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Klima- og miljørapport 2022 

Takstgruppen AS  
 

 

 

 

Takstgruppen AS er et takseringsfirma med hovedkontor på Lena i Innlandet fylke. Pr 31.12.2022 var 

vi 18 ansatte fordelt på kontorer på Lena, Jessheim, Lillehammer og Dokka. De første to månedene i 

2022 hadde vi også kontor i Sarpsborg. I tillegg samarbeider vi med ca 60 takstingeniører over hele 

Norge. Vi utfører takseringstjenester innenfor skade, bolig, næring og landbruk. I 2022 hadde vi en 

omsetning på 43 mill. 

Høsten 2021 ble vi miljøsertifisert med ISO14001, og vi har vært klimanøytrale siden 01.01.2022. Se 

vår video om Miljøsertifisering i Takstgruppen AS. 

 

 

  

https://youtu.be/cTs0LoXVzP4
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Fokusområder 
Da Takstgruppen ble miljøsertifisert i 2021 rettet vi fokus i eget hus. Det vil si kildesortering, minske 

forbruk av papirutskrifter, bruk av oppladbare batterier vs engangsbatterier, fokus på gjenbruk av 

utstyr etc. Alle Takstgruppens egne kontorer har en eller annen form for kildesortering av avfall. Vi 

gjenbruker utstyr når takstingeniører slutter og nye kommer til. Vi har ingen konkrete tall pr nå på 

hvor mye vi sparer miljøet for på disse områdene.  

Deretter gikk vi ett skritt videre for å ta tak i egen reisevirksomhet. Både ansatte og samarbeidende 

takstingeniører reiser gjerne flere mil i uka til og fra befaringer, og dette utgjør Takstgruppens største 

fotavtrykk. 

 Vi rakk også ut en hånd til aktører i bransjen for å søke samarbeid. 

 

Gjennomførte tiltak 2022 

Reisevirksomhet 
Vi har gjort flere tiltak for å redusere vår reisevirksomhet. De fleste møter over fysiske avstander 

foregår via teams, og kontorene til Takstgruppen er plassert slik at alle ansatte skal ha kontor 

forholdsvis nærme eget hjem. Men mest CO2
 utslipp sparer vi ved å redusere kjøring til og fra 

befaring. Derfor har vårt hovedfokus i 2022 vært å utføre Sparte reiser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparte reiser 
I 2022 gjennomførte Takstgruppen totalt 4 354 oppdrag over hele landet. Av disse var 3 072 

skadeoppdrag, 1 245 boligoppdrag og 37 næringsoppdrag. 37% av oppdragene ble utført av egne 

ansatte mens 63 % ble utført av våre samarbeidspartnere.  

56% av de ansattes biler er elbiler. 

I 2022 har takstingeniørene utført Sparte reiser ved bruk av videobefaringer og 

telefon/bildebefaringer, for å redusere kjørte kilometer til oppdrag. Dette har spart miljøet og det 

har spart oss for tid.  
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Ved fordeling av takseringsoppdrag legges det opp til mest mulig samkjøring. Det vil si at flere 

oppdrag på samme geografiske område utføres på samme befaringsrunde for minst mulig kjøring. Vi 

har utviklet digitale løsninger for å øke effekten av dette.  

 

Leverandører av utstyr 
Til store innkjøp benytter Takstgruppen leverandører som har miljø og bærekraft i fokus. Vi er i dialog 

med de største leverandørene våre, og jobber med å oppnå en mest mulig bærekraftig løsning på 

sikt. 

 

Klimaregnskap for 2022 

 Antall Enh. Faktor Utslipp CO2 ekvivalenter 

Drivstoff ansatte kjøring i jobb     

Diesel 97 901 km *0,168 kg CO2e/km  15 971 kg 

       

Elektrisitet      

Lena kontoret 17 236 KWh 0,0033 Kg CO2e/kWh 57 kg 

Jessheim kontoret 8 394 KWh 0,011 Kg CO2e/kWh 92 kg 

Lillehammer kontorer 7 349 KWh 0,011 Kg CO2e/kWh 81 kg 

Sarpsborg kontoret 2 md 187 KWh 0,011 Kg CO2e/kWh 2 kg 

Dokka kontoret 2,5 md 1 632 KWh 0,011 Kg CO2e/kWh 18 kg 

Kjøring elbil ansatte,  
35 996 km 7 199 KWh 0,011 Kg CO2e/kWh 79 kg 

Totalt      329 kg 

       

Avfall kontorer      

Matavfall Lena  79 kg 0,0755 Kg CO2e/kg 6 kg 

Plast Lena  23 kg 1,283 Kg CO2e/kg 30 kg 

Papp/papir Lena 86 kg 0,7213 Kg CO2e/kg 62 kg 

Papp/papir andre kontor 86 Kg 0,7213 Kg CO2e/kg 62 kg 

Restavfall Lena 76 kg 0,5205 Kg CO2e/kg 39 kg 

Restavfall andre kontor 178 Kg 0,5205 Kg CO2e/kg 93 kg 

Totalt      292 kg 

       

Totalt     16 592 kg 

*Faktor for hver enkelt bil er benyttet i utregningen. Gjennomsnittet for ansattes biler ligger på 0,168 kg CO2e/km. 

*Lena kontoret kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Faktor for strøm ellers er hentet fra statistikk fra NVE 2021. 

 

Resultater for utslipp 2022 
I 2022 var Takstgruppens utslipp på 16,6 tonn CO2-ekvivalenter. Med i utregningen er utslipp fra 

elektrisitet (scope 2), og utslipp fra avfall og ansattes private biler benyttet i arbeid (scope 3). 
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Sparte reiser 
Takstgruppens miljømål for 2022 var å gjennomføre 10% sparte reiser for ansatte og 

samarbeidspartnere i avdelingene skade og næring, og 2% sparte reiser for avdeling bolig. Med et 

utgangspunkt i gjennomsnittlig kjørelengde til oppdrag hos vår ansatte i 2021, estimerte vi en 

besparelse på ca 4 tonn CO2e. Kjørelengde til oppdrag viser seg ved årets slutt å være lenger enn 

antatt, bl.a fordi våre samarbeidspartnere i gjennomsnitt har noe lenger kjørevei til oppdrag enn 

ansatte. 

Totalt nådde vi 9,3% sparte reiser innenfor avdelingene skade og næring, og 0,3% innenfor avdeling 

bolig.  

Takstgruppens ansatte utførte 8% sparte reiser for skade og næring og 0% for bolig. Dette utgjør 68 

video- og telefon/bildebefaringer, og har sparte miljøet for 1,46 tonn CO2e. 

Takstgruppens samarbeidspartnere utførte 10% sparte reiser for skade og næring og 1% for bolig. 

Dette utgjør 222 video- og telefon/bildebefaringer, og har spart miljøet for 5,7 tonn CO2e.  

Totalt sparte Takstgruppens takstingeniører miljøet for 7,2 tonn CO2e i 2022. Vi er godt fornøyde 

med resultatet selv om vi ikke helt nådde målet vårt i prosent. 

 

 

Handlingsplan for 2023 
Å jobbe med og sette konkret mål for miljø og bærekraft er forholdsvis nytt innenfor vår bransje. 

Takstgruppen utfører hovedsakelig tjenester for eiendomsbransjen og forsikringsselskapene, og skal 

vi oppnå gode resultater må vi jobbe sammen med, og parallelt med disse. En del av 

takstingeniørenes arbeidshverdag er å være rådgivere og å komme med anbefalinger til 

energisparende tiltak, materialvalg, metodevalg etc. Det å få på plass gode metoder for 

bærekraftsrapportering er en jobb som må gjøres i fellesskap. Vi er altså avhengige av flere parter for 

at våre takstingeniørers råd og kunnskap skal føre til målbare besparelser på miljøet. 

 

Samarbeid 
Innen avdeling skade har vi plass i faggruppa for skade i Norsk Takst. Faggruppa har som målsetting å 

sette miljø og bærekraft på agendaen. Takstgruppen har gjennom sitt nettverk skapt økt fokus på 

takstingeniørens rolle i arbeidet med miljø og bærekraft. Vi har meldt oss til å ta en rolle i 

samarbeidet mellom Norsk Takst, FNO, forsikringsbransjen og skadesaneringsbransjen, og har som 

mål å få en plass i arbeidsgrupper i FNO i 2023. Videre kjører vi flere piloter med forsikringsselskap og 

systemleverandører som har fokus på videobefaring og bærekraft. I 2023 skal vi holde foredrag på 

skadekonferansen om «Bærekraft i skadesaker». Skadekonferansen samler de viktigste aktørene i 

bransjen.  

Innen avdeling bolig har vi startet opp samarbeid med aktører hvor vi har som mål å selge inn 

tjenester knyttet til energirådgivning for boligeiere. Samarbeidene vil vi videreutvikle i 2023 og 

pilotere mulige tjenester.  

 

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 
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demontering/remontering, tørk og gjenbruk istedenfor riving etc. Takstgruppen har fokus på 

underleverandørers ansvar for å ta vare på eget avfall og gjenbruk. Samarbeidsgruppene vi er en del 

av på skadesiden er helt avgjørende i denne sammenheng. 

 

Sparte reiser 
Vi strammer til ytterligere, og Takstgruppens mål for 2023 er å utføre 25% sparte reiser for 

avdelingene skade og næring. Med erfaring hentet fra 2022 oppjusterer vi antall km kjøring til 

oppdrag, og vi jobber med å få på plass beregninger for utslipp etter type bil (diesel/bensin, hybrid, 

elbil). Estimert antall sparte CO2e for Sparte reiser 2023 er 11,8 tonn. 

Vi jobber også med å få på plass måltall for samkjøring av oppdrag, og håper å kunne legge frem tall 

og mål på dette i løpet av Q1 2023, for å få det med i årets klimaregnskap.  

Våre samarbeidspartneres kjøring til og fra oppdrag vil være en del av Takstgruppens 

klimaregnskapet for 2023. 

 

Energitiltak 
Boligavdelingen utfører enkle energiattester på alle boliger som takseres. Vi jobber med innsalg av 

energimerking av boliger, som igjen fører til energibesparende tiltak og lavere forbruk av energi 

(kWh) for oppvarming av boligene.  Vi håper å få på plass miljømål for energibesparelser i løpet av Q1 

2023. 

 

Forbruk 
Takstgruppen jobber med reduksjon av avfallsproduksjon gjennom bevisste innkjøp og 

ressursutnyttelse. Vi velger leverandører som leverer miljøvennlige produkter, og vi gjenbruker 

arbeidsklær, datautstyr og verktøy. 

Vi viderefører fokus fra 2022, om bruk av oppladbare batterier der dette er mulig og hensiktsmessig, 

mest mulig digital jobbing og mindre papirutskrifter. 

 

Datalagring 
Det lagres enorme mengder med data hver dag i Takstgruppen. Vi holder på å få på plass 

sletterutiner for våre dataverktøy.  
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Klimanøytral 
01.01.2022 ble Takstgruppen klimanøytral. Vi kompenserer for våre faktiske utslipp ved å støtte 

Trefadder. Som trefadder bidrar vi økonomisk til planting av norsk skog. Klimaskogene binder store 

mengder CO2 og Trefadder 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. 

https://trefadder.no/takstgruppen/

