ANDERS NIELSEN & CO A/S
Fabriksparken 1
2600 Glostrup

05-12-2016

Bekræftelse på registrering
Fødevarestyrelsen har registreret virksomheden ANDERS NIELSEN & CO A/S, Fabriksparken 1,
2600 Glostrup, CVR-nr. 21151084.
Registreringen sker på baggrund af oplysningerne i anmeldelse af 05-12-2016, hvor det er angivet,
at virksomheden starter den 01-04-2016. Hvis startdatoen ændres, bedes der givet besked til
Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, eller på tlf. 72
27 69 00.
Virksomheden kan gå i gang med aktiviteterne på startdatoen, og behøver ikke afvente nærmere
besked fra Fødevarestyrelsen.
Hvis virksomheden håndterer fødevarer, sker registreringen efter artikel 6, stk. 2, i
hygiejneforordningen1 og § 7, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen2.
Hvis virksomheden alene håndterer fødevarekontaktmaterialer og ikke fødevarer, sker registrering
efter § 22, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen.
Fødevarestyrelsen har på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen indplaceret virksomheden som
engros transportvirksomhed, jf. kontrolbekendtgørelsens* § 2, stk. 2. Der vil ikke blive foretaget
kontrolbesøg i virksomheden, medmindre der er en konkret begrundelse, fx ved klage eller
kontrolkampagner. Der kan blive foretaget stikprøvekontrol under transport. Fødevarestyrelsen vil
kontakte virksomheden telefonisk for at få fastlagt den endelige branche for virksomheden.
Efterfølgende vil den endelige branche kunne ses på www.findsmiley.dk. Søg virksomheden frem
og klik på navnet. Her kan virksomhedens løbenummer hos Fødevarestyrelsen også ses.
*

Bekendtgørelse nr. 1004 af 17. september 2014 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
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Virksomheden skal til enhver tid have gode arbejdsgange og evt. et egenkontrolprogram, herunder
en skriftlig risikoanalyse, der løbende tilpasses virksomhedens aktuelle aktiviteter, jf. artikel 5 i
hygiejneforordningen.
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Vejledning om persondataloven
Fødevarestyrelsen har registreret de oplysninger om kontaktpersonen, som er angivet i anmeldelsen,
herunder bl.a. oplysninger om navn, jf. §§ 28 og 29 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af
personoplysninger med senere ændringer.
Reglerne i persondataloven er nærmere beskrevet i folderen om Fødevarestyrelsen og
Persondataloven
(https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012285.pdf).
Dette brev vedrører alene krav indenfor fødevarelovgivningen og forholder sig derfor ikke til anden
lovgivning, som for eksempel byggelovgivning, brandvedtægter m.v.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til
Fødevarestyrelsen.

Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen

1 Europa-Parlamentets
2 Bekendtgørelse
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og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer
nr. 1159 af 9. september 2016 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

