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Fartygets uppgifter 
Fartygets namn Signalbokstäver 

            
Flaggstat IMO-nummer 

            
Ägaren/Rederiets namn Namn på svensk agent 

            

Prewash inspektören 
Namn på prewash inspektör 

      
Företagets namn Organisationsnummer 

            

Uppgifter om hamnen 
Namn på lastmottagare 

      
Hamn för lossning 

      
Hamn där aktuella ämnen har lastats Nästa hamn 

            

Dokumentation ombord 
Dokument Utfärdat Myndighet som utfärdat certifikatet Giltigt t.o.m. Senaste årliga 

påteckning 

 Ja Nej    

International Certificate of Fitness for the Carriage 
of Dangerous Chemicals in Bulk (IBC)                     

Certificate of Fitness for the Carriage of 
Dangerous Chemicals in Bulk (BCH)                     

International Pollution Prevention Certificate for 
the Carriage of Noxious Liquid Substances in 
Bulk (NLS) 

                    

Addendum to the ship’s Certificate of Fitness                     
Addendum to the ship’s International Certificate of 
Fitness                     

Addendum to the ship’s International Pollution 
Prevention Certificate (NLS)                     

 Ja Nej 

Återfinns de ämnen som ska lossas i certifikatets/Addendum lastlista?   

Finns av behörig myndighet godkänd lasthanteringsmanual (P & A Manual)?   

Återfinns de ämnen som ska lossas i lasthanteringsmanualens lastlista?   

Förs lastdagbok?   

Är lastboken korrekt förd beträffande den aktuella lasten?   

Kommentar:       
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 Ja Nej 

Är lastdagboken korrekt förd beträffande tidigare laster?   

Kommentar:       

 Ja Nej 

Finns det en lasthanteringsplan och shipping document?   

Kommentar:       

Undantag 
Undantag i enlighet med:  Ja Nej Ange namn för nästa 

last/laster 

  MARPOL Annex II, reg. 13.4.1 Har undantag från prewash och ilandlämning av 
spolvattnet beviljats i föregående hamn? 

        

  MARPOL Annex II, reg. 13.4.2 Finns det ett skriftligt intyg om att det finns en 
mottagningsanläggning i nästa hamn som tar emot 
spolvattnet och så ska ske? 

        

  Kommentar:       

  MARPOL Annex II, reg. 13.4.3 Kommentar:       

  MARPOL Annex II, reg. 13.4.4 Finns det en kopia av IMO cirkulärbrev om detta?    

  Kommentar:       

Vilka skadliga flytande ämnen ska lossas? 
Produktnamn Förorenings-

kategori 
Fördes i tank(ar) Lastens toC under 

lossning 
Högvisköst ämne 

Viskositet mPa.sec 
Stelnande ämnet 

vid toC 

                                    

                                    

                                    

                                    

Lossning och strippning (Lasthanteringsmanual, sektion 3.2 och 3.3)
Erforderligt trim enligt lasthanteringsmanualen       

Fartygets trim under strippningen       

Erforderlig slagsida enligt lasthanteringsmanualen       

Fartygets slagsida under strippningen       
Föreligger något hinder för effektiv strippning (mottryck, mottagningskapacitet, lufttemperatur eller annan 
felfunktion)?       

Har tankar lossats och strippats enligt manualen?       
Om svaret är nej, har restmängderna nedbringats till tillåtna värden medelst alternativa metoder 
(Lasthanteringsmanualen punkt 3.5)?       

Har detta skett i samråd med aktuellt sjöfartsinspektionsområde?       
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Prewash 
Ska prewash utföras efter stripping i enlighet med lasthanteringsmanualen?       

Tank(ar) nummer       

Erforderligt tryck på spolmaskinerna       

Erforderligt antal spolmaskiner/tank       

Erforderligt antal cyklar/spolmaskiner       

Tidsåtgång/cykel       

Beräknad totalmängd spolvatten och temperaturen på spolvattnet       

Är tankspolningsutrustning i övrigt sådant skick som den beskrivs i lasthanteringsmanualen?       

Vilket företag ansvarar för hanteringen av spolvattnet efter ilandlämningen?       

Ansvarig person (namn)       

Underskrift 
Datum Plats för förrättningen 

            
Tankspolningsbesiktningsman/Inspektör 
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