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<beskrivelse av bidrag til saken>

Søknad klimasats 2019 - Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon

Sammendrag av saken:
Halden kommune har søkt om klimasatsmidler for å gjennomføre et prosjekt om digital
matsvinnhåndtering. Klimasats er en støtteordning til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å
gjennomføre prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og som bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet. Søknaden ligger vedlagt. Halden kommune har tidligere også hatt fokus på
matsvinnhåndtering. Halden kommune ble våren 2017 kontaktet av miljøorganisasjonen Fremtiden i våre
hender, med forespørsel om deltagelse i et informasjonsprosjekt knyttet til kasting av mat som søppel.
Prosjektet ved navnet «MatVinn» ble gjennomført vinteren og våren 2017-18 (RS 2017/26.)
Beskrivelse av prosjektet:
Halden kommune ønsker å redusere matsvinn og øke bevisstheten rundt bærekraftig mathåndtering. Vi
ønsker bla. å være første kommune i Norge til å implementere en helhetlig digital løsning for reduksjon
av matsvinn. Løsningen skal bidra til god planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av
matproduksjon i kommunen. Prosjektet vil rette fokus mot skoler, barnehager og sentralkjøkken der det
største matsvinnet i virksomheten trolig forekommer. Vi vil og involvere næringsliv, arrangementer og
innbyggere.
Vi har hatt dialog med teknologiselskapet TotalCtrl som leverer programvare som koples til eksisterende
varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende. Produktdata hentes inn i en skybasert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte «heatmaps»,
visualiseringer mm. Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere
matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker. TotalCtrl har
blitt kåret til en av de mest inspirerende Europeiske matsvinn «changemakers» av the European Food
Waste Innovation Network og en av de beste digitale dagligvareinnovasjoner i 2018 av Retail Insider. De
er eksperter innen matsvinnteknologi og dataanalyse. TotalCtrl er det eneste selskapet i verden som
reduserer matsvinn på denne måten.

Målsettinger:
-

Reduserte klimagassutslipp
Lavere kostnader
Bedre folkehelse
Redusert fare for sykdomsutbrudd knyttet til mat
Økt bevissthet knyttet til bærekraft og klimaforbedrende tiltak
Varige endringer i matvaner og forbruk
Mer etisk ansvarlig forbruk og forvaltning av mat og drikke
Bedre samarbeid og tettere dialog på tvers av kommunale virksomheter
Optimalisert omfordeling av matprodukter mellom institusjoner/virksomheter

Prosjektet vil startes opp i juni 2019 og fortsette ut 2020, forutsatt at vi får tilsagn på søknaden. Total
kostnad er beregnet til 2 150 000 kr, hvorav halvparten må dekkes av egne midler. Hovedsakelig vil dette
dekkes inn av egeninnsats. Prosjektet vil i tillegg til målsettingene over, ha muligheter for å gi
økonomiske besparelser for både kommunen, næringslivet og innbyggerne i Halden.
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