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Bekreftelse på fortsatt oppføring i registeret over offentlig godkjente 
virksomheter – «årlig melding» - renhold

Arbeidstilsynet viser til vedtak om offentlig godkjenning av renholdsvirksomhet og innsendt 
«årlig melding» fra virksomheten.

Innsendt «årlig melding»
Offentlig godkjente renholdsvirksomheter skal, innen 31. januar hvert år, sende melding til 
Arbeidstilsynet som bekrefter at den fortsatt fyller kravene til godkjenning jf. forskrift om 
godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 7. (FOR 2012-05-08 nr. 
408).

LONI SERVISEPARTNER AS, organisasjonsnummer 914193532, har sendt inn «årlig melding» 
til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet legger til grunn innsendt melding og eventuelle etterfølgende opplysninger fra 
virksomheten som virksomhetens bekreftelse på at den fortsatt fyller kravene til godkjenning, jf. 
forskriften § 7 første ledd.

Virksomheten vil fortsatt være oppført i registeret over godkjente virksomheter på 
www.arbeidstilsynet.no jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 og forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 7 jf.§ 4.

MERK!Virksomheter som ikke er arbeidsgiver i dag, men som senere får ansatte, må sende inn 
ny søknad om godkjenning.

Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester, eller medvirkning til dette, er straffbart i 
henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 6-2 sjette 
ledd og § 18-6 åttende ledd. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har skriftlig 
avtale om ikke å ha verneombud, skal arbeidsgiveren gi dette brevet til arbeidstakernes 
representant.
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Har dere behov for mer informasjon?
På www.arbeidstilsynet.no finner dere mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket, 
eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Ta gjerne kontakt med saksbehandleren 
dersom dere har spørsmål til saken.
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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