
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
 
 
 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af FKA-fartøj 
for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) 

 

 

Rubrik 1 

FARTØJS OPLYSNINGER 

1. 

Havnekendings nr.:_____________________, Navn:_____________________________ 

DNK nr.:______________________, Længde overalt:__________,  

 
Fartøjets forsikringsværdi: ___________________ 
 
 

 

 
 

 

Rubrik 2 

EJEROPLYSNINGER 

Udfyldes for alle ejere af fartøjet. Den eller de nyetablerede, som FKA-FE fartøjet ønskes 
forhåndsgodkendt p. b. a., anføres først. 

 
Navn: ________________________________, Adresse:___________________________________ 

 
Post nr. by: ________________________, Erhvervsstatus og reg. nr.:___________________________ 

 
Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 

 
Ejerandel af fartøjets forsikringsværdi (udfyldes hvis fartøjet har flere ejere): _______________________ 

 
Er du tidligere ejer / medejer af et fartøj? _______,  Hvis ja, hvilke*)?: 

Havnekendings nr.:_____________________, Navn:_____________________________ 

DNK nr.:______________________, Længde overalt:__________,  

Ejerandel i kroner af forsikringsværdien: _______________________ 
 

Dato og underskrift:________________________________ 
 

*) Hvis ansøger er ejer / medejer af flere fartøjer, anvendes og underskrives felterne i boksen neden for. 



 2 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 
 

Er du nyetableret fisker, bedes du udfylde nedenstående: 
 

Er du tidligere ejer / medejer af et fartøj? _______,  Hvis ja, hvilke*)?: 

Havnekendings nr.:_____________________, Navn:_____________________________ 

DNK nr.:______________________, Længde overalt:__________,  

Ejerandel i kroner af forsikringsværdien: _______________________ 
 

                                    Dato og underskrift:________________________________ 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 
 

Er du nyetableret fisker, bedes du udfylde nedenstående: 
 

Er du tidligere ejer / medejer af et fartøj? _______,  Hvis ja, hvilke*)?: 

Havnekendings nr.:_____________________, Navn:_____________________________ 

DNK nr.:______________________, Længde overalt:__________,  

Ejerandel i kroner af forsikringsværdien: _______________________ 

 

Dato og underskrift:________________________________ 

Navn: ________________________________, Adresse:_______________________________________ 

Post nr. By: ___________________________, Erhvervsstatus og reg. Nr.:__________________________ 

Cpr.nr.: ________________________, Andel af fartøj i %__________________________________ 
 

Er du nyetableret fisker, bedes du udfylde nedenstående: 
 

Er du tidligere ejer / medejer af et fartøj? _______,  Hvis ja, hvilke*)?: 

Havnekendings nr.:_____________________, Navn:_____________________________ 

DNK nr.:______________________, Længde overalt:__________,  

Ejerandel i kroner af forsikringsværdien: _______________________ 
 

Dato og underskrift:________________________________ 

Hvis der er tale om flere ejere end de 4, der her er plads til, kan side 2 kopieres eller udskrives igen. 

*) Hvis ansøger er ejer / medejer af flere fartøjer, anvendes og underskrives felterne i boksen neden for. 
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Ansøgninger der ønskes behandlet i indeværende år om forhåndsgodkendelse af FKA-
fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj), skal være Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen i hænde senest 1. november. 
 
Ansøger skal give Landbrugs- og Fiskeristyrelsen besked, når fartøjet er blevet 
registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister og Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 
fartøjsregister.  
 
 
 
 

 
 


