KØGE HAVN
Affaldstype
MARPOL annex 1
Olieaffald
Der er tale om alle typer af
olieaffald stammende fra
transport af olie, så som
brændstof, maskinslop,
Tankskyllevand og beskidt
ballastvand.

Indsamlingsmåde
Henvendelse rettes til havnen
med bindende varsel mindst
24 timer før afhentning.
Bestilling foretages på
havnens telefon:
+ 45 56 64 62 60 bekræftet på
fax nr. +45 56 63 74 00 eller på
vagt@koegehavn.dk,
ved indsendelse af
varslingsmeddelelse.
Olieaffald indsamles med
tank/tankbil og leveres til
miljøstation.
Små mængder kan afleveres
i tætte, lukkede tanke eller
tromler
Skadelige flydende stoffer skal
være deklareret efter
gældende konventioner

Bortskaffelsesmåde
Underleverandør er
ansvarlig for
bortskaffelsen.
Godkendt
underleverandør:
Avista Oil Danmark A/S
+45 59 56 56 44
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Bilag 1
Afgift
For så vidt angår
maskinslop kan
afhentning ske efter
no-special fee, hvis der
er tale om mængder,
der svarer til skibets art,
størrelse og normale
fartsområde.
Afgift fritagelse sker
under forudsætning af:
¤at skibet kan levere
maskinslop ved
skibssiden med egen
pumpe
¤ at tankbiler har
uhindret adgang til og
fra afhentningsstedet
uden tidsmæssig
forsinkelse
¤ at skibet er forsynet
med standardflange.

I andre tilfælde eller
hvis der afleveres
udenfor normal
arbejdstid betales de
faktiske udgifter tillagt
et administrationsgebyr.

MARPOL annex II
Rester og blandinger af
flydende stoffer, der
transporteres i bulk –
kemikalier

MARPOL
Annex III
Skadelige stoffer
transporteret i pakket form.

Affald af denne karakter vil
normalt skulle afleveres til
ladningsmodtager eller –
afskiber i henhold til aftale
med de godkendte selskaber.

Godkendte aftagere.
KARA NOVEREN
telefonnr.:
+ 45 46 34 75 00

Omkostningerne vil
være et anliggende
mellem skibet eller dets
agent, der afregner
direkte med
transportør/modtager.

Dette affald falder ind under
gruppen specialaffald.
Affaldet skal være emballeret
og deklareret i henhold til
gældende IMO forskrifter.
Der skal ske kildesortering.

Godkendte aftagere.
KARA NOVEREN
telefonnr.:
+ 45 46 34 75 00

Omkostningerne vil
være et anliggende
mellem skibet eller dets
agent, der afregner
direkte med
transportør/modtager.

Kobling på anvist kaj til
det offentlige
kloaksystem.

For så vidt angår
kloakspildevand kan
afhentning ske
afgiftsfrit, hvis der er
tale om mængder, der
svarer til skibets art,
størrelse og normale
fart.

Afhentning varetages af
godkendt aftager.
MARPOL annex IV
Kloakspildevand afhentes af
tankbil alternativt ved kobling
Kloakspildevand.
til dæksel på kaj. Det er da en
Der er tale om afløbsstoffer forudsætning, at skibet har
eller andet affald fra enhver fornødent udstyr.
form for toiletter,
Henvendelse rettes til havnen
vaskekummer, badekar,
med bindende varsel mindst
afløb anbragt i hospitalsrum, 24 timer før afhentning.
samt fra steder, hvor der
Bestilling foretages på
findes levende dyr eller
havnens telefon:
andet spildevand, der er
+ 45 56 64 62 60
blandet op med et af
bekræftet på faxnr.
førnævnte stoffer. (Grey
+45 56 63 74 00 eller
water and black water)
vagt@koegehavn.dk
ved indsendelse af
varslingsmeddelelse.

Alternativt afhentet af
tankvogn anvist af
KARA NOVEREN.

I andre tilfælde eller
hvis der afleveres
udenfor normal
arbejdstid betales de
faktiske udgifter tillagt
et administrationsgebyr

MARPOL
Annex V
Driftsaffald
Kan ikke indeholde:
Batterier, dæk, asbest,
elektronik, køleskabe,
lysstofrør, olie- og
kemikalieaffald.

Containere til dagrenovation
har fast placering på havnen.
Normalt vil afhentning blive
aftalt med havnen og
affaldet afhentet ved
gangvejen.

Indholdet af disse
containere går direkte
til forbrænding i
henhold til gældende
regler.

Som udgangspunkt er
afhentning af affald på
Køge Havn omfattet af
no- special fee, hvis der
er tale om mængder,
der svarer til skibets
størrelse og normale
farts område.

(Sædvanligvis vil dette
affald efterfølgende
blive sorteret og
omlastet før destruktion i I andre tilfælde eller
henhold til gældende
hvis der afleveres
Der er tale om affald, der er
regler. )
udenfor normal
fremkommet som en
Udover containere med fast
arbejdstid betales efter
naturlig del af skibets drift.
placering kan der rekvireres
Godkendt til
følgende
ekstra containere. Disse skal
afhentning:
specifikationer: Der
dog altid bestilles særskilt, der Køge Container Service betales de faktiske
opkræves de faktiske udgifter Tlf.: + 45 56 27 50 95
udgifter tillagt et
tillagt et administrationsgebyr.
administrationsgebyr
Der kræves et bindende
Husholdningsaffald,
varsel på mindst 24 timer.
pap, papir og glas.
Bestilling foretages på
Marius Petersen
havnens telefon:
Tlf.: + 45 72 21 18 00
+ 45 56 64 62 60 bekræftet på
faxnr. +45 56 63 74 00 eller
vagt@koegehavn.dk
Containerne
afhentes/tømmes med faste
intervaller indenfor havnens
normale arbejdstid.

Metal og skrot lægges på
kajen til senere afhentning af
havnens personale.
Dog kun efter forudgående
aftale med havnen.

