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➢ Bærekraft, reparasjon og brukte bildeler

➢ 8 års reparasjonstrygghet

➢ 60% Regel ved kondemnasjon



If setter ambisiøse klimamål

If har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet og til å sette klimamål som 

skal redusere global oppvarming i tråd med Parisavtalen.

Klimaendringene påvirker oss alle. Den aller siste FN-rapporten og oppdatert 

klimaforskning har gitt oss en klar advarsel: Vi må handle nå hvis vi skal klare å 

begrense global oppvarming. Det å oppfylle Parisavtalen krever langsiktig innsats fra 

oss alle – myndigheter, innbyggere og selskaper.

- Derfor har vi bestemt oss for å heve ambisjonsnivået og forplikte oss til SBTi-

initiativet, der vi setter ambisiøse klimamål for å redusere utslipp i tråd med 

Parisavtalen. Som det ledende forsikringsselskapet i Norden ønsker vi å gå foran 

med et godt eksempel og håper at andre vil følge etter, sier konsernsjef Morten 

Thorsrud.

Nå tar vi et nytt steg og setter 

klimamål som omfatter mer 

enn vår egen drift – vi 

inkluderer 

skadebehandlingen vår og 

investeringene våre.



Bærekraft / Sirkulær økonomi

➢ Rette deler og ikke skifte

➢ Plastreparasjoner

➢ Forebygge skader

➢ Reparere deler og komponenter

➢ Redusere antall innløste kjøretøy



Kan vi rette mer 

og skifte mindre deler ?



Liten stein = Kostbar skade
Hvordan løse dette i forhold til bærekraft, kostnader og sikkerhet



Hvorfor skifte komplette enheter

kan vi heller reparere disse 



Brukte Bildeler

➢ Hva er en brukt del eller oppbrukt del ?

➢ Hvordan definere en brukt kvalitetsdel ?

✓ Miljø del

✓ Gjenbruksdel

✓ Grønn del

✓ Resirkulert del

✓ Byttedel

✓ Forslag ?

Hvordan kommunisere til kunde 

om bruk av brukte deler ?

Hva skal til for å bruke

«brukte deler» på nyere biler ?



If dekker utbedring av feil og mangler som må oppstå som 
følge av reparasjon i inntil 8 år etter utført reparasjon.

Gjelder for feil og mangler på bilens karosseri som var 
berørt ved reparasjon, gjelder for både deler og arbeid. 
Gjelder ikke mekaniske deler og slitedeler.

Gjelder for kasko skader for person- eller varebil som 
ikke er over 3,5 tonn. 

Reparasjonen må være utført på et av If sine avtale 
verksteder på reparasjonstidspunktet

Bilen må ha kontinuerlig aktiv forsikring hos If fra 
skadedato til dato for reklamasjon. Ved eierskifte etter 
reparasjon kreves det at bilen forsikres hos If for å 
beholde dekningen.

8 års reparasjons trygghet på deler og arbeid



• 60-prosentregelen fjernes helt for biler fra 1-3 år

• Kondemneringsgrensen heves fra 60 til 80 prosent for 
biler under ett år gamle

• Disse endringene utgjør lite ca 10 (40) biler i året

Vi har et større potensiale på å hindre innløsninger på 
biler eldre enn 3 år. (4-8 år =130 biler)

Da må vi få bedre kvalitet på takster
Mer bruk av brukte deler
Reduksjon på delepriser

60 % Regel og hvordan redusere innløste kjøretøy



Det er viktig at vi gjør aktive handlinger i forhold til 
Bærekraft og Sirkulær økonomi om vi skal lykkes 

Takk for meg

Vidar Brustad Leder Ettermarked 
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