Vedlegg til elektronisk søknad om
vrakpant på fritidsbåt
Søknad sendes på soknadssenter.miljodirektoratet.no

ENKEL VEILEDNING – se detaljert veiledning på baksiden

Slik sender du elektronisk søknad om vrakpant på fritidsbåt

1

Lever båten til et godkjent
mottak, som signerer eller
stempler dette vedlegget.
Kun én båt per vedlegg.

2

Logg inn med MinID/ID-porten på
soknadssenter.miljodirektoratet.no
Vi anbefaler at du bruker mobil eller
nettbrett.

3

Fyll ut det elektroniske skjemaet
Vrakpant på fritidsbåter.
Ta bilde av dette vedlegget, som
du laster opp.

Fylles ut av den som leverer fritidsbåten Bruk BLOKKBOKSTAVER
Navn
Fødselsnummer (11 siffer) eller org.nr (hvis bedrift)
Adresse
Tlf.

Fylles ut av mottaket Bruk BLOKKBOKSTAVER
Type legitimasjon som er forevist (bankkort, førerkort etc.)
Mottakssted

Org.nummer

Navn på den som bekrefter mottak
Beskrivelse av båten Inkludert reg.nr. der det finnes

Undertegnede er kjent med at opplysningene i skjemaet kan kontrolleres og at støtten helt eller delvis
kan trekkes tilbake ved bevisst eller uaktsomt misbruk.
…………………… …………………………………………………

…………………… ……………………………………………………

Dato

Dato

Søkers underskrift

Mottakanleggs underskrift

VEILEDNING

Slik sender du elektronisk søknad om vrakpant på fritidsbåt

1

Lever båten til godkjent mottak, som signerer dette vedlegget
Fyll ut og ta med det dette vedlegget til et godkjent avfallsmottak,
og lever båten. Mottaket vil da signere eller stemple vedlegget.
Finn ditt nærmeste mottak på sortere.no

2

Logg inn med MinID/ID-porten på
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter:
soknadssenter.miljodirektoratet.no
Vi anbefaler at du benytter mobil eller nettbrett for å sende søknad
på enklest mulig måte.

3

•

Fyll ut det elektroniske skjemaet Vrakpant på fritidsbåter
Opplysningene du registrerer skal samsvare med feltene i dette
vedlegget. Navn og adresse på utfyller skal være det samme.
Vedlegg: Bekreftelse på innlevert båt: Ta et bilde av dette signerte
vedlegget. Sjekk at det er lett å lese, og last det opp.
Klikk Send inn når alle felt er utfylt.

Kan noen andre levere søknad på vegne av meg?
Ja. Den som registrerer søknaden velger i så fall Søk på vegne av annen privatperson i selve utfyllingen
av det elektroniske søknadsskjemaet. Den som registrerer søknaden må legge inn navn og
fødselsnummer som er oppgitt i dette vedlegget.

