FISKERISTYRELSEN
Jeg accepterer Fiskeristyrelsens
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL DIGITAL INDSENDELSE AF
PAPIRLOGBOGSBLADE OG/ELLER LANDINGSERKLÆRINGER
Til Fiskeristyrelsen i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Navn, adresse, tlf.nr. og mail:

Tlf.nr.:
Mail:

[version 1.3]

Fartøjsoplysninger:

Ansøgningen omhandler: (kryds af)

Havnekendingsnr.:
Fartøjets navn:
Fartøjets EU-ident.:
Radiokaldesignal:

Jeg ansøger om tilladelse til
digital indsendelse af:
Papirlogbogsblade
Landingserklæringer

Vigtig information:
• Der kan kun søges tilladelse til digital indsendelse af papirlogbogsblade og/eller landingserklæringer til fartøjer under 12 meter.
• Tilladelsen giver ansøgeren ret til at scanne eller affotografere fartøjets logbogsblade og/eller landingserklæringer og sende dem
digitalt til Fiskeristyrelsen.
• Den digitale version af logbogsbladet/landingserklæringen skal indsendes enten som en PDF-fil eller et jpeg-billede.
• Tjek billedkvaliteten inden logbogsbladet og/eller landingserklæringen sendes.
• Den digitale version sendes til enten Inspektorat Vest eller Inspektorat Øst ved hjælp af knapperne nederst på siden.
• Indsendelsesfristen er 48 timer efter landing.
• De originale papirversioner gemmes, og skal sendes som alm. post én gang om måneden til din lokale afdeling af Fiskeristyrelsen.
• Adresserne på de lokale afdelinger, aflæses herunder og på det tilhørende kort.
Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-område på
kortet, som findes på bagsiden af dette tilmeldingsskema.
 Afdelingen i Frederikshavn
Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
 Afdelingen i Nykøbing Mors
N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors
 Afdelingen i Hvide Sande
Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel

 Afdelingen i Ringsted
Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende
afdelinger i Inspektorat Øst:
•
Afdelingen i Randers
Haraldsvej 60, 2. sal, 8960 Randers SØ.
•
Afdelingen i Kolding
Eltangvej 230, 6000 Kolding
•

Fiskeristyrelsens stempel: (forbeholdt Fiskeristyrelsen)

Afdelingen i Rønne
Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne

Dato og sted for godkendelse: (forbeholdt Fiskeristyrelsen)

Godkendelses dato:
Ref.:
Sagsnr.:

Fiskeristyrelsens afdeling i:

_________________
Vigtigt! Fiskeristyrelsen kan, uden varsel, annullere denne tilladelse, hvis betingelserne ikke overholdes!

Ansøgers underskrift:

Kontrollørs underskrift: (forbeholdt Fiskeristyrelsen)

Send din ansøgningen her!
Inspektorat Vest

◄◄ vælg mellem ►►

Inspektorat Øst

Fiskeristyrelsen ∙ Nyropsgade 30 ∙ 1780 København V
Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk

