ISCC-selverklæring for oprindelsessteder, der producerer brugt madolie (UCO)

Information om oprindelsesstedet (f.eks. Restaurant, cateringfacilitet osv.):
Navn
Gade adresse
Postkode, by
Land
Telefonnummer
Mængden af UCO produceret af det oprindelsesstedet er ti (10) eller mere ton pr. måned1
UCO produceret af det oprindelige sted er helt eller delvis af animalsk oprindelse2
Modtager af UCO
(indsamlingssted)

Daka Denmark A/S, Ålkærgårdvej 13, DK-8700 Horsens

Ved at underskrive denne selverklæring bekræfter underskriveren følgende:
1. UCO refererer til olie og fedt af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, som er blevet brugt til at
tilberede mad til konsum. Leveringer af UCO, der er omfattet af denne selverklæring, består
udelukkende af UCO og blandes ikke med nogen anden olie eller fedt, der ikke overholder
definitionen på UCO.
2. UCO, der er omfattet af denne selverklæring, opfylder definitionen af affald. Dette betyder, at UCO
er et materiale, som oprindelsesstedet kasserer eller har til hensigt eller er forpligtet til at kassere, og
at UCO ikke med vilje blev ændret eller forurenet for at opfylde denne definition.
3. Dokumentation af leverede UCO-mængder er tilgængelig.
4. Gældende national lovgivning om forebyggelse og håndtering af affald (f.eks. til transport, tilsyn
osv.) overholdes
5. Revisorer fra certificeringsorganer eller fra ISCC (kan ledsages af en repræsentant for
indsamlingsstedet) kan undersøge på stedet eller ved at kontakte underskriveren (f.eks. Via telefon),
om udsagnene i denne selverklæring er korrekte.
6. Oplysningerne om denne selverklæring kan videresendes til og gennemgås af certificeringsorganet
for indsamlingsstedet og af ISCC. Bemærk: Certifikationsorganet og ISCC holder alle data, der
leveres i denne selverklæring, fortrolige.

Sted, dato

Underskrift

1

10 (ti) tons UCO svarende til ca. 11,1 (elleve, et) kubikmeter / 11100 (elleve tusinde hundrede) liter / 2932 (to tusind ni
hundrede og toogtredive) liter

2

Hvis dette felt er markeret, antages det, at UCO produceret af oprindelsesstedet (i det mindste delvist) er fra animalsk
oprindelse (f.eks. fra brug af smult, smør, talg osv.), og at indsamlingsstedet ikke kan sælge UCO fra dette
oprindelsespunkt er "helt af vegetabilsk oprindelse". Hvis dette felt ikke er markeret, betyder det, at oprindelsesstedet
udelukkende bruger vegetabilsk olie (f.eks. raps- eller solsikkeolie) og ingen olie eller fedt af animalsk oprindelse til
madlavning eller stegning.
Bemærk: Vegetabilsk olie, der er blevet brugt til madlavning eller stegning af kød, og som derfor indeholder en
uundgåelig del af animalsk oprindelse, kan stadig betragtes som ”UCO udelukkende af vegetabilsk oprindelse”.

I tilfælde af konflikt mellem den engelsksprogede version og den oversatte version af dette dokument, gælder den engelsksprogede version og er
bindende for de parter, der er involveret i denne selverklæring.
In the event of any conflict between the English language version and the translated version of this document, the English language version shall
apply and be binding upon the parties involved in this self-declaration.
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