
Lastkonditioner
Lodspligt

 Ja/nej

Ballast - rensede last og sloptanke

Nej

Ballast - urensede last eller sloptanke

Ja

Ballast - urensede, men inertede tanke

Nej

Ballast og rensede tanke - vaskevand i sloptank, som ikke er inerted

Ja

Ballast og rensede tanke – vaskevand i sloptank, som er inerted

Nej

Lastet eller dellastet - Inertet eller ikke inertet Ja

Gasfri tanke

Bekendtgørelse af lodslov nr. 352 §4

Bekendtgørelse om anvendelse af lods §2 - definitioner

Definition

Inertede tanke

Slop 

Lodspligt for skibe lastet med MARPOL Annex I Olieprodukter

Tankudsnit

Olie: 

The International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973, as 

modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78 Annex 1), med senere 

ændringer.

Urensede lasttanke: 

Skibe i ballast som har været lastet med olie, hvis tanke (herunder sloptanke) 

ikke er helt rensede og sikret med inaktiv luft.

Defintioner:

Beskrivelse

Sloptank

Lovgrundlag:

Tank specielt konstrueret til opsamling af slop. En sloptank kan sidestilles med en lasttank.

Tankslam, tankskyllevand og andre olieholdige blandinger tilovers efter vask af tanke. 

Bliver normalt opbevaret i sloptanken, indtil det kan losses til land eller et andet tankskib.

Indeholder inaktiv luftart, som sikre at gasser i tankene ikke kan brænde/eksplodere. 

Inertgas er oftest udstødsrøg, som først renses, men kan også være andre inaktive luftarter.

Kan ikke sidestilles med inertede tanke, hvorfor der er lodspligt.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/352
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1848


Definition

Lastkonditioner
Lodspligt

 Ja/nej

Ballast - rensede last og sloptanke efter kemikalielast/annex II produkter

Nej

Ballast - urensede last eller sloptanke efter kemikalielast/annex II 

produkter

Nej

Lastet eller dellastet med kemikalielast/annex II produkter

Tankskibe lastet med kemikalier/annex II produkter udgør normalt 

ingen eksplosionsfare, hvorfor der ikke er krav om at inerte urensede 

tanke.

Ja

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lodslov nr. 352 §4

Bekendtgørelse om anvendelse af lods §2 - definitioner

Tankudsnit

Lodspligt for skibe lastet med MARPOL Annex II Kemikalieprodukter

Kemikalier: 

The International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973, as 

modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/778 Annex II) for last i forurenings-

kategori X, Y og Z.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/352
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1848


Definition

Lastkonditioner
Lodspligt

 Ja/nej

Ballast - Atmosfærisk luft i tankene 

Nej

Ballast - Gas som luftart i tankene, typisk LPG tankskibe.

Ja

Lidt flydende last i tankene – Anvendes til at holde tankene kolde og til 

skibets hovedmotor, typisk LNG tankskibe.

Ja

Lastet eller dellastet

Ja

Tankudsnit

Lodspligt for skibe lastet med IGC Kode Gasprodukter

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lodslov nr. 352 §4

Bekendtgørelse om anvendelse af lods §2 - definitioner

Gasarter: 

The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Liquefied Gases in Bulk (IGC koden), med senere ændringer.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/352
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1848

