Bilag 1

Flowdiagram for behandling af affald ved Aalborg Havn A/S.
Affaldstype
Dag-renovation
Marpol V

Olie-rester
Marpol I

Kloak-spildevand
Marpol IV

Beskrivelse
Kabysaffald
og lign. Ikke
Miljøbelastende
Kabysaffald
og lign. Ikke
Miljøbelastende
Kabysaffald
Og lign. Ikke
Miljøbelastende
Olieslam, brugt
smøreolie, maskinslop
o.lign genereret under
rejsen.
Olieslam, brugt
smøreolie, maskinslop
og lign.
Ikke pumpbart slopolie
mv.
Emulgerende stoffer
KloakSpildevand

Mængde
<= 600 L

Metode
Container leveres efter
bestilling ved havnen.

Afgift
NSF

Varsel
24 timer

Bortskaffelse
Gælder for:
Indsamles og
Skibe betalende
afhentes af
alm. havneafgift.
Kommunens renovation.

<= 600 L

Container leveres efter
bestilling ved havnen.

985,-/600 liters
container

24 timer

Indsamles og afhentes
af Kommunens
renovation.

> 600 L

Container(e) leveres
efter bestilling ved
havnen.

24 timer

Afhentes direkte af
Derudover
Kommunens renovation.

>2m³ < 8m³

Afhentes af slamsuger
ved skibet.

985,-/600 liters
container
3570,-/16 m3
container
NSF

24 timer

Afhentes af godkendt og Skibe betalende
certificeret (ISO 14001) alm. havneafgift.
firma (SPJ).

> 2m³

Afhentes af slamsuger
ved skibet.

900,- /m³

24 timer

Efter aftale med
havnen.

Fade/Tønder eller lign.
Beholdere skal være
godkendte.

Faktiske udgift
+ 15 %

24 timer

> 2m³

Afhentes af slamsuger
ved skibet.

NSF

24 timer

Afhentes af godkendt og Derudover
certificeret (ISO 14001)
firma (SPJ).
Afhentes af godkendt og Derudover
certificeret (ISO 14001)
firma (SPJ).
Modtages ikke
Afhentes af godkendt og Skibe betalende
certificeret (ISO 14001) alm. havneafgift.
firma (SPJ).

Kemikalie-affald
Marpol I

Diverse kemikalier

Efter aftale med
havnen.

Iht gældende regler for
behandling af
pågældende
kemikalietype.

Jf. separat tilbud

24 timer

Lastrester

Rester af last efter
losning og rengøring.
Rester med tilknytning til
lasten.
Herunder tankskyllevand
og ballastvand
Affald som ikke kan
henføres til ovenstående
affaldstyper.

Efter aftale med
havnen.

Iht. gældende regler for
behandling af den
pågældende type af
lastrest.

Jf. separat tilbud

24 timer

Efter aftale med
havnen.

Iht gældende regler for
kommunens
affaldsregulativ.

Faktisk udgift +
15%

24 timer

Andet affald

Derudover

Afhentes og leveres til
godkendt og certificeret
(ISO 14001)
modtagestation for farligt
affald (RenoNord)
Iht. korrekt bortskaffelse
af pågældende lastrest.

Særskilt aftale med
havnen.

Iht. gældende regler for
kommunens
affaldsregulativ.

Særskilt aftale med
havnen.

Særskilt aftale med
havnen.

