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The Catering Kitchen   

Lindevangs Alle 3, St     

2000 Frederiksberg 

 

CVR-nr.: 42428124 

 

J.nr. 2022-20-712-59740 

Ref. SHPE 

Dato: 10-07-2022 

Autorisation af fødevarevirksomhed 

Fødevarestyrelsen autoriserer The Catering Kitchen på adressen Lindevangs Alle 3, 
St, 2000 Frederiksberg, CVR-nr. 42428124, P-nr. 1027213762.

 

 
 

Autorisationen er givet på baggrund af ansøgning af 10. maj 2022 og Fødevaresty-
relsens kontrolbesøg den 8. juli 2022.

 

 
Autorisationsnr.: 6859 

 

 

 

Autorisationen omfatter følgende aktiviteter: 
 

Hovedaktivitet Produkt Dyrekategori 

Forarbejdningsvirksomhed Forarbejdede fiskevarer 
  

Forarbejdningsvirksomhed Kødprodukter (mp) 
  

  

  

Virksomheden er indplaceret i branche Catering med levering til detailvirksomheder 

(detail med engros) - DE.56.20.00 

Nærmere beskrivelse af aktiviteter omfattet af virksomhedens autorisa-

tion 

Virksomheden er autoriseret til følgende aktiviteter:  

Fremstilling af spiseklar, serveringsklar mad til detail 

Beskrivelse af lokaler/faciliteter omfattet af virksomhedens autorisation 

Virksomheden består af:  

Skur  

Grøntrum 

Bagerum 

Varemodtagelse med tørvarelager 

Kølerum 2C 
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Grøntkøkken med opvaskeafdeling 

Varmt køkken 

Lille rum til redskaber 

Forrum/gang 

Toilet med omklædning 

Fælles kantine 

 

Bortfald af tidligere autorisation m.v. 

Denne autorisation erstatter alle tidligere meddelte autorisationer, registreringer og 

tilladelser. Hvis der er meddelt dispensationer, som ikke er tidsbegrænsede, bortfal-

der de også med denne autorisation. 

Regler i dette brev 

Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation af virksomheden efter § 7, stk. 1, i be-

kendtgørelse nr. 2247 af 1. december 2021 om autorisation og registrering af fødeva-

revirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen), efter artikel 6, stk. 3, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødeva-

rehygiejne (med senere ændringer) og artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestem-

melser for animalske fødevarer (med senere ændringer). 

Anvendelse af personoplysninger 

Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen. Du 

kan læse om Fødevarestyrelsens persondatapolitik på www.fvst.dk.  

Anden lovgivning 

Dette brev vedrører alene krav inden for fødevarelovgivning. Brevet forholder sig 

derfor ikke til anden lovgivning, som for eksempel byggelovgivning, brandvedtægter 

m.v. 

Øvrige spørgsmål kan rettes til Fødevarestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanna Heissel Nørløv 


