketten. Om ägaren är
annat än en naturlig person skall underteckningen ske av person som
enligt bolagsordningen har rätt till det, eller annan befullmäktigad person.

Bilagor:
Registreringsansökan skall bifogas följande dokument beroende på fartygsgrupp.
Högsjöfartyg:
Nationalitetsintyg (Trafi)
Köpebrev eller annat dokument som styrker ägandet
Internationellt mätbrev (Trafi)
Besiktningsintyg (Trafi)
Motortillverkarens effektintyg eller intyg över ändring av maskineffekt
Om ägaren är annan än naturlig person, utdrag ur handelsregisteret (lag 690/2010, 21§,2 moment, punkt 4)
Utredning angående uppfyllande av lagens 690/2010, 10§ förutsättningar
Utredning angående uppfyllande av lagens 690/2010, 11§ förutsättningar
Verksamhetsplan enligt lagen 690/2010, 15 §
Kustfartyg:
Köpebrev eller annat dokument som styrker ägandet
Besiktningsintyg (10 m eller längre fartyg)

MÄTNING AV FARTYG SOM HAR EN TOTALLÄNGD UNDER 15 M

