Klage skjema Ks-0073 B
IMO-nr.:

Kjenningssignal:

Skipets navn:

Hjemsted:

Bruttotonnasje:

Reder:

Sikkerhetstonnasje:

Vedtak som det klages over (jf. Forvaltningsloven § 32):

Saksnummer – faktura nummer som på en eller annen måte er knyttet til klagen:
Begrunnelse for klagen:

Tilleggsopplysninger:

Hjelpeside:
Forvaltningsloven § 32
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 32.(klagens adressat, form og innhold).
Erklæring om klage skal:
a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt, skal erklæringen
settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;
b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i medhold
av forskrift, jf. § 15 a;
c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og av om
klagefrist er overholdt;
d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.
Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til. Inneholder en erklæring om klage feil eller
mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for rettelse eller utfylling. Erklæring om klage kan fremsettes ved
bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det forvaltningsorganet som skal motta klagen, har lagt til rette for
dette. Endret ved lov 21 des 2001 nr. 117 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475).

Sikkerhetstonnasje:
Med sikkerhetstonnasje menes den nasjonale bruttotonnasjen som eventuelt er angitt under anmerkninger i
internasjonalt målebrev (1969).
Bruttotonnasje:
Bruttotonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling
av fartøyer av 1969 slik denne tonnasjen er angitt i fartøyets gyldige målebrev.
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SJØFARTSDIREKTORATET

Klage skjema Ks-0073 B

Dersom du trenger mer hjelp, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet. Husk å oppgi hvilket skjema henvendelsen
gjelder, dette gjør det lettere å finne rett fagpersonell for skjemaet.
Telefon: 52 74 50 00
eller
postmottak@sdir.no
Innsending:
Skjemaet sendes Sjøfartsdirektoratets hovedkontor:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund
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