Umsókn um staðfestingu á flutningi aflahlutdeildar
Nafn skips sem flutt skal frá

Einkennisstafir

Skipaskrárnúmer

Þinglýstur eigandi ofangreinds skips óskar efir að Fiskistofa staðfesti flutning eftirfarandi aflahlutdeilda(r) frá skipinu.

Aflahlutdeild sem flutt er
Þorskur

%

Skarkoli

%

Loðna

%

Ýsa

%

Þykkvalúra

%

*Makríll

%

Ufsi

%

Blálanga

%

*Kolmunni

%

Gullkarfi

%

Hlýri

%

*Norsk ísl. síld

%

Djúpkarfi

%

Hörpudiskur

%

*Úthafskarfi

%

Langa
Keila

%
%

Langlúra
Sandkoli

%
%

*Flæmingjarækja
*Þorskur – norsk lögsaga

%
%

Steinbítur
Skötuselur

%
%

Skrápflúra
Humar

%
%

*Þorskur – rússnesk lögsaga
Úthafsrækja

%
%

Grálúða

%

Innfjarðarrækja*

%

%

Síld (íslensk
sumargotssíld)

%

Gulllax
Litli karfi

%

*Veiðisvæði
%
%
* ATH. Úthlutun aflamarks í þessum tegundum miðast við almanaksár.

Hlutdeildin flytjist til eftirfarandi skips
Nafn skips sem flutt skal til

FYLGISKJÖL:

ATH:

Einkennisstafir

Skipaskrárnúmer

1) Nýtt þinglýsingarvottorð (ekki eldra en 30 daga) um skip sem flutt er frá.
2) Skriflegt samþykki allra þeirra aðila sem áttu þinglýst samningsveð í skipinu 1. janúar 1991.
3) Skriflegt samþykki allra þeirra aðila sem eiga þinglýsta kvöð á skipinu þar sem kveðið er á um að framsal aflahlutdeildar sé
óheimilt án samþykkis kvaðarhafa.
4) Þinglýst samþykki þeirra aðila sem eiga þinglýst samningsveð í skipinu frá og með 1. janúar 1998.
5) Skriflegt umboð, ef við á.

Flutningur aflahlutdeildar hefur áhrif á næstu úthlutun aflamarks. Eigi einnig að flytja aflamark sem þegar hefur verið úthlutað á
fiskveiðiárinu skal umsókn um staðfestingu Fiskistofu á flutningi aflamarks innan fiskveiðiársins fylgja með á þar til gerðu eyðublaði. Gjald
vegna flutnings miðast við gjaldskrá Fiskistofu.

________________________________ ______________ ____________ _______________
________________________________ ______________ ____________ _______________
________________________________ ______________ ____________ _______________
Undirskrift þinglýsts eiganda* þess skips sem flutt skal frá

Kennitala

Dagsetning

Sími / Farsími

__________________________________________________ _____________________________________ ____________________
Nafn tengiliðar vegna umsóknar
Netfang
Sími / Farsími
*Ef um er að ræða lögaðila þarf undirritun þeirra einstaklinga sem rita firma.
Vottar að undirritun, dags. og fjárræði aðila:
___________________________________________________
Nafn og kennitala

____________________________________________
Nafn og kennitala

Senda skal eyðublaðið á millifaerslur@fiskistofa.is. Flutningur aflahlutdeildar öðlast ekki gildi fyrr en Fiskistofa hefur
staðfest hann.
Fiskistofa, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði

Sími: 569 7900 Fax: 569 7993

