
Vi satsar på en hållbar framtid med BioKraf

Nordic Paper jobbar för en hållbar framtid. Vårt BioKraftpapper är nu anpassat efter den nya tekniken för framställning av biogas. Detta firar
vi med en kampanj och en film. BioKraft används bland annat i matavfallspåsar vilka blir till biogas genom rötningsprocess i
biogasanläggningar. I regionen har Karlskoga energi & miljö en helt ny anläggning samt en tankstation för biogasbränsle. Här snackar vi
regional återvinning!

Efterfrågan på miljövänliga papper ökar ständigt samtidigt som regeringens miljömål är att minst 50 procent av allt matavfall ska behandlas ekologiskt så
både växtnäring och energi kan tas till vara senast år 2018. Nordic Paper har genom BioKraft tagit fram en produkt som är speciellt anpassad för funktionen
kompostpåsar, men som även fungerar till större applikationer som exempelvis trädgårdsavfallssäckar. ”Om all BioKraft som tillverkas under ett år på Nordic
Paper skulle bli biogas skulle man på det bränslet kunna ta sig med bil 5 200 varv runt jorden på grönt bränsle”, förklarar Will Pedersen, produktutvecklare
på Nordic Paper i Bäckhammar.

Rätt i tiden
Under det senaste året har Nordic Paper arbetat aktivt med att utveckla produkten för att den ska lämpa sig bättre till biogasproduktion. BioKraft är det
enda papper som är både Kappa-certifierat och FSC-certifierat, vilket garanterar komposterbarhet, styrka och hållbar produktion. Pappret är dessutom det
enda som är godkänt i samma standardfamilj som biogödsel.

Ett självklart val i Karlskoga
I Karlskoga kommun har man matavfallssorterat i flera år och det självklara valet där är papperspåsar. ”Påsen och matavfallet är grunden för att kunna
producera biogas till drivmedel”, säger Leif Lundell, vice vd och marknadschef på Karlskoga Energi&Miljö.

Mer om det här får du veta vid vår presskonferens den 25 september klockan 11.30
Då blir det även premiärvisning av vår nya kampanjfilm för BioKraft! Nordic Paper bjuder på lunch. Därför vill vi senast den 23/9 ha in en anmälan om hur
många som kommer och om det finns några matallergier.
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kommunikationsansvarig Nordic Paper, samt Leif Lundell, vice vd och marknadschef Karlskoga Energi&Miljö
Kontakt och anmälan: Marie Stenquist, 0550-599773, 072-5189773, marie.stenquist@nordic-paper.com


