
StartBANK er et felles leverandørregister for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Start-
BANK ble etablert etter et initiativ fra Byggenæringens Landsforening (BNL), med utgangspunkt 
i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”. Formålet med StartBANK er å bidra til at det benyttes 
seriøse leverandører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like 
vilkår. StartBANK driftes av Achilles Systems AS, på vegne av BNL. 
I StartBANK er det samlet offentlig informasjon knyttet til lovpålagte krav om registrering i ulike 
offentlige registre og ansvarsrett. I tillegg viser StartBANK informasjon om bedriftens økonomiske 
situasjon. All informasjon oppdateres fortløpende. Stadig flere byggherrer, entreprenører og Faci-
lity Services-selskap stiller nå krav om StartBANK-medlemskap.

Fordeler med StartBANK
	 Gjennom StartBANK kan du 

synliggjøre egen seriøsitet overfor 
BAE-næringen i Norge.

	 Oppdatert skatte- og avgiftsin-
formasjon til enhver tid, som  
leverandører kan bruke ved svar  
på anbudsforespørsler.

	 Ved å være registrert i StartBANK er 
leverandøren godkjent for ett år om 
gangen. Det innebærer en forenkling 
av dokumentasjonskravet ved hvert 
anbud.

	 Flere offentlige virksomheter har tatt 
i bruk StartBANK for å kvalitetssikre 
og forenkle sine anbudsrunder.

	 Bedriften blir synlig og søkbar for et 
stort antall brukere. Store virksom-
heter bruker StartBANK aktivt for 
å finne leverandører, og de bruker 
utelukkende leverandører som er 
godkjent i basen.

	 Virksomheter kan gå glipp av fo-
respørsler ved ikke å være registrert 
og godkjent. 

synliggjør din egen seriøsitet
overfor BAE-næringen i Norge

services for professional procurement
be better informed, make better decisions

Om StartBANK
	 StartBANK er nøytral. Bransjen 

setter premissene.
	 Et unikt, detaljert register for leveran-

dører som ønsker å være tilgjengelig 
for BAE-næringen.

	 Godkjente leverandører kan inngå 
avtale om bruk av StartBANK for å 
finne og følge opp egne underleve-
randører.

	 StartBANK brukes av næringen for å 
finne mulige leverandører til spesifik-
ke anbud, og opprette tilbyderlister 
med basis i leverandørregisteret.

Om Achilles
StartBANK driftes av Achilles, på vegne 
av BNL. Achilles’ kjernekompetanse er 
å identifisere, kvalifisere, evaluere og 
overvåke leverandører og underleveran-
dører på vegne av oppdragsgiverne. 
Achilles ble etablert i Norge i 1990, og 
er nå en raskt voksende global aktør 
med datterselskaper i over 23 land.
I Norden er vi 50 medarbeidere med 
kontorer i Arendal, Stavanger, Oslo, 
København og Stockholm. Vi er et  
flerkulturelt selskap med fokus på etikk 
og samfunnsansvar, og følger prinsip-
pene i FNs ”UN Global Compact”.



Slik fungerer StartBANK
For å bli registrert i StartBANK trenger du bare å følge en enkel prosedyre:

1.  Hent påmeldingsblankett på startbank.no.
2.  Når vi har mottatt bestillingen samt kvittering på betalt årsavgift, sender vi ut påloggingsinformasjon til vårt spørreskjema.
3.  Send inn påkrevet dokumentasjon (spørreskjema, firmaattest, samt erklæring SB1 og SB2).
4.  Når dokumentasjon er mottatt og verifisert, vil vi sende ut registreringsbevis.

Når vi har registrert bestilling og betaling vil innloggingsinformasjon til vårt spørreskjema sendes ut. Informasjonen som 
etterspørres der omfatter blant annet finansiell informasjon, forsikring, kvalitetssystemer, HMS, skatter og avgifter. Leverandøren  
får også muligheten til å gå i detalj om hvilke produkter og tjenester som tilbys, og kan referere til tidligere leveranser. Etter å 
ha blitt godkjent vil informasjonen bli gjort tilgjengelig i databasen for deltakende innkjøpsorganisasjoner i bransjen. Målet til  
deltakende byggevirksomheter er å benytte leverandørregisteret til å opprette tilbyderlister. Innkjøperen bruker relevante  
søkekriterier for sitt anbud og finner aktuelle leverandører i databasen.
Det er utelukkende godkjente leverandører med registreringsbevis fra StartBANK som vil bli vurdert som aktuelle tilbydere.
Det er stadig strengere krav til leverandørene om å være à jour med skatter og avgifter. Som et ledd i prosjektet ”Seriøsitet i 
byggenæringen” er det etablert en avtale med Skattedirektoratet, som gjør det mulig for brukerne av StartBANK å synliggjøre 
oppdatert MVA-informasjon fra de leverandører som samtykker til dette. Det legges opp til at all skatte- og avgiftsinformasjon 
etter hvert skal bli tilgjengelig i StartBANK. Det medfører ingen merkostnad utover den årlige registreringsavgiften.

Krav til leverandører
	 foreta salg i eget navn
	 oppgi finansielle nøkkeltall
	 være à jour med betaling av skatter og avgifter
	 ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre, slik som årsberetning, årsregnskap mv.
	 ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger
	 tilby produkter og tjenester som er utlyst som en del av ordningen på registreringstidspunktet
	 levere komplett registreringsunderlag bestående av StartBANK spørreskjema samt standardiserte 

egenerklæringer (SB1 og SB2)
	 sende inn kopi av firmaets nyeste firmaattest
	 ha betalt inn den årlige registreringsavgiften til StartBANK

Et utvalg av våre samarbeidspartnere som bruker StartBANK
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Kontakt oss på telefon 37 06 35 50 for mer informasjon om registreringen, 
samt fordelene ved å være registrert. Vi hjelper deg med å komme i gang!


