
DS Certificering A/S, registreret som EMAS
til NACE

38.32 

erklærer at have verificeret, om 
miljøredegørelsen

Juelsmindevej 18, DK
Endelavevej 12, DK

med registreringsnummer ”
og Rådets forordning (EF) 1221/2009 af 25. november  2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for m iljøledelse og miljørevision 

Reference

Miljøredegørelse 

DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog

Reference til miljøledelsessystem:

Miljøhåndbog 

- at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 
1221/2009 

- at resultatet af verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af 
gældende lovgivning 

- at data og oplysninger i organisationens miljøredegørelse t
billede af alle organisationens

 
 
Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS
registrerings- organet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. D ette dokument kan ikke i sig selv
som en meddelelse til offentligheden.
 
 
    

                                                                                         
Udfærdiget i Charlottenlund den 26. 07
 
 

 
 

 

 

DS-Attest nr. 588 
 
 

DS Certificering A/S, registreret som EMAS -miljøverifikator nr. 6003 og akkrediteret 
NACE-kode og brancheområde: 

 
 – Genbrug af sorterede materialer 

 
erklærer at have verificeret, om Dansk Olie Genbrug A/S som angivet i 

miljøredegørelsen  fra organisationen 
 

Dansk Olie Genbrug A/S 
Juelsmindevej 18, DK -4400 Kalundborg 

Endelavevej 12, DK -8700 Horsens 
 

med registreringsnummer ” DK-000260” opfylder alle kravene i Europa
og Rådets forordning (EF) 1221/2009 af 25. november  2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for m iljøledelse og miljørevision 

(EMAS). 
 

Reference  til miljøredegørelse: 
 

Miljøredegørelse 2010, dateret 08.04.2011 , affattet på dansk
 

DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog
 

Reference til miljøledelsessystem:  
 

Miljøhåndbog for Dansk Olie Genbrug A/S af 21.07 .20
 
  

Ved min underskrift erklærer jeg: 
at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 

verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af 

organisationens miljøredegørelse t egner et pålideligt, troværdigt og korrekt 
organisationens  aktiviteter in den for det omfang, der er angivet i miljøredegørel sen.

Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS -registrering. EMAS- registrering kan kun foretages af 
organet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. D ette dokument kan ikke i sig selv

som en meddelelse til offentligheden.  

  

                                                                        
07.2011                                              Ledelsens repræsent

 

miljøverifikator nr. 6003 og akkrediteret 

som angivet i 

opfylder alle kravene i Europa -Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) 1221/2009 af 25. november  2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for m iljøledelse og miljørevision 

, affattet på dansk  

DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog 

.2011 

at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 

verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af 

egner et pålideligt, troværdigt og korrekt 
den for det omfang, der er angivet i miljøredegørel sen. 

registrering kan kun foretages af 
organet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. D ette dokument kan ikke i sig selv  anvendes 

  
Ledelsens repræsent ant 

 

 


