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Selverklæring af brugt madolie og fedt til produktion af biobrændsel 

i henhold til direktiv nr. 2009/28/EC1 under ISCC EU 

(dette dokument gælder ikke for leverancer ISCC DE / 

36. BImSchV (føderale immissionsforskrifter)) 

Firmanavn: «name» 

Adresse: «address1_line1» 

Postnummer og by: «address1_postalcode» «address1_city» 

Oprindelsesland: Danmark 

Modtager: Marius Pedersen A/S 

Kundenr. / kontrakt: «accountnumber» 

Ved underskrift af denne selverklæring erklærer underskriveren, at nedenstående krav er opfyldt. Hvis flere adresser er 

omfattet, er de listet i Bilag 1: 

1. Leverancen består udelukkende af brugt madolie
2
 og er ikke blandet med frisk olie. 

Sæt kryds ved enten a) eller b): 

a) Madolien er udelukkende af vegetabilsk oprindelse
3 

   

b) Madolien er enten helt eller delvist af animalsk oprindelse
3
 (f.eks. svinefedt, smør, talg, tælle)    

 

2. Der foreligger dokumentation for de leverede mængder. 

 

3. Gældende national lovgivning vedrørende affaldsforebyggelse og –håndtering (f.eks. transport, kontrol etc.) er 

overholdt. 

 

  
Bemærk:  

 Selverklæringen anses automatisk for værende gældende indtil aftalen opsiges (jf. Opsigelse §8 i vores 
samhandelsbetingelser). 

 Med sin underskrift på denne selverklæring, bekræfter underskriveren, at auditorer fra certificerings-
instanser (der kan være ledsaget af inspektører fra myndigheder, der skal evaluere 
certificeringsinstansens arbejde) og personale fra certificeringsordningen kan undersøge, om kravene 
er opfyldt, som anført i denne selverklæring. 

 
 
   

Sted, dato  Underskrift 

 

1
 Kun biomasse, der er defineret som bionedbrydelige dele af produkter, affald og rester af biologisk oprindelse fra landbrug 
(inklusive vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og relaterede industrier inklusive fiskeri og akvakultur,  
samt bionedbrydelige dele af industrielt og kommunalt affald (Direktiv nr. 2009/28/EF). 

2
 Bemærk venligst, at animalsk fedt ikke betegnes som biobrændsel i nogen medlemslande. Biobrændsel, der er produceret 
af et råmateriale af animalsk oprindelse, kan derfor ikke være berettiget til at blive fratrukket biobrændsel kvoten i de 
pågældende medlemslande. 

3
 Vegetabilsk olie, der har været anvendt til tilberedning af kød  og derfor kan være forurenet med animalsk indhold, 
klassificeres ikke som værende af animalsk oprindelse. 
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BILAG 1 

 

Kopier liste og indsæt som billede 

 


