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Bilag 2 
Definition af affald 

 
1. Ved ”affald” forstås i denne Inatsisartutlov enhver form for levnedsmiddel-, 

husholdnings- og driftsaffald, plastik, lastrester, madolie, fiskeredskaber og dyrekadavere, 
som fremkommer ved skibets normale drift, og som bliver fortløbende eller periodisk 
bortskaffet: 
 

‐ Levnedsmiddelaffald: enhver form for fordærvede eller friske råvarer, såsom frugt, 
grøntsager, mælkeprodukter, fjerkræ, kødprodukter, samt andre madrester, der 
fremkommer om bord på skibe. 

‐ Husholdningsaffald: enhver form for affald, som fremkommer i opholdsområderne på 
skibet, men omfatter ikke gråt spildevand. 

‐ Driftsaffald: enhver form for fast affald, inklusiv opslæmmet affald, som opstår om 
bord på et skib ved skibets normale vedligeholdelse eller drift, eller som bruges til 
opbevaring eller håndtering af last. Driftsaffald omfatter endvidere rengøringsmidler 
og tilsætningsstoffer i vaskevand, uanset om dette anvendes i lastrummet eller 
udvendige overflader. Driftsaffald omfatter ikke gråt spildevand, lænsevand eller 
andre lignende udtømninger, som er nødvendige for et skibs drift. 

‐ Plastik: enhver form for fast stof, der som hovedbestanddel indeholder en eller flere 
højmolekylære polymerer. Stoffet skal være forarbejdet (formet) af varme eller under 
tryk ved enten fremstillingen af polymerer eller under fremstillingen til et færdigt 
produkt. Plastik kan have materialeegenskaber varierende fra hårdt og skørt til blødt 
og elastisk. 

‐ Lastrester: rester eller spild efter enhver last, som er tilbage på dæk eller i lastrum efter 
lastning eller losning uanset tilstand. Lastrester omfatter ikke tilbageblivende støv fra 
lasten på dækket efter fejning eller støv på udvendige overflader af skibet. 

‐ Madolie: enhver type af spiselig olie eller animalsk fedt, som er blevet brugt eller har 
til formål at blive brugt ved forberedelse af madlavning eller ved selve tilberedningen 
af levnedsmidlerne.  

‐ Fiskeredskaber: enhver fysisk anordning, dele heraf eller kombinationer af 
anordninger, som kan placeres på eller i havet eller på havbunden med det formål at 
fange saltvands- eller ferskvandsorganismer. Fiskeredskaber omfatter også 
anordninger til kontrol af senere fangst eller høstning af saltvands- eller 
ferskvandsorganismer. 

‐ Dyrekadaver: kroppen af ethvert dyr, der er om bord på skibet som fragt, når dyret 
afgik ved døden eller blev aflivet under sejladsen. 
 

2. Affald omfatter ikke flydende stoffer, der transporteres i bulk, luftemissioner, skadelige 
stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, kloakspildevand eller olie, som er 
defineret eller anført i MARPOL-konventionens andre bilag end bilag V. 
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3. Affald omfatter ikke frisk fisk, fangst og dele heraf, som fremkommer under sejladsen, 
hvis udtømningen sker på den sejlads, hvor fiskeriet eller fangsten fandt sted. Affald 
omfatter endvidere ikke frisk fisk eller dele heraf, der fremkommer ved akvakultur-
aktiviteter, som involverer transport af fisk, til placering i akvakulturanlæg og transport af 
fangede fisk, fra sådanne anlæg og til havne for bearbejdning, når der sker udtømning 
under samme sejlads. Affald omfatter ligeledes ikke frisk fisk, fangst og dele heraf, der 
udtømmes i havet i forbindelse med rensning, flænsning eller lignende aktiviteter på eller 
nær kysten. 

 


