Klima- og miljørapport 2021
Takstgruppen AS

Takstgruppen AS er et takseringsfirma som utfører takseringstjenester innenfor bolig, skade, næring
og landbruk i store deler av Norge. Vi var pr 01.01.2022 15 ansatte, i tillegg til ca 50 samarbeidende
takstingeniører fordelt rundt om i landet.
Høsten 2021 ble vi miljøsertifisert med ISO14001, og vi er klimanøytrale fra 01.01.2022. Se vår video
om Miljøsertifisering i Takstgruppen AS.
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Prioriterte områder i Takstgruppen
Takstgruppen AS har vurdert disse fem
områdene som de med størst potensiell
miljøgevinst, og dermed våre prioriterte
områder:
1.
2.
3.
4.
5.

Forbruk
Reisevirksomhet
Avfall og retur
Innkjøp
Rådgivning ved takseringsoppdrag

I 2021 begynte vi arbeidet med miljøtiltak
innenfor de tre første områdene.

Gjennomførte tiltak 2021
Forbruk
Vi jobber hovedsakelig digitalt i Takstgruppen, og har et generelt lavt forbruk av papirutskrifter. Ved
befaringer utføres i hovedsak notater på nettbrett, og informasjon til og fra kunder, leverandører og
samarbeidspartnere foregår via digitale systemer.
Ansatte får arbeidsklær og verktøy fra Takstgruppen til utførelse av jobben sin. Vi har innført rutiner
for gjenbruk av både arbeidsklær, verktøy og datautstyr når ansatte begynner og slutter.

Reisevirksomhet
Takstgruppen ønsker å redusere eget miljøavtrykk og det er derfor viktig for oss å redusere egen
reisevirksomhet. Høsten 2021 innførte vi videobefaringer for skadetaksering. Ved bruk av
videobefaringer kan takstingeniørene redusere antall kjøreturer til befaringsstedet, og dermed spare
både tid og miljøet.
Ved oppdragsfordeling legges det opp til mest mulig samkjøring. Det vil si å tilrettelegge for at
oppdrag på samme geografiske område samles på en befaringsrunde for minst mulig kjøring.
I 2021 kjørte 33% av våre ansatte takstingeniører elbil i arbeid.

Avfall og retur
Takstgruppen leide i 2021 kontorer på Lena, Jessheim, Lillehammer og Sarpsborg. Det er kun på
Lenakontoret vi selv tar hånd om avfallssortering, og her har vi innført kildesortering. I tillegg jobbes
det med å bevisstgjøre medarbeidere og renholdsarbeidere om miljø og avfallshåndtering.
Takstgruppen benytter mye batterier til ulike typer verktøy. Disse samles inn på kontorene for
kildesortering. Vi holder på å teste ut oppladbare batterier istedenfor engangsbatterier til verktøy.
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Klimaregnskap for 2021
antall enh. faktor
Drivstoff ansatte kjøring til oppdrag
Diesel og bensin

utslipp CO2 ekvivalenter

Faktor/utregning
109 965,53 km

Elektrisitet

0,178 kg CO2/km kjøring

19 573,86 kg

Faktor/utregning

Lena kontoret

17 820,00 kwh

0,402 kg CO2 e/kwh

7 163,64 kg

Jessheim kontoret

16 000,00 kwh

0,402 kg CO2 e/kwh

6 432,00 kg

Lillehammer kontoret

2 000,00 kwh

0,402 kg CO2 e/kwh

804,00 kg

Sarpsborg kontoret
Kjøring elbil i oppdrag ansatte

2 000,00 kwh

0,402 kg CO2 e/kwh

804,00 kg

49 683,94 kwh

0,402 kg CO2 e/kwh

3 994,59 kg

Totalt elektrisitet

19198,23 kg

Avfall

Faktor/utregning

Matavfall, Lena kontor

80,00 kg

0,0755 kg CO2 e/kg

6,04 kg

Plast, Lena kontor
Papp og papir, alle
kontorer

10,00 kg

1,283 kg CO2 e/kg

12,83 kg

160,00 kg

0,7213 kg CO2 e/kg

115,41 kg

Restavfall, alle kontorer

430,00 kg

0,5205 kg CO2 e/kg

223,82 kg

Totalt avfall
Totalt

358,09 kg
39 130,19 kg

Resultater for utslipp 2021
I 2021 hadde Takstgruppen utslipp på 39 tonn CO2 ekvivalenter. Vi har beregnet utslipp fra scope 1
(direkte utslipp, kjøring) og scope 2 (indirekte utslipp, elektrisitet) og avfall fra scope 3.
Når det gjelder besparelser av CO2 har vi kun målt oss selv på utføring av videobefaringer.
Innsparinger i form av redusert papirforbruk, avfallssortering etc utførte vi ikke målinger på i 2021.
Vi hadde et noe ambisiøst mål for de tre siste månedene i 2021: å utføre 77 videobefaringer og
dermed spare 846 kg CO2. Vi utførte til sammen 44 videobefaringer, som vil si at vi sparte miljøet for
560 kg CO2 utslipp.
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Handlingsplan for 2022
Sparte reiser
Hovedfokuset for 2022 vil fortsatt være videobefaringer og
sparte reiser. Både Takstgruppen selv og våre leverandører
har forventninger om at vi skal tenke miljø ved befaringer
ved hjelp av redusert kjøring. Videobefaring og bilde/telefonbefaring er både effektivt og tidsbesparende, men
det skal ikke skal gå ut over kvaliteten på jobben som
utføres. Det er takstingeniørene selv som avgjør når de
fysisk må reise ut, og når de kan utføre jobben over nettet.

Takstgruppen AS er pilot for Meps sitt system for videobefaringer og har bidratt til å lage en veileder
for videobefaring for Norsk Takst.
Vi er i gang med samkjøring av oppdrag, og jobber med å få på plass et tilrettelagt system for å få ut
målbare data.

Innkjøp
Takstgruppen jobber med reduksjon av avfallsproduksjon gjennom bevisste innkjøp og
ressursutnyttelse. Vi velger leverandører som leverer miljøvennlige produkter, og vi gjenbruker.

Rådgivning ved takseringsoppdrag
Takstgruppen AS har et bevisst forhold til valg av varers livsløpskostnad ved veiledning av
gjenoppbygging etter skade ute på takseringsoppdrag. Bærekraftige skadebegrensende tiltak er
demontering/remontering, tørk og gjenbruk istedenfor riving etc. Takstgruppen har fokus på
underleverandørers ansvar for å ta vare på eget avfall og gjenbruk.
Takstgruppen utarbeider energiattester på alle boligtakster. I løpet av 2022 vil vi ha økt fokus på
energirådgivning og innsalg av energimerking av boliger. Foruten å spare miljøet, vil dette også gi
økonomiske besparelser for huseier over tid.
Ved å gi god veiledning ute på befaringer vil Takstgruppen bidra til mer bærekraftige bygninger.

Miljøsamarbeid
Takstgruppen har vært initiativtaker til, og er medlem i, et par miljøgrupper bestående av
medlemmer fra både finans, forsikring og takseringssiden i Norge. Målet med disse gruppene er å
dele erfaringer og sammen finne gode metoder for bærekraftsrapportering. Det vil dessuten hjelpe
oss til å bli enda bedre ved veiledning av metode- og materialvalg ved gjenoppbygging på
skadesteder, og dermed raskere oppnå positive miljøresultater.
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Klimanøytral
I tillegg til å jobbe med å redusere eget utslipp, kompenserer vi for våre faktiske utslipp ved å støtte
miljøprosjekter. I 2022 er vi trefaddere der vi bidrar økonomisk til planting av norsk skog.
Klimaskogene binder store mengder CO2 og er et samarbeidsprosjekt med lokale bønder. Prosjektet
har utspring fra et omfattende statlig klimaskogprosjekt i regi av Klima- og miljødepartementet
(2013-2019). Les mer om Takstgruppen som trefadder.

Veien videre
I løpet av 2022 vil vi jobbe med å utvikle metoder for å synliggjøre både utslipp og innsparinger mer
detaljert og å få med flere faktorer i vårt klimaregnskap. Dette vil være samarbeidspartneres kjøring,
reising i jobbsammenheng utover oppdrag, batteribruk etc.
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