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Vedtak om offentlig godkjenning av renholdsvirksomhet 

Arbeidstilsynet viser til søknad om offentlig godkjenning av renholdsvirksomhet av 18.10.2021 og fatter 
følgende vedtak: 
 
Vedtak 
Arbeidstilsynet innvilger søknaden. 
 
VIKEN FASADEVASK AS, organisasjonsnummer 926434756, og eventuelle registrerte underenheter er 
offentlig godkjent renholdsvirksomhet. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i arbeidsmiljøloven (aml) § 4-1 og forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 5. (FOR 2012-05-08 nr. 408). 
 
Arbeidstilsynets begrunnelse 
Arbeidstilsynet har vurdert søknaden og den innsendte dokumentasjonen. Det er i søknaden oppgitt at 
det søkes om 1 HMS-kort. Virksomheten har bestilt 1 HMS-kort for renholdere som utfører 
renholdsarbeid for virksomheten. 
 
På bakgrunn av de opplysninger virksomheten har gitt, har Arbeidstilsynet lagt til grunn at virksomheten:  

 oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til aml § 3-3 
 oppfyller kravet om vernetjeneste i henhold til aml kapittel 6 og 7, 
 har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til aml § 14-5 og § 14-6 for alle grupper av ansatte i 

virksomheten, 
 oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for 

renholdsvirksomheter og, 
 har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade 

Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 4-1 jf. forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om 
kjøp av renholdstjenester § 5. 
 
Iverksetting av vedtaket 
Vedtaket iverksettes straks i medhold av forvaltningsloven § 42. 
Dette innebærer at virksomheten og eventuelle registrerte underenheter vil bli oppført i det offentlige 
registeret over godkjente renholdsvirksomheter på www.arbeidstilsynet.no  med status «godkjent med 

http://www.arbeidstilsynet.no/


 VÅR REFERANSE 2  
 2021/57414  

 

ansatte» jf. forskriften § 4 og § 6. 
 
Krav for å beholde godkjenning 
Godkjente virksomheter skal hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten 
fortsatt fyller kravene til godkjenning. Dersom virksomheten unnlater å fylle kravet ovenfor kan 
godkjenningen tilbakekalles, og virksomhetens status i det offentlige registeret over godkjente 
renholdsvirksomheter blir endret til «ikke godkjent». 
 
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. 
 
Dere kan klage  
Dere kan klage på dette vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage. 
 
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. 

 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet 
 
 
Ørnulf Halmrast 
Seksjonsleder 
(sign.)  

      
 
 
 
 
Nina Green 
førstekonsulent 
(sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. 
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