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Tildeling av tilskudd - Redusert matsvinn i Sandefjord
kommune
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SEEC73. Det er søkt
om et tilskudd på kr 299 999. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 300 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Redusert matsvinn i Sandefjord
kommune".
Beskrivelse av tiltaket:
"Sandefjord kommune ønsker å gjennomføre et prosjekt for å redusere matsvinnet i kommunens
institusjoner der det produseres mat. "Nye" Sandefjord kommune består etter sammenslåing den
01.01.17 av de tidligere kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord. I den nye kommunen
produseres det mat på 8 ulike sykehjem/institusjoner. Institusjonene fra de 3 tidligere kommunene
har i dag ulik praksis og ulike rutiner for matproduksjon og matlevering.
Siden hver kilo produsert mat i snitt utgjør et utslipp på ca. 2,8 kg CO2, er redusert matsvinn et
viktig klimatiltak. FN`s klimapanel peker i sin klimarapport på at matsvinn og kjøttforbruk er de to
viktigste tiltakene innenfor forbruk som kan redusere klimagassutslipp.
Sandefjord kommune ønsker å innføre metoder og rutiner for å redusere matsvinnet i den
kommunale matproduksjonen.
Målet er først å kartlegge matsvinnet gjennom undersøkelser og plukkanalyser. Dette vil gjelde
noen utvalgte enheter med spesiell vekt på andel spiselig mat.
Videre vil det være fokus på helhetlige rutiner og bestillingsmetoder, kartlegging av brukernes
ønsker, felles produksjonsmetoder, utredning om lokal og kortreist mat i produksjonen samt
avfallssystemer som kartlegger matsvinn og gir tilbakemelding på resultater. Det er ønskelig å
anskaffe et egnet IT-verktøy slik at hele den nye kommunen får et felles verktøy for planlegging,
oppfølging, logistikk og kvalitetssikring i matproduksjonen. Det vil også være behov for noe ekstern
bistand.
Det vil også være fokus på kortreist mat. Sandefjord kommune er en betydelig landbrukskommune
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med noe av landets beste matjord. I kommunen er det 1136 landbrukseiendommer og 94.000 daa
fulldyrka areal. Det produserer mye korn, potet, grønnsaker, frukt, bær fjørfe m.m. Det er derfor
et stort potensiale for å benytte kortreist mat i kommunens matproduksjon. Dette vil i tillegg til
redusert matsvinn gi en positiv effekt i forhold til redusert transport.
Basert på tallgrunnlaget vil kommunen fastsette konkrete mål for redusert matsvinn. Dette vil også
inngå som mål/tiltak i den pågående klima- og energiplanen for den nye kommunen.
I prosjektet vil det videre være fokus på opplæring og informasjon. Basert på resultater og
tallgrunnlag vil det blir utarbeidet et informasjonsmateriell og et pedagogisk opplegg som kan
benyttes både mot ansatte, innbyggere og skolene. Målet er å øke bevisstheten rundt matsvinn og
betydningen av dette, og å oppnå redusert matsvinn i hele kommunesamfunnet.
Sandefjord kommune vil være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet."

BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Det kom seks søknader knyttet til mat- og matsvinn i 2018, og samlet søkesum var 1,2 millioner
kroner, og samtlige søknader er prioritert.
Det er stort potensiale for å redusere klimagassutslipp ved å redusere matsvinnet. Redusert
matsvinn er god ressursutnyttelse og har også en rekke andre positive miljøeffekter. Sandefjord
kommune vil undersøke matsvinn og gjennomføre tiltak i åtte sykehjem i de tre kommunene som nå
er slått sammen til en. Kommunen skriver i søknaden at matsvinn er registrert enkelte steder men
ikke for hele kommunen. Grove anslag tyder på at det kastes rundt 40 tonn mat årlig i kommunal
matproduksjon i Sandefjord. Kommunen har planlagt arbeid fra undersøkelser til tiltak i
sykehjemmene, og ser muligheter for å utvide arbeidet til å omhandle matsvinn i befolkningen etter
hvert. Sandefjord kommune har utdypet budsjettet i søknaden i epost 8. mai, og søknaden sammen
med tilleggsinformasjonen ligger til grunn for tilsagnet. Miljødirektoratet støtter søknaden. Støtten
dekker inntil 50% av kostnadene til forprosjektet, begrenset oppad til kr 300 000.
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Noe av arbeidet skal dreie seg om å inngå avtaler med landbruksnæringen om kortreist mat.
Kortreist mat kan være klimavennlig, men er ikke alltid det beste klimavalget. Arbeidet med å
inngå avtaler om kortreist mat kan derfor bare gjennomføres med klimasats-støtte dersom
kommunen kan dokumentere at dette er et tiltak med utslippsreduserende effekt, og arbeidet ikke
er i strid med anskaffelsesregelverket eller annet lovverk.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Dersom egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr
500 kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.
Lykke til med arbeidet!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.07.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201909

Utbetaling av tilskudd

Beløp
300 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
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Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder
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