CO2-KOMPENSATION VIA CERTIFIKATER

Gennem de næste årtier skal hele verden omstille sig fra fossile brændsler til brændstoffer
baseret på genanvendelige råvarer. Når du køber Kosan BioMix, sparer vi sammen miljøet for
op til 95% CO2-udledning. Gassen er den, du kender. Reduktion i CO2-udledningen sker alene
i fremstillingsprocessen og kompenseres via certifikater.

CO2-KOMPENSATION
VIA CERTIFIKATER

GLOBALT
PERSPEKTIV

I produktionen af bioLPG reduceres CO 2 -udledningen
med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt
adgang til CO 2 -kompensation via certifikater - det
kalder vi Kosan BioMix.

Med Kosan BioMix bidrager vi sammen til en
reduktion af CO 2 -udledningen ud fra et globalt
perspektiv. Reduktionen i CO 2 -udledningen
sker alene i fremstillingsprocessen af bioLPG.
I praksis betyder det, at bioLPG’en anvendes der,
hvor den udvindes.

Når din virksomhed køber Kosan BioMix, modtager I et
certifikat fra os på produktion af bioLPG svarende til
den indkøbte mængde LPG.

BÆREDYGTIGE 
RÅVARER

BIDRAG
I DAG

Den bioLPG produktion, som vi støtter, udvindes
udelukkende af restprodukter fra råvarer som
vegetabilske olier og animalsk fedt. BioLPG’en
er et biprodukt fra en svensk produktion af
biodiesel (HVO) og er fri for palmeolie og PFAD
(Palm Fatty Acid Distillate).

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virk
somheder, som vil bidrage til klimaomstillingen.
Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra
20-100% og med det en højere CO 2 -besparelse.
Reduktion af CO 2 -udledningen sker alene i frem
stillingsprocessen og forbliver på raffinaderiet:
Kosan BioMix100 = 95,0%
Kosan BioMix40 = 38,0%
Kosan BioMix30 = 28,5%
Kosan BioMix20 = 19,0%

Definitionen på bioLPG er, at gassen stammer fra
en biologisk kilde og ikke en fossil kilde.

I Danmark er certifikaternes andel af bioLPG
typisk på 20 eller 100%.

TAG ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL EN GRØNNERE OG MERE BÆREDYGTIG FREMTID MED KOSAN BIOMIX.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er en af de førende leverandører af
LPG i Norden, mens selskabet er markedsledende
i Danmark. Virksomheden har i mere end 80 år
leveret gas til både virksomheder og private.
Amerikanske UGI Corporationejer 100 pct. af
aktierne i Kosan Gas.
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