
  
 

 

 

 

 

 

 

Endringer i innrapportering (fra og med 1. januar 2023):  

Matsvinn  
 

Bakgrunn 
 
Den tidligere rapporteringsløsningen for matsvinn var ikke tydelig nok. Blant annet var det uklart for mange at 
indikatoren «matsvinn» kun skal fylles ut av virksomheter som har målt den faktiske mengden matsvinn, og at 
matavfall skal fylles ut med indikatoren «matavfall og øvrig våtorganisk avfall (1111).  
 
Sertifiserte virksomheter har kommet med gode innspill om hva de ønsker å rapportere på og hva de trenger av 
veiledning. I tillegg har det kommet ønsker om bedre statistikk som gir samme nøkkeltall som brukes i Kutt Matsvinn 
2020-prosjektet.  
 
På bakgrunn av dette har Miljøfyrtårn oppdatert både indikatorer, veiledning og statistikk. 
 

Målgruppe 
 

• Endringene gjelder bransjene grunnskole/SFO, barnehage, sykehjem, kantine, restaurant, enkle 

serveringssteder, catering og storkjøkken og hotell m/frokost. (NB: Gjelder ikke næringsmiddelindustri).  

• Merk at indikatorene er de samme for alle bransjene som rapporterer på matsvinn, men at hver bransje får 

egne tilpassede grafer. 

Endringer  
 

Nytt tekstfelt 
 
Det er lagt til et nytt tekstfelt for å beskrive når og hvordan matsvinnmålingene er gjennomført. Hensikten med dette 
er at virksomheten kan beskrive metode for matsvinnmåling, og at det skal bli lettere å sammenlikne resultatene fra 
år til år, samt vite hvordan det har blitt gjort før.  

 
 



  
 

 

 
 
 

 
Oppdatert indikator og veiledning på matsvinn 
 
Spørsmål om det er gjennomført målinger av matsvinn eller alt matavfall samlet:  
 

 
 

• Indikatoren gis kun til de som svarer ja på spørsmålet.  

• Tidligere innrapportert data på matsvinn videreføres i innleverte rapporter.  

• Veiledningen til spørsmålet sier at de som ikke har skilt mellom matsvinn og øvrig matavfall rapporterer på alt 

matavfall samlet med indikatoren «matavfall og annet våtorganisk avfall (1111)».  

• Veiledningen til indikatoren «matsvinn» er oppdatert:  

 

 
o Se veiledning for sykehjem, serveringssteder og hoteller  

o Se veiledning for skoler og barnehager 

 

 

 

 

https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=672159&key=1ZelVqeBXSNH2LuE&mode=1&du=4419191
https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=672158&key=WomjREI8RKVYy75c&mode=1&du=4278160


  
 

 

 

 

 

 

 

Nye indikatorer for barnehage og grunnskole/SFO 
 

• Ny indikator: «Antall virkedager i året»  

• For grunnskole/SFO er indikatoren «antall elever og ansatte» fjernet og erstattet med indikatoren «antall 

elever». Antall ansatte dekkes allerede av indikatoren «antall årsverk».  

 

Oppdaterte grafer og statistikk  
 
Det er opprettet nye bransjespesifikke grafer som viser mengden matsvinn fordelt på relevant 
sammenlikningsgrunnlag.  
 
For eksempel vises en graf for «matsvinn per beboer per døgn» for sykehjem, som inneholder både indikatoren på 
matsvinn og matavfall, og annet våtorganisk avfall.  
 

 
 
Virksomheter som ikke har skilt mellom matsvinn og øvrig matavfall (og fylt ut indikatoren matsvinn), får en graf som 
kun viser «matavfall per beboer per døgn».  
 
Tabellen under viser hvilken graf de ulike bransjene har, og hvilke beregninger som er gjort for å komme fram til 
tallene. Alle grafene er ellers utformet på samme måte som eksempelet for sykehjem. 
 
 
 
 



  
 

 

 

Bransje  Nøkkeltall  Andre indikatorer i graf Formel  

Sykehjem  Matsvinn per beboer 
per døgn  

Antall plasser  Matsvinn i gram / (antall plasser * 
365) 

Grunnskole/SFO Matsvinn per elev 
per dag 

Antall elever (ny) 
Antall virkedager i året (ny) 

Matsvinn i gram / (Antall elever * 
antall virkedager i året)  

Barnehage  Matsvinn per barn 
per dag  

Antall barnehagebarn  
Antall virkedager i året (ny)  

Matsvinn i gram / (Antall barn * antall 
virkedager i året) 

Kantine 
Restaurant 
Enkle 
serveringssteder 

Matsvinn per 
kundebesøk  

Antall kundebesøk  Matsvinn i gram / Antall kundebesøk  

Hotell m/frokost Matsvinn per 
gjestedøgn 

Antall gjestedøgn  Matsvinn i gram / antall gjestedøgn  


