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Norsk takst er 
bransjeorganisasjonen for landets 
takstforetak. Medlemmene utfører 
takstoppdrag over hele landet, på 
ulike fagfelt som bolig, næring, 
skade, landbruk, el-takst, samt 
teknologi- og spesialområder. 

Norsk takst stiller de strengeste 
kompetansekravene og har krav til 
årlig etterutdanning.



Erfaringer ved bruk av 
nye tilstandsrapporter



Mange og store endringer 
på kort tid før og etter 
11. juni 2021

• Det ble gitt kort tid fra forskriftene ble 
vedtatt til loven skulle iverksettes 

• Kort tid på å oppdatere kunnskap, 
fagsystem/rapportformat og kjennskap til 
ny forskrift

• Nye aktører posisjonerer seg

• Uvisshet og uro



Takstingeniører i Norsk takst har:

• omstilt seg og oppgradert 

kunnskap og ferdigheter

• tatt rådgiverrollen på alvor

• levert og tatt unna økt volum

• levert på format og innhold

Takstbransjen leverer



Omfattende arbeid 
med sikte på god 
implementering av 
endrede regler



Et marked i endring

• Medlemmer i Norsk takst har levert over 50.000 
tilstandsrapporter så langt 

• Økt omfang på rapporter, men også forberedelser tar tid
• Noe lengre leveringstid

• Markedet er i endring og det utfordrer tidligere arbeidsflyt.
• Det krever tilpasning (forberedelser og samhandling 

mellom profesjonelle og forbrukerne)

• Forbrukerne setter pris på grundige rapporter
• Vi har undersøkt

«65 prosent mener bestemmelsene har gjort det 
tryggere å kjøpe brukt bolig. Kun 12 prosent mener 
det motsatte»



Praktiske erfaringer

• Ikke alt i forskriften er like klart 
• Dialog med DIBK

• Hullboring
• Ikke så skummelt 

• Lite rom for unntak

• Krav til dokumentasjon

• Mer rådgivning



Mye tyder på at endringene virker, men 
fortsatt tidlig å trekke konklusjoner.

Norsk takst følger nøye med på utviklingen i samarbeid med 
forsikringsselskaper og bransjeaktører. Nødvendig rekruttering 
gis fokus og prioritet. 



Negativ overraskelse at det ikke ble innført 
offentlig regulerte kompetansekrav

«Norsk takst vil jobbe for 
lovbestemt krav til kvalifikasjoner for 
bygningssakkyndige.»




