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FARTYG KVARHÅLLNA  I FINLAND 1.1  -  31.3.2000  

Fartygets namn: 	 ASLAN  1 

IMO-nummer: 	 8884555  

Typ av fartyg: 	 Torrlastfartyg 

Dräktighet: 	 5306  

Byggnadsår: 	 1990  

Namn och adress av fartygets ägare 
eller operatör: 	 Asian Shipping Co Inc., 195 Refik Saydam Str., Asian 

Building 1st  floor, Sishane 80050, Istanbul, Turkey 	 fl  
Flaggstat: 	 Turkiet 

Klassificeringssäliskap: 	 -  

Antalet kvarhållanden  
under de  senaste  24  månaderna: 	4 

Land  och hamn fr kvarhållandet: 	Finland,  Kotka och Karieby  

Datum  när beslutet om 
kvarhållandet  har upphävts: 	 12.1.2000 

Kvarhållandetid  (dagar): 	 7 

De  inspektionsobjekt där 
brister har upptäckts 
(i exakta ordalag): 	 Ljus, signalfigurer och ljudsignalanordning, nautiska 

publikationer, annat  (radio),  MARPOL - SOPEP, annat 
(navigering), säkerhetspianen, livflottamas placering, 
utrustningssäkerhetscertiflkatet, manualerna, koderna ffir 

 transport  av farligt  gods.  

Orsak  till kvarhållandet  
(inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 	 Bemanning av livbåt och livfiotte, beredskapsbåtar, 

sjösättninganordningar  av beredskapsbåtar, 
sjösättningsanordningar av livbåtar.  

Hamn och  datum for kvarhållandet: 	Kotka,  5.1.2000 
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Koderna för  transport  av farligt  gods,  manualerna, annat 
 (radio).  

Skador  på  skrovet med nedsatt sjövärdighet som följd. 

Hamn och  datum  för kvarhållandet: 	Kotka,  10.3.2000  
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