
FÖRSÄKRAN OM ANTIFOULINGSYSTEM 
FÖR FARTYG MED EN LÄNGD AV 24 METER ELLER 

DÄRÖVER, MEN MED EN BRUTTODRÄKTIGHET  
UNDER 400 

DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM FOR SHIPS OF 
24 METRES OR MORE IN LENGTH, BUT LESS THAN  

400 GROSS TONNAGE 

Utfärdat med stöd av internationella konventionen om kontroll av skadliga 
antifoulingsystem på fartyg 

Drawn up under the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling 
Systems on Ships 

Fartygsuppgifter: 
Particulars of ship: 

Fartygets namn:
Name of ship: 

 ………………………………….. Signalbokstäver:
Call sign: 

 ………………… 

Hemort:
Port of registry: 

………………………………….. IMO-nummer:
IMO-number: 

 ………………… 

Bruttodräktighet: 
Gross tonnage: 

………………………………….. Fartygets längd (L):
Length of ship:

………………… 

HÄRMED INTYGAS: 
I DECLARE: 

Att det antifoulingsystem som använts på detta fartyg överensstämmer med Annex 1 till konventionen. 
That the anti-fouling system used on this ship complies with Annex 1 of the Convention.  

Datum:
Date:   

 ………………… 

Underskrift av ägaren eller det bemyndigade ombudets underskrift
Signature of the owner or owner’s authorized agent  

 ………………………………….. 

Namnförtydliganden: 
Clarification of signature 

……………………………….. 
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Anteckning om tillämpat/tillämpade antifoulingsystem 
Endorsement of anti-fouling system(s) applied 

 
Använt antifoulingsystem och datum för applicering: 

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application:  

……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
………………… 

 
Underskrift av ägaren eller det bemyndigade ombudet underskrift 
Signature of the owner or owner’s authorized agent                   

………………………………….. 

 
Namnförtydliganden: 
Clarification of signature 

……………………………….. 

 

Datum:  
Date: 

 
 
Använt antifoulingsystem och datum för applicering: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application:  
 
Datum: 
Date: 

 ………………… 

 
Underskrift av ägaren eller det bemyndigade ombudets underskrift
Signature of the owner or owner’s authorized agent                   

 ………………………………….. 

 
Namnförtydliganden: 
Clarification of signature 
 

……………………………….. 

 
 
Använt antifoulingsystem och datum för applicering: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application:  
 
Datum: 
Date: 

 ………………… 

 
Underskrift av ägaren eller det bemyndigade ombudets underskrift 
Signature of the owner or owner’s authorized agent                   

………………………………….. 

 
Namnförtydliganden: 
Clarification of signature

……………………………….. 
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