
Ikke ta imot tilbud 
fra håndverkere
som ringer på døra!



Ikke la deg lure av håndverkere som  
ringer på døra med attraktive tilbud. 

Skal du pusse opp eller vedlikeholde  
boligen din? Her er tips til hva du bør  
gjøre før du engasjerer en håndverker:

     Ta en bakgrunnssjekk
P Alle firmaer skal være registrert med et organisasjonsnummer og    
     være registrert i Merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysund- 
     registrene. Dette kan du sjekke ved å gå inn på nettsiden brreg.no. 
P Du kan be firmaet om å sende deg en skatteattest via altinn.no,     
     hvor du kan se om de har betalt eller skylder skatt og avgift.

     Skriv avtale 
P Skriv avtale på arbeidet som skal utføres og prisen du skal betale.  
 Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker. 

     Sjekk at arbeidstakere bærer HMS-kort
P Alle som utfører byggearbeid skal ha HMS-kort fra Arbeidstilsynet.   
    Kortet gir en bekreftelse på at arbeidstakeren er lovlig registrert og  
    har arbeidstillatelse. Hensikten er å identifisere både hvem arbeids- 
    takeren er og hvem de arbeider for. 

     Arbeid i høyden
P Medfører oppdraget at noen må jobbe i høyden, det vil si over to   
     meter over bakken? Da bør du forsikre deg om at det brukes lift  
     eller stillas i arbeidet.  
     
     Les mer om arbeid i høyden og HMS-kort på arbeidstilsynet.no      

     Ikke betal kontant 
P Ikke betal før du har fått faktura hvor merverdiavgiften (moms) er  
     spesifisert, og betal alltid via bank. Betaler du håndverkere  
     kontant, kan du bli medansvarlig for betaling av skatt og  
     merverdiavgift.

https://www.brreg.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/


          Vær ellers spesielt oppmerksom på:
• håndverkere som legger enkle reklamelapper i postkasser
• håndverkere som legger ut om personlige historier  

og behov for å låne penger m.m.
• håndverkere som ber om forskuddsbetaling og tilbyr  

å hjelpe deg med Vipps eller nettbank
• håndverkere som gir lange garantier, opp til 20 år eller mer.  

Dette tilbyr mange av de useriøse, ettersom håndverker- 
firmaet trolig ikke eksisterer til neste år.

• håndverkere med slitne varebiler uten logo

Har du sett useriøse håndverkere i ditt nærmiljø? 
– send inn tips på skatteetaten.no/tipsoss.

På handlehvitt.no og skatteetaten.no/tettpa 
finner du mer informasjon om hvordan du kan 
unngå å bruke useriøse håndverkere.

https://www.skatteetaten.no/tipsoss
http://handlehvitt.no
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/forebyggende-arbeid/tettpa-veileder/


• Vit hvem du handler med
• Vit hvem som utfører jobben
• Vit hvem du betaler til

Unngå ubehagelige overraskelser.

no


