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Nytt försök med biopåsar  

 

Du har tidigare varit med och provat biopåsen och vi hoppas att 

du vill vara med igen och testa nya påsar.  

Vi kommer nu att göra ett nytt lite längre försök med olika typer av 

biopåsar för att hitta en påse som fungerar bättre att behandla.  

Du har idag fått den första modellen märkt ”0” och kommer under 

försöket att få påsar märkta med 1, 2, 3 osv. De olika versionerna 

har olika mängd inblandning av krita. Mängden krita styr hur fort 

påsen bryts ned. 

 

 

Så fort du får en ny rulle ber vi dej byta till den nya sorten även om du har kvar av den 

gamla. 

 

 

Vi på Nårab hoppas att du vill vara med och testa dessa biopåsar samt svara på några enkätfrågor 

under tiden.  

Hör av dig till oss om du är osäker eller om du får problem.  

 

Med vänlig hälsning 

Nårab 

  

Biopåsen är gjord av 
vegetabilisk olja. Plastpåsar får 
inte användas i matavfallet. 
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Fortsatta försök med biopåsar 

- Dags för nästa påse 

 

Vi genomför just nu ett försök med biologiskt nedbrytbara och 

komposterbara biopåsar för att undersöka om dessa på sikt kan 

ersätta papperspåsarna som används att lägga matavfallet i. 

Målet är att hitta en påse som är bättre för våra abonnenter och 

som fungerar bra i vår behandling för att utvinna biogas ur 

matavfallet. Biopåsen är en svensk uppfinning.   

Du har idag fått den andra modellen märkt ”1” som innehåller 

15% kalkinblandning. Mängden kalk styr hur fort påsen bryts ned. 

Du kommer längre fram under försöket att få påsar märkta  

med 2, 3 och 4. De olika versionerna innehåller olika mängd kalk. 

Vi på Nårab hoppas att du vill vara med och testa dessa biopåsar  

samt svara på några enkätfrågor under tiden. 

Nu ber vi dig byta till denna nya påse, även om du har kvar av den gamla. 
 

För att inte du skall få helt slut på påsar så skickar vi med en bunt papperspåsar som du kan 

använda om biopåsarna tar slut.  

Gamla och nya biopåsar och papperspåsar kan blandas i avfallskärlet i samband med att du får ut 

en ny rulle påsar. 

Hör av dig till oss om du är osäker eller om du får problem.  

 

God Jul & Gott Nytt År 

 

 

Med vänlig hälsning 

Nårab 

 

  

Biopåsen är biologiskt 
nedbrytbar och komposterbar. 
Plastpåsar får inte användas 
till matavfallet. 
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Dags för sista påsen 

i försöken med biopåsar 

 

Nu är det dags för sista påsen i försöken med biologiskt 

nedbrytbara och komposterbara biopåsar. Det är dags för påsen 

som är märkt ”3p”. 

Till skillnad mot tidigare biopåsar är dessa gjorda av potatis-

stärkelse som är ännu snällare mot naturen än majsstärkelse.  

I övrigt är materialegenskaperna väldigt lika. 

 

 

 

 

Nu ber vi dig byta till denna nya påse, även om du har kvar av den gamla. 
 

Gamla och nya biopåsar och papperspåsar kan blandas i avfallskärlet i samband med att du får ut 

en ny rulle påsar. Hör av dig till oss om du är osäker eller om du får problem.  

 

Enkät 

Ett antal hushåll har slumpvis valts ut för att svara på en enkät om biopåsarna. 

Om du valts ut så har du även fått en enkät och ett svarskuvert tillsammans med detta brev. 

Fyll i enkäten och skicka den till oss så snart som möjligt. 

 

Vad händer sen? 

Nu skall testerna utvärderas och vi hoppas få svar i början av hösten. Förutom att biopåsarna 

testats i hushåll och i restaurangkök så har man även gjort tester på hur påsarna fungerar i 

sopbilarna, i Nårabs efterbehandling och i biogastillverkningen. När alla resultaten vägts ihop 

kommer vi att ta ställning till om vi framöver skall ha biopåsar i stället för papperspåsar till 

matavfallet. 

Nårabs tanke är att låta er få fortsätta använda biopåsar fram till det är dags för den årliga 

utdelningen av matavfallspåsar framåt hösten. Ni kommer att få fler biopåsar om några veckor. 

 

 

Tack för hjälpen! 

Vi på Nårab är mycket glada och tacksamma för att du varit med och testat dessa biopåsar. 

 

Med vänlig hälsning 

Nårab 

Biopåsen är biologiskt 
nedbrytbar och komposterbar. 
Vanliga plastpåsar får inte 
användas till matavfallet. 
 


