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Plejehjemmet Falkenberg Centralkøkken
Falkenbergvej 30A    
3140 Ålsgårde

CVR-nr.: 64502018

J.nr. 2019-20-712-05176
Ref. SHPE
Dato: 01-08-2019

Autorisation af fødevarevirksomhed

Fødevarestyrelsen autoriserer Plejehjemmet Falkenberg, Centralkøkken på adressen 
Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde, CVR-nr. 64502018, P-nr. 1009296693.
 
Autorisationen er givet på baggrund af ansøgning af 18. juli  og Fødevarestyrelsens 
kontrolbesøg den 22. august 2018.

Autorisationsnr.: 6389 
 

Autorisationen omfatter følgende aktiviteter:

Hovedaktivitet Produkt Dyrekategori

Forarbejdningsvirksomhed Forarbejdede fiskevarer  

Forarbejdningsvirksomhed Kødprodukter (mp)  

 
ReportPage

Autorisationen omfatter følgende aktiviteter

Levering af tilberedte fødevarer til detailvirksomheder - Catering med levering til de-
tail.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden består af: 
Varemodtagelse

Servicelager

Lokale med rent tøj (fælles lokale)

Emballagelager

Fordelergang til køkken

-Koloniallager

-Kontor
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-Omklædning

Grovkøkken

Kølerum og fryserum

Lokale med blæstkøler

Smørrebrødsafdeling

Bageafdeling

Varmafdeling

Fordelergang

-Opvask

-Cafe

Regler i dette brev

Fødevarestyrelsen har truffet afgørelse om autorisation af virksomheden efter § 7, 
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1404 af 29. november 2018 om autorisation og registre-
ring af fødevarevirksomheder m.v., efter artikel 6, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (med se-
nere ændringer) og artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske føde-
varer (med senere ændringer).

Fødevarestyrelsen har autoriseret virksomheden efter  fødevarelovens § 281

Anvendelse af personoplysninger

Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen. Du 
kan læse om Fødevarestyrelsens persondatapolitik på www.fvst.dk. 

Hvis virksomheden vil klage
Virksomheden kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra modtagelsen af dette brev. Hvis virksomheden ønsker at klage, skal virksom-
heden gøre det skriftligt, enten digitalt via Fødevarestyrelsens hjemmeside og kon-
taktformular (fvst.dk/kontakt) eller pr. brev til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-
33, 2600 Glostrup. Oplys venligst journalnummeret på dette brev.

Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som 
modtages efter fristens udløb, vil normalt ikke blive behandlet.

En klage giver som udgangspunkt ikke afgørelsen opsættende virkning. Det betyder, 
at virksomheden skal rette sig efter afgørelsen indenfor den givne frist.

Virksomheden kan dog ansøge Fødevarestyrelsen om, at klagen gives opsættende 
virkning. Fødevarestyrelsen vil herefter tage særskilt stilling til spørgsmålet om op-

1 Lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 om fødevarer

http://www.fvst.dk/
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sættende virkning og hurtigst muligt meddele virksomheden afgørelsen af dette 
spørgsmål.

Dette brev vedrører alene krav indenfor fødevarelovgivningen og forholder sig derfor 
ikke til anden lovgivning, som for eksempel byggelovgivning, brandvedtægter m.v.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Fødevarestyrelsen.

Med venlig hilsen

Susanna Nørløv
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