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Bakgrunn

I 2002 ble prosjektet ”Seriøsitet i Byggenæringen” startet. Prosjektet er et 
samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Prosjektet 
har som målsetting å støtte opp om de seriøse bedriftene  i BAE-næringen,      
samtidig som det skal bidra til et  mer effektivt tilsyn.

Styringsgruppen for seriøsitetsprosjektet består av lederne for de viktigste     
direktoratene, sammen med lederne for arbeidslivets organisasjoner. 

StartBANK er sammen med ID-kort og krav om mannskapslister på bygge-
plass sprunget ut av dette prosjektet. En aktiv bruk av StartBANK vil bidra 
til et mer seriøst næringsliv, og det vil gi bestillere redusert risiko for at man 
kontraherer useriøse bedrifter. StartBANK erstatter ikke kravet om årvåken-
het hos den enkelte bestiller, men det gir et bedre verktøy for valg av seriøse    
leverandører.

StartBANK

StartBANK eies av Byggenæringens Landsforening (BNL) og er en åpen              
informasjonsbase (dokumentasjonsdatabase) der alle leverandører som opp-
fyller objektive kriterier kan bli registrert. Basen er tilgjengelig for alle aktører 
som inngår avtale om bruk av ordningen.

StartBANK er en non-profit aktivitet for BNL der best mulig informasjon skal 
presenteres på en effektiv måte og til lavest mulig pris. Formålet er å forenkle 
kommunikasjonen mellom seriøse aktører og gi effektivisering i alle ledd i for-
syningskjeden. 

Registrering i StartBANK anerkjennes av alle brukere, inkl. de store entre-
prenørene, som bevis på at en leverandør har oppfylt dokumentasjonsplikten 
vedrørende bl.a. skatte- og avgiftsmessige forhold. 

For kjøpere inneholder StartBANK verktøy som gjør det enklere  å gjennom-
føre en vellykket innkjøpsprosess. StartBANK er bl.a. on- line med Brønnøysund 
registrene og Statens bygningstekniske etat, samt med Dun & Bradstreet, et 
kredittopplysningsfirma med internasjonal dekning.

StartBANK inneholder informasjon om leverandørene fra viktige kilder:

ORGANISERING

BNL eier registreringsordningen og     
innholdet. 
Utvikling, drift og vedlikehold av data-
basen ivaretas av Achilles.

Det er etablert en bredt sammensatt 
styringsgruppe der alle kategorier av 
leverandører og bestillere (byggherrer, 
entreprenører etc.) er representert. 
Styringsgruppen fastsetter pris for      
registrering i, og bruken av StartBANK.

FORDELER

StartBANK samler viktig og lovpålagt    
informasjon i én infobase. 

Leverandører 
• får effektiv markedsføring mot           
  seriøse kjøpere.

• mer effektivt tilbudsarbeid ved at       
  opplysninger om bedriften kun gis
  ett sted og oppdateres ett sted, én   
  gang i året eller ved behov. 

Kjøpere 
• får rask og effektiv tilgang til et opp- 
  datert leverandørregister. 

• får rask, enkel og prisgunstig tilgang  
  til informasjon fra offentlige registre  
  samt kredittopplysninger.

• får plattform for videreutvikling av  
  egne leverandørregistre.

• får et godt grunnlag for en kvalitets-  
  og kostnadseffektiv innkjøpsprosess. 

Statens Byggtekniske Etat
Sentral godkjenning for 

ansvarsrett

BrønnøysundRegistrene
Firmaatt. enhets- og 

regnskaps reg.

StartBANK
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Dun & Bradstreet
Kredittopplysning

Skattedirektoratet
Registerinfo, SKAV-skjema

Tilleggsopplysninger
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Tilleggspakke D&B
kredittopplysning og 

personrolleinformasjon 
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Hvordan bli registrert i  STARTBANK

Søkeren leverer først en komplett søknad bestående av et spørreskjema 
samt standarisert egenerklæring. Firmaattest skal være vedlagt. Søkeren 
betaler årlig abonnementavgift.
 
For å finne ut om søkeren har gitt korrekte opplysninger, sjekker StartBANK 
offentlige registre og kredittopplysninger.  Bedrifter som er konkurs eller i 
gjeldsforhandlinger blir ikke registrert.

Skjema og prisene m.m. finnes på www.startbank.no.

Slik virker STARTBANK

I den tradisjonelle prosessen tar hver enkelt kjøpere kontakt med leverandører 
for å innhente opplysninger.  Dette er både tids- og ressurskrevende.

I StartBANK søker kjøper på bransjer/nøkkelord og får ut en liste over poten-

sielle leverandører. 

Basert på listen over potensielle leverandører kan kjøper via StartBANK   
gjennomføre en effektiv kvalifiseringsprosess for å velge ut de leverandører 
som best oppfyller innkjøpskriteriene.   

StartBANK i alle ledd

    De fleste blir både kjøpere og 
    leverandører.
    
    Underentreprenør plikter iht. omforente 
    kontraktsbestemmelser å dokumentere  
    skatte-  og avgiftsmessige forhold, og å   
    videreføre dette i kontrakter med sine  
    underliggende ledd. 

REGISTRERINGSPROSESSEN

Steg 1
Send inn påmeldingsskjema.

Steg 2
StartBANK sender deg passord og 
brukernavn slik at du får tilgang til 
et spørreskjema for din bedrift, samt 
hjelp/support informasjon.

Steg 3
Logg på www.startbank.no og start 
innleggingen av informasjon om din 
bedrift.

Steg 4
Send egenerklæring og firmaattest til 
StartBANK.

Steg 5
Dine opplysninger vil bli verifisert og 
ved tilfredsstilte krav, vil du bli synlig i 
StartBANKs leverandørregister. Du er 
nå tilgjengelig for alle aktører i BAE-
næringen i Norge og vil få utstedt et 
bevis.

Foretak som oppfyller de objektive 
kravene og med revidert regnskap 
for minst de 3 siste år, mottar et regis-
treringsbevis med betegnelsen Start-
BANK. 

Foretak som oppfyller kravene men 
ikke har revidert regnskap for 3 år,  
mottar et registreringsbevis med 
betegnelsen StartBANK NY og utfyl-
lende informasjon.
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Kjøpere Kjøpere

Leverandører Leverandører
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Tradisjonelt StartBANK

Kunde
Byggherre

Total- / hoved-
entreprenør

Underentreprenør
Håndverksbedr. / leverandører
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Håndverksbedr. / leverandører
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Alle seriøse parter i næringen har felles interesse av at 

omfanget av useriøs virksomhet begrenses.

BLI MED I STARTBANK ! 
 

ACHILLES SYSTEMS AS

Achilles Norden leverer online innkjøpssystemer 
og spesialiserte tjenester rettet mot 
strømlinjeforming av sentrale deler av 
forsyningsprosessene i større organisasjoner. 
Tradisjonelt rettet mot forsyningssektoren:
- olje- og gass industrien 
- transportsektoren 
- elektrisitesforsyningen 

Adresse: 
Vikavn 31, 4801 Arendal
Pb. 1656 Stoa, 4857 Arendal
Telefon: 37 06 35 00 
Telefaks: 37 06 35 01 
E-post:  startbank@achilles.com 
www.achilles.no

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

BNL er den nest største landsforening i NHO. 
Foreningen representerer 18 bransjeforeninger 
og 3.800 medlemsbedrifter med 64 000 ansatte. 

Adresse: Essendrops gate 3, Oslo  
Pb.  7187 Majorstuen, 0307 Oslo 
Telefon:  23 08 75 00
Telefaks: 23 08 75 01
www.bnl.no  

Kontakt Achilles for mer informasjon og for å få tilsendt påmeldingsskjema på tlf. 37 06 35 50
evt. e-post: startbank@achilles.no.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du også på www.startbank.no
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