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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SCE8B9

Matsvinn i Kragerø kommune
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Kragerø kommune ønsker å undersøke håndtering av mat i egne kommunale virksomheter og innføre
forbedringer når det gjelder mulig matsvinn. Videre ønsker kommunen å påvirke kommunal ansatte, barn og
unge slik at det kastes mindre mat.
Kommunene i Grenland samarbeider om dette tema, men hver kommune har sitt eget budsjett.
Hovedgrep i undersøkelsen:
Vi vil undersøke hvordan kommunale virksomheter håndterer mat, det gjelder bestillingsrutiner, håndtering
av maten og maten som kastes. Ansatte veiledes hvordan de kan redusere matsvinn (Norden veileder: Kast
mindre mat).
Vi vil inspirere og legge til rette for at matsvinn skal settes på agendaen i de pedagogiske planene i
barnehager og skoler. Barn og unge får kunnskap som de kan bringe videre til egen familie.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Mat kastes i hele verdikjeden og bare i Norge kaster den gjennomsnittlige forbruker 42 kg spiselig mat
hvert år eller hver 8. handlepose. FNs bærekraftmål er å halvere matsvinn innen 2030.
Ved bruk av utslippsfaktor for klimagassutslipp på 2,875 kg CO2 per kg kastet mat, vil en med 42 kg
gjennomsnittlig kastet spiselig mat komme frem til følgende:
42 kg mat x 2,875 kg CO2 = 120,75 kg CO2 ekvivalenter per person i året.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er politisk forankret i et nylig vedtatt budsjett for 2018 med følgende verbalforslag:
Kommunestyret ber rådmann legge frem en sak rundt tema "kast mindre mat" i Kragerø kommune. Rådmann
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bes redegjøre for status i Kragerø kommune og forslag til tiltak for å redusere matsvinnet, ev. etablere en
matsvinnavtale.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Oppstart av prosjektet vil være september 2018. Selve hovedarbeidet vil pågå et halvt år til utgangen av
februar 2019, men videreføring av tiltak antas å pågå i mange år framover.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
For å løse politikernes oppdrag ønsker administrasjon i kommunen å engasjere en konsulent som kan
veilede og organisere undersøkelsene. De kommunal ansatte selv registrerer og rapporterer om sine rutiner,
samt hva og hvor mye som kastes av matavfall.
Kommunens klimaregnskap viser at omsorg, skole og barnehage kaster mest matavfall blant kommunens
virksomheter. Det forklares med at disse tilbereder og serverer mat. Det er her administrasjonen har tenkt
å sette inn hovedfokus.
Følgende skal undersøkes: Lokalisere de største kildene til matsvinn, hva og hvor mye som kastes, er det
tilberedt mat eller råvarer, kommunen legger inn egeninnsats og undersøker og veier matavfall.
Konsulenten utarbeider et enkelt intervju/spørreskjema som kan brukes hos de aktuelle virksomhetene.
Årsaker til matsvinnet identifiseres. Er det for eksempel manglende gjenbruksordninger, manglende mottak
for restemat og råvarer, lages det for mye mat som av den grunnen må kastes? Til slutt utarbeides det
forslag til tiltak på bakgrunn av resultatene i kartleggingen.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Politikerne har ikke bevilget midler til undersøkelsene og satser på sine ansattes arbeidsinnsats. For å få
god nok veiledning og samordning er det viktig å få ekstraressurser i form av en konsulent som har
kompetanse og kapasitet til å kunne jobbe med dette. Uten økonomisk støtte har ikke kommunen
mulighet å utføre undersøkelsene med samme kvalitet som beskrevet.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Ekstern hjelp

100 000

Intern bistand

100 000

Total sum

200 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
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Samlet kostnad ved tiltak(ene)

200 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

100 000
100 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
18matsvinn‐soknad‐klimasats.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Elke Karlsen for Kragerø kommune
Levert 14.02.2018
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