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Velg seriøs arbeidskraft 
 
A-krim Rogaland er et samarbeid med Arbeidstilsynet, NAV, Skatt Vest, Kemneren i Stavanger 
og Sør-Vest Politidistrikt for å forebygge kriminalitet i arbeidsmarkedet.   
 
Når du skal bygge ut eller pusse opp i ditt hjem, kan du stå overfor mange utfordringer. Vi 
ønsker å gi deg et verktøy slik at du som privat byggherre eller forbruker kan sikre deg på best 
mulig måte. Målet er å hjelpe innbyggerne i Rogaland med å velge seriøs arbeidskraft. Du kan få 
følgende fordeler: 
 

ü Fagmessig arbeid blir utført 
ü Reklamasjonsrett 
ü Unngå merkostnader 
ü Unngå medansvar 
ü Unngår risiko for at arbeidet blir forsinket 

 
Brudd på lover og forskrifter kan føre til forsinkelser, merkostnader og sanksjoner. Det er 
du som bestemmer hvordan du vil ha det. 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Still krav til håndverkere 

Søk	opp	virksomheten	i	
registre	

Skriv	kontrakt	

Sjekk	HMS-kort	

Krev	gyldig	faktura	

Betal	via	bank	
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Informasjon	om	virksomheten	
 
Hvor kan du finne informasjon om en virksomhet som har gitt et anbud på jobben du ønsker å få 
utført? 

handlehvitt.no	
handlelhvitt.no er en nettside som veileder deg til å velge seriøse håndverkere.   
 

Brønnøysundregisteret	–	www.brreg.no	
For å kunne drive virksomhet i Norge må virksomheten være registrert i Brønnøysundregisteret 
og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Dette nummeret benyttes for å kunne betale skatter og 
avgifter, utbetale lønn til ansatte, men også for at tilsynsetater skal kunne gjennomføre kontroller 
og gi godkjenninger. Du kan også benytte registre som  
 

MVA-registeret	
Næringsdrivende skal registreres i merverdiavgiftsregisteret (MVA) når omsetningen har 
oversteget 50 000 kroner. I Brønnøysundregisteret vil du under "nøkkelopplysninger" finne 
informasjon om selskapet er registrert i MVA-registeret. 
 

Sentral	godkjenningsordning	
Ved å benytte er foretak som er registrert i sentral godkjenningsordning vet du at foretaket: 
 

ü Har riktig kompetanse og erfaring til å utføre oppdrag i byggesaker 
ü Oppfyller de lovpålagte kravene til drift 
ü Har betalt skatter og avgifter 

 
Dette reduserer risiko for svart arbeid, forsinkelser, dårlig utført arbeid, konkurs og dårlig 
styring. 
 
MEN; det finnes seriøse aktører som ennå ikke er registrert i sentral godkjenningsordning. Det er 
da lurt å stille flere spørsmål til håndverkeren: 
 

ü Hva er grunnen til at håndverkeren ikke har registrert seg i sentral godkjenningsregister? 
ü Har bedriften nødvendig kompetanse ut fra hva som kreves? 
ü Har bedriften ansatte med fagbrev? 
ü Har håndverkeren gode referanser fra tidligere jobber? 
ü Er firmaet/håndverkeren registrert i brønnøysundregisteret og momsregisteret? 
ü Du kan også søke opp bedriften på proff.no eller lignende. Er informasjonen tillits- 
ü vekkende? 

 
For mer informasjon kan du gå til https://sgregister.dibk.no/ 
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Kontraktinngåelse	
 

Skriv	ALLTID	kontrakt	med	håndverkere	
Det er du som må spesifisere arbeidet. Jo mer nøye du har spesifisert hva håndverkeren skal 
gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt. I kontrakten bør du derfor best 
mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet. Dersom du 
spesifiserer sluttresultatet kan ikke håndverkeren kreve ekstra betalt for uforutsette kostnader. 
 
Forbrukerrådets nettsider gir deg forslag til kontrakter for oppdrag under og over ca. 200 000,- 
NOK. Viktige punkter i en kontrakt er: 
 

ü Informasjon om oppdrag og resultat  
ü Pris inkludert merverdiavgift 
ü Betalingsform 
ü Arbeidets påbegynnelse og avslutning 
ü Krav om gyldig HMS-kort 
ü Oversikt over underleverandører 

 
For mer informasjon kan du gå til  
https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/bruk-kontrakt-for-a-unnga-konflikt-med-handverkeren/ 
 

Seriøse	aktører	i	alle	ledd	
Ved kontraktsinngåelse bør du kreve at firmaet gir deg en løpende oversikt over hvilke under-
entreprenører som skal utføre arbeidet. Elektriker og rørlegger kan være innleid og styrt av et 
firma du ikke har inngått kontrakt med. Har du garanti for at de er seriøse, har de sentral 
godkjenning, HMS-kort osv? 
 
Har elektrikerfirma lov til å utføre arbeidet, sjekk firmaet her: 
https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/start?0  
 

Kontroll	ved	utførelse	av	arbeid	
 

HMS-kort	
Alle som arbeider i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser 
hvem deres arbeidsgiver er. Arbeidsgiver/virksomhet er ansvarlig for bestilling og 
administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet. 
 
Innehaver av enkeltpersons foretak (ENK) uten ansatte skal også ha HMS-kort. 
 
Be om å få se HMS-kortene til de som utfører arbeid hos deg og sjekk at de er ansatt i 
virksomheten som du har inngått kontrakt med.                                                                                          
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Oversikt	over	alle	typer	HMS-kort	i	bruk	pr.	i	dag:	
 

 
 
 

Medfører	oppdraget	at	noen	må	arbeide	i	høyden?		
 
Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Arbeid i høyden er 
definert til to meter over bakken. Stige er i utgangspunktet kun tillatt for adkomst til arbeidsplass 
og ikke for å utføre arbeid fra.  
 
Har du tenkt på hva du trenger å vite?  Er det for eksempel planlagt bruk av stillas eller lift? 
Dette må du vite for å kunne velge en virksomhet som vil utføre arbeidet på en så trygg måte at 
det er lite sannsynlig at noen faller ned og skader seg på eiendommen din. 
 
For mer informasjon kan du gå til https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/ 
 
 

Oppgjør	og	betaling	
 

Få	gyldig	faktura	og	kontroller	denne	
 
Du har krav på gyldig faktura. Dette er et viktig dokument på jobben som er gjort. Denne er det 
viktig at du kontrollerer. Fakturaen skal ha riktig selskapsnavn, riktig dato og riktig 
organisasjonsnummer. Før organisasjonsnummeret skal det stå bokstavene MVA. Foretak med 
omsetning over 50.000, skal være momsregistrert. I tillegg skal det stå på faktura hva betalingen 
gjelder og eventuelt antall timer som er gått med på jobben, hvis det ikke er avtalt en fastpris. 
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Betal	via	bank	
 
Du bør betale via bank og ikke kontant fordi: 
 

ü Du står sterkere i reklamasjons- og klagesaker. 
 

ü Du som forbruker kan du bli stilt ansvarlig for håndverkerens skatter og avgifter dersom 
du gir oppdraget til en som jobber svart. Det gjelder også selv om du ikke var klar over at 
personen arbeidet svart. 
 

ü Gjennom å betale via bank bidrar du til å innskrenke handlingsrommet til useriøse og 
kriminelle aktører i arbeidsmarkedet. 
 

Sjekk med banken at innehaver av konto stemmer med det som står på fakturaen. 
 

https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/privatpersoners-ansvar-ved-kontantkjop/ 
 
 

Noen	siste	råd	for	ikke	å	invitere	kriminelle	aktører	inn	på	sin	eiendom	
 

ü Kriminelle aktører i denne bransjen er dyktige selgere, og klarer ofte å få kontrakter ved å 
bygge på tilliten de har bygget opp. Forhold dere til at papirer må være i orden før 
byggestart.  

ü Ikke benytt vedkommende dersom firma/aktør tilbyr seg å gjøre jobben helt eller delvis 
"svart".  

ü Be om å få fremlagt dokumentasjon på sentralgodkjenning og ta kontakt med 
vedkommende som innehar denne godkjenningen. Noen kriminelle aktører "låner" 
sentralgodkjenning. 

ü Sjekk referanser via venner og bekjente, sjekk anbefalinger på Mitt anbud og kontakt 
tidligere kunder for å forhøre deg om bedriften har utført en god fagmessig jobb. Den 
billigste avtalen kan bli din dyreste kjøpte erfaring som kan gi uventede overraskelser. 

 
 
 
A-krim Rogaland er aktivt ute hver dag og kontrollerer mange byggeplasser. Vær sikker 
på at alt er i orden hos deg! 
 
Kontakt Akrim.rogaland@politiet.no med opplysninger om ulovligheter. 
 
 
LYKKE TIL MED DITT OPPUSSINGSPROSJEKT 
 
MVH A-KRIM 
  
 


