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Hele Europa har fokus på å bruke færre fossile energikilder. Dette er ett mål som Kosan Gas også  
fokuserer på. En ny type LPG, som er basert på bæredyktige råvarer, kan redusere CO2-utslippet 
enda mer. Kosan BioMix er identisk med konvensjonell LPG (propan) - bare med opptil 95% mindre 
CO2-utslipp. Med en liten innsats, kan du bidra til en grønnere verden - allerede i dag.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er en av Nordens ledende leverandører og 
markedsleder i Danmark innen levering av LPG. Sel-
skapet har i over 80 år levert gass til både bedrifts- 
og privatkunder – tidligere også under merkenavnene  
BP Gas og Shell Gas. Amerikanske UGI Corporation 
eier alle aksjene i Kosan Gas A/S. UGI eier også blant 
andre AmeriGas Partners, som er USAs største 
detaljleve randør av propangass.
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Kosan BioMix har de samme egenskaper som konvensjonell 
LPG (propan) - men i produksjonen av BioLPG reduseres 
CO2-utslippet med opp til 95% i sammenligning med  
produksjon av konvensjonell LPG.

Produktet leveres etter massebalanseprinsippet. Det  
innebærer at man som kjøper forsikres om at en mot-
svarende mengde grønn LPG produseres og allokeres.  
På samme måte som ved kjøp av grønn EL.

Det betyr i prinsippet, at BioLPG’en benyttes, der den  
utvinnes. Miljøet belastes dermed ikke av transporten.  
Med Kosan BioMix bidrar du på denne måten til en reduk –
sjon av CO2-utslippet, ut fra ett globalt perspektiv.

Kosan BioMix er ett grønnere alternativ for virksomheter, som 
har ett miljøfokus.

Andelen BioLPG kan variere i produktet. Èn kombinasjon er  
Kosan BioMix20. Tallet 20 indikerer at produktet inneholder 
20% BioLPG. Du kan også velge Kosan BioMix med ett høyere 
blandingsinnhold og dermed en høyere grønn andel - helt opp 
til 100%.

Kosan BioMix har ett lavere CO2-utslipp enn konvensjonell LPG:
Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40  =  38,0%
Kosan BioMix30  =  28,5%
Kosan BioMix20  =  19,0%

GRØNNERE LPG - SAMME GODE EGENSKAP

GRØNNERE LPG MED 
SAMME EGENSKAPER

BIDRA I DAG

BÆREDYKTIGE 
RÅMATERIALER

TA ETT SKRITT PÅ VEIEN TIL EN GRØNNERE OG MER BÆREDYKTIG FREMTID MED KOSAN BIOMIX.

SERTIFIKAT SOM  
DOKUMENTASJON

BioLPG er ett restprodukt fra produksjonen av Biodiesel (HVD).

Kosan BioMix fremstilles utelukkende av bæredyktig produserte 
råmaterialer, som vegetabilske oljer og animalsk fett. 

Kosan BioMix som produseres i Sverige, er fri for palmeolje  
og FAD. 

Ved kjøp av Kosan BioMix mottar du som kunde ett  
sertifikat, som dokumenterer miljøbesparelsen for  
den innkjøpte mengde LPG. Miljøgevinsten er sertifisert 
av en uavhengig tredjepart. 

Vi sikrer at det grønne volum som du kjøper, blir  
benyttet i produksjonskjeden.


