ISCC självdeklaration för källor som genererar använd matolja (UCO)

Information om källan (t.ex. restaurang, catering företag, osv.):
Namn
Gatuadress
Postnr., plats
Land
Telefonnummer
Mängden använd matolja som genereras av källan är tio (10) eller mer ton per månad1
Den använda matoljan som genereras av källan är helt eller delvis av animaliskt ursprung2
Mottagare av den
använda matoljan
(insamlingsstället)
Genom att underteckna denna självdeklaration bekräftar undertecknaren följande:
1. Använd matolja avser matolja och fett av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som har använts för
att laga mat som livsmedel. Leveranser av använd matolja som omfattas av denna självdeklaration
består helt och hållet av använd matolja och blandas inte med någon annan olja eller fett som inte
överensstämmer med definitionen av använd matolja.
2. Använd matolja som omfattas av denna självdeklaration uppfyller definitionen av avfall. Detta
innebär att den använda matoljan är ett material som källan kasserar eller är skyldigt att kassera och
att den använda matoljan inte avsiktligt modifierades eller förorenades för att uppfylla denna
definition.
3. Den levererade mängden använd matolja finns dokumenterad.
4. Gällande nationell lagstiftning om prevention och hantering av avfall (t.ex. för transport, övervakning
osv.) följs.
5. Revisorer från certifieringsorgan eller från ISCC (kan följas av en representant för
insamlingsplatsen) kan undersöka på plats eller genom att kontakta undertecknaren (t.ex. via
telefon) om uttalandena i denna självdeklaration är korrekta.
6. Uppgifterna i denna självdeklaration kan lämnas vidare till och granskas av certifieringsorganet för
insamlingsplatsen och av ISCC. Obs: certifieringsorganet och ISCC behandlar alla uppgifter som
lämnas i denna självdeklaration konfidentiell.

Plats, datum

Signatur

1

10 (tio) ton använd matolja motsvarande cirka 11,1 (elva komma en) kubikmeter / 11 100 (elva tusen etthundra) liter /
2 932 (två tusen nio hundra trettiotvå) gallon

2

Om detta fält är kryssat antas det att den använda matoljan som genereras av källan är (åtminstone delvis) från
animaliskt ursprung (t.ex. från användning av ister, smör, talg osv.) och att insamlingspunkten inte kan sälja den
använda matoljan från denna källa som ”helt av vegetabiliskt ursprung”. Om detta fält inte är kryssat, betyder det att
källan uteslutande använder vegetabilisk olja (t.ex. raps- eller solrosolja) och ingen olja eller fett av animaliskt ursprung
för matlagning eller stekning.
Obs: vegetabilisk olja som har använts för matlagning eller stekning av kött och som därför innehåller en oundviklig
andel av animaliskt ursprung kan fortfarande betraktas som ”använd matolja av vegetabiliskt ursprung”.

I händelse av konflikt mellan den engelskspråkiga versionen och den översatta versionen av detta dokument gäller den engelskspråkiga versionen och är
bindande för de parter som är involverade i denna självdeklaration.
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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