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Kampanjen «Bærekraftig mat» i BKK
Seksjonssjef i BKK, Kjetil Jensen og Michael Markus Brongers, ISS Facility Services

Morgendagen er her



Bakgrunn for 

kampanjen 

Bærekraftig mat

3 hovedgrunner 



4 temaer

Klimafotavtrykket

Matsvinn

Kortreist mat

Gjenbruk



CO2-merking



Kortreiste 

lokale 

produkter og  

råvarer



Matsvinn



Gjenbruk, 

sirkulær-

økonomi, 

byttedag



BKK utfordret ISS på karbonavtrykk

og bærekraft

Starten av et meget interessant 

samarbeidt



BKK Fase 1: karbonavtrykk

▪ BKK utfordret ISS ved å synliggjøre Karbonavtrykk i kantiner, Bærekraftig mat og 

kuttmatsvin, i 3 faser

▪ Fase 1: Vi laget en karbonavtrykk på alle produkter som selges i kantine til BKK for å 

synlig gjøre hvilke belastningen en produkt har på miljø. 

▪ Dette gjøres med hjelp av CO2 kalkulator til Unilever og ISS sitt Saffron database                                                                                                                     

▪ For å bevisstgjøre BKK sine ansatte hvordan deres valg av mat påvirker miljø.

▪ ISS og Santa Maria hadde et foredrag om hvordan ISS og sine leverandører påvirker 

miljø og hvordan våre kunder som BKK utfordrer oss.
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ISS og Unilever 

▪ ISS bruker Unilever sin CO2-kalkulator på enkle retter
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Fase 2: Bærekraftig Mat

ISS inviterer Bama og Microgrønt til en mini market for å gi BKK sine ansatte en 
smaksopplevelse på kortreist mat og supermat 



Fase 3 Kut Matsvinn 
• ISS har forpliktet seg 

å kutte matsvinn med 

20% innen 2020

• I fase 3 med hjelp av 

plakater og 

informasjon på BKK 

sine skjermene 

informere vi BKK 

sine ansatte hvor 

mye mat vi kastet i 

går

• ISS registrerer alt 

svinn i Wiseup on

waste appen
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Hvordan påvirker BKK som kunde leverandør ISS

BKK ønsket en fokus på Bærekraftig Mat, Karbonavtrykk på mat i kantinen 
og reduksjon av matsvinn 

Fagavdelingen i ISS jobber nå med å få dette på plass i alle ISS kantiner.

Man hører ofte at Norge er for lite og det vi gjør i Norge har for lite 
betydning. Dette er så klart en feil påstand når en kunde som BKK sette krav 
om miljø til en leverandør som ISS har dette store ringvirkninger.

ISS er et stort internasjonalt selskap med over 500.000 ansatte i 70              
land. Og selskapet ISS bruker positive erfaringer fra sine lokasjoner og fører 
det videre til alle sine lokasjoner i ISS sitt verden



Invitasjon til 
ISS leverandørmesse 2019 

Bærekraft og Miljø i kantiner

23. Oktober 2019 
DNB Konferansesenter Solheimviken

Kl.14:00 til 18:00

Arrangør
ISS Catering Vestlandet


