
Fartygsanmälan

Södertälje Hamn AB 
Trafikcentralen 
Box 2016 
151 02 Södertälje

Telefon: 08-550 237 50 
Fax: 08-550 319 49 
E-post: trafik@soeport.se !  Anmälan ska vara Södertälje Hamn AB (Trafikcentralen) till

handa senast 24 timmar innan fartygets ankomst. Denna fartygs
anmälan ska efterföljas av debiterings underlag för hanterat gods.

Fartygsnamn Callsign Nationalitet Fartygstyp

Deadeweight Längd över allt Bredd Djupgående vid ankomst resp. avgång

Ankommer från Via Avgår till Via

Beräknad ankomst, datum Klockan Beräknad avgång, datum Klockan

GT enligt in. mätbrev (1969) IMO-nr

Ort Datum (ÅÅMMDD) Underskrift

Anmälan inlämnad av (rederi/mäklare) Handläggare Telefonnummer

Fakturamottagare för fartygets kostnader Fakturamottagare för godsets kostnader

Lossning, varuslag och prel. kvantitet Lastning, varuslag och prel. kvantitet

Utsläpp av svaveloxid, SOX (intyg bifogas) Utsläpp av kväveoxid, NOX (intyg bifogas)

Svavelhalt i bunkerolja högst 0,2 viktprocent Under 2 gram per kWH Under 12 gram per kWH 

Under 6 gram per kWH 

Farligt gods

Ska lossas 
Om farligt gods ska lossas, lastas eller finns ombord under fartygets uppehåll i Södertälje Hamn ska särskild förhandsanmälan lämnas till  
Södertälje Hamn AB(Trafikcentralen) senast 24 timmar innan det farliga godsets ankomst till hamnen.Ska lastas 

I transit

Service

Färskvatten Önskar fartyget färskvatten beställs det via epost till Trafikcentralen, trafik@soeport.se

Sludge
Om fartyget önskar avlämna avfall/sludge ska anmälan om detta göras till Södertälje Hamn AB (Trafikcentralen) senast 24 timmar  
innan avlämnandet. Se broschyren ”Avfall från fartyg” (Ship generated waste), blankett ”Notification on the delivery of waste from ships”,  
blankett ”Deklaration av maskinrumsavfall”.

/

Fylls i av Södertälje Hamn

Tilldelad kajplats Verkligt ank.datum Klockan Verkligt avg.datum Klockan

Fylls i av Södertälje Hamn

Projektnr
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