Blankett ELY A2.1

Ankomstdatum:

Dnr

Ansökan angående fiskefartygs registreringstillstånd, kvarhållande av registerutrymme, avregistrering eller ändring
Sökandes uppgifter:
Sökande:
________________________________________________________________________________
Adress:
________________________________________________________________________________
Telefon:
______________________E-post:____________________________________________________

1. Ansökan om registreringstillstånd:

(gäller fartyg som kommer att anskaffas i framtiden ! )

Jag anhåller om registreringstillstånd för fartyg som jag skall skaffa. Fartygets maximala kapacitet är:
Totallängd (cm):_______

Bredd (cm):_______Sidohöjd (cm):_______

Jag anhåller om registreringstillstånd för fartygsgruppen: (

Dräktighet (GT)________
Huvudmaskinens effekt (kW):__________
) Kustfartyg ( ) Högsjöfartyg

(
(
(

) För registreringstillståndet anhåller jag om oanvänt registerutrymme i fartygsregistret
) Om oanvänt registerutrymme inte finns, vill jag att min ansökan blir kvar och väntar på att registerutrymme friges
) För att få registreringstillstånd utnyttjas kvarhållet registerutrymme enligt ELY-centralens beslut:
___________________ ELY-centrals beslut
dat____/____/________
Dnr ____/______/_____

(

) För att få registreringstillstånd ber jag att följande fiskefartyg avregistreras:
GT
_____
_____
_____

FIN -____________-____
FIN -____________-____
Totalt

kW
_____
_____
_____

Om man vill hålla kvar eventuell kapacitet vid avregistreringen skall även punkt 2 fyllas i
2. Avregistrering av fiskefartyg/kvarhållande av registerutrymme:
Jag ber er avregistrera följande fartyg
Fartygets/ens yttre identifieringsbeteckning:

FIN -____________-____
FIN -____________-____
Kvarhållande av registerutrymme i anknytning till avregistreringen
(

) Jag vill kvarhålla registerutrymmet för det avregistrerade fartyget, för eventuell framtida registrering eller omändring.

totalt _______kW/_______ GT
(

fram till den _____/_____/_____

) Jag anhåller om förlängning av giltighetstiden för ELY-centralens registreringstillstånd.
dat ____/____/_______ Dnr _____/______/_____
fram till den _____/_____/_____

Motivering:__________________________________________________________________________________
3. Omändring av fartyg som påverkar kapaciteten
Jag anhåller om ändring av fiskefartyget FIN - ____________ - ____
Farygets egenskaper förändras enligt följande:
Totallängd (cm):_______
Dräktighet (GT)_______
(
(
(
(

Bredd (cm):_______
Sidohöjd (cm):_______
Huvudmaskinens effekt (kW):__________

) Eftersom kapaciteten ökar i samband med omändringen anhåller jag om oanvänt registerutrymme i fartygsregistret
) För ökningen av kapaciteten används registerutrymmet i ELY-centralens beslut:
___________________ ELY-centrals beslut
dat____/____/________
Dnr ____/______/_____
) Jag anhåller om att outnyttjat registerutrymme som blir över från ovannämnda beslut fortfarande hålls kvar
) För ökningen av fiskekapaciteten ber jag att följande fiskefartyg avregistreras FIN - ____ - __ _____kW ____GT
Om man vill hålla kvar eventuell kapacitet vid avregistreringen skall även punkt 2 fyllas i

Ort:___________________________

dat_____/____/________

_________________________________
Underskrift
Tilläggsuppgifter på baksidan (

)

