
Sjekk hvem du 
handler med



De fleste bolig- og hytteeiere ønsker å bruke seriøse 
håndverkere. Skal du pusse opp eller bygge, er det noen 
ting du bør passe på. Her er noen tips for å redusere 
risikoen for at du blir lurt: 

• Ta en bakgrunnssjekk

• Skriv kontrakt

• Krev HMS-kort

• Be om faktura med merverdiavgift (MVA)    
og betal via bank

Ta en bakgrunnssjekk
Slå opp på brreg.no, eller bedriftsbaser på nett. Har 
virksomheten organisasjonsnummer? Og er den registrert 
i Merverdiavgiftsregisteret? Sjekk referanser og be om 
skatteattest. Slik attest kan virksomheten lett bestille på 
skatteetaten.no 

Hvilken type fagkunnskap og sertifisering en håndverker 
trenger, avhenger av hvilken jobb som skal utføres. Det at 
du velger fagarbeidere og kvalitet, reduserer risikoen for 
feil og mangler. Å velge ufaglærte kan bli veldig kostbart 
og få store konsekvenser. Mer om dette kan du lese på: 
handlehvitt.no/fagkunnskap

https://www.brreg.no/
https://www.skatteetaten.no/
https://www.handlehvitt.no/fagkunnskap


Skriv kontrakt
Det er viktig at du avklarer med håndverkeren hva som skal 
gjøres, til hvilken pris og når. I kontrakten bør det også stå 
om det skal benyttes underentreprenører. Mer om dette kan 
du lese på: handlehvitt.no/handverker

Krev HMS-Kort
Alle som jobber i bygg- og anleggsbransjen skal ha HMS-
kort – fra maleren til rørleggeren. De som utfører arbeidet 
er pålagt å bære HMS-kortet godt synlig. 

Kortet skal identifisere hvem de er og hvem arbeidsgiveren 
er. Da blir det vanskeligere å skjule for eksempel 
tvangsarbeid og sosial dumping, og du vet hvem du slipper 
inn i ditt hjem. Mer om dette kan du lese på: 
arbeidstilsynet.no/hms

Be om faktura med merverdiavgift (MVA) 
og betal via bank
Får du faktura fra håndverker kan du lettere vurdere 
om prisen står i samsvar med utført arbeid og medgåtte 
materialer. At du får en faktura og dokumentasjon har 
også en rettslig konsekvens, dersom du har innsigelser på 
prisen. Du står også sterkere i reklamasjons- og klagesaker 
og hvis du skal selge boligen din. 

I tillegg slipper du å bli medansvarlig, hvis det skulle vise 
seg at håndverkeren ikke har betalt skatter og avgifter. Mer 
om dette kan du lese på:  
handlehvitt.no/medansvar

HMS-Kort for bygg og anlegg

https://www.handlehvitt.no/handverker
https://arbeidstilsynet.no/hms
https://www.handlehvitt.no/medansvar


Sikkerhetsnettet Norge bruker til å 
håndtere koronakrisen, kunne ikke 
vært mulig uten velferdsstaten.

Huskeliste når du skal velge håndverker:

• Ta en bakgrunnssjekk

• Skriv kontrakt

• Krev HMS-kort 

• Be om faktura med merverdiavgift (MVA) 
og betal via bank

På handlehvitt.no finner du flere gode råd 
om hvordan du kan unngå å bruke useriøse 
håndverkere. 

Ta vare på fellesskapet. Takk til deg som 
sjekker hvem du handler med.

http://www.handlehvitt.no/

