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Ny gas med en grønnere profil på markedet i Danmark
Som de første i Danmark introducerer Kosan Gas nu en ny type LPG
målrettet miljøbevidste virksomheder. Kosan BioMix er delvist udvundet af
genanvendelige råvarer og giver en CO2-reduktion på 19 procent.
Klima- og miljøbevidste virksomheder får nu adgang til en grønnere version af LPG (Liquefied Petroleum
Gas). Kosan Gas har netop introduceret Kosan BioMix, hvor 20 procent af gassen er udvundet af
genanvendelige råvarer som madrester og vegetabilske olier.
– Mange af vores kunder arbejder aktivt for at få en grønnere profil. I forvejen er miljøhensynet et
tungtvejende argument, når virksomheder vælger LPG som energikilde frem for olie eller kul. Derfor er vi
glade for, at vi nu kan tilbyde en endnu grønnere brændselsform, der kun er ganske få kroner dyrere per ton,
siger Sales Manager Jannik Brokær Lund fra Kosan Gas.
Miljøgevinst på 19 procent
Brugen af genanvendelige råvarer betyder, at Kosan BioMix skåner miljøet for 19 procent af den CO2, der ville
være udledt ved produktion af samme mængde fossilt LPG. Funktionelt set er Kosan BioMix identisk med
konventionel LPG og har dermed de samme anvendelsesmuligheder. Kosan BioMix kan uden videre anvendes
i et eksisterende LPG-anlæg. Miljøgevinsten fra den grønne andel dokumenteres ved hjælp af
miljøcertifikater.
– Vi kan på nuværende tidspunkt ikke levere bio-LPG, fremstillet udelukkende af genanvendelige råvarer.
Derfor er Kosan BioMix et certifikat-produkt, efter samme princip, som mange kender fra grøn el og varme.
Ved køb af Kosan BioMix modtager kunden et certifikat, der dokumenterer miljøbesparelsen fra den indkøbte
mængde LPG, forklarer Jannik Brokær Lund og tilføjer:
– Med Kosan BioMix tager vi endnu et skridt på vejen til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Selvom
hovedparten af den LPG vi leverer stadig stammer fra fossile kilder, så håber vi, at Kosan BioMix kan få endnu
flere virksomheder til at få øjnene op for den miljøgevinst, der ligger i, at konvertere fra olie til gas.
Gærproducent bliver grønnere
Flere kunder har allerede nu indgået aftale om Kosan BioMix. Det gælder blandt andet De Danske
Gærfabrikker, der har et LPG-anlæg som back-up på gærfabrikken i Grenå.
– Vi arbejder målrettet med at reducere vores energibrug så meget som muligt. På De Danske Gærfabrikker er
vi derfor meget tilfredse med, at vi med Kosan BioMix vil kunne reducere CO2 udledningen, udtaler teknisk
chef Jack Domino fra De Danske Gærfabrikker.
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