CO2-KOMPENSASJON VIA SERTIFIKATER

Gjennom de neste årtiene må hele verden omstille seg fra fossilt brensel til brensel basert
på gjenbrukbare råvarer. Når du kjøper Kosan BioMix, sparer vi sammen miljøet for opptil
95 % CO2-utslipp. Gassen er den du kjenner. Reduksjon av CO2-utslippet skjer kun i frem
stillingsprosessen og kompenseres via sertifikater.

CO2-KOMPENSASJON VIA
SERTIFIKATER

GLOBALT
PERSPEKTIV

I produksjonen av bioLPG reduseres CO 2 -utslippet
med opptil 95 % i forhold til tradisjonell LPG produksjon. Ved å støtte produksjonen av bioLPG får vi reell
tilgang til CO 2 -kompensasjon via sertifikater. Det
kaller vi Kosan BioMix.

Med Kosan BioMix bidrar vi sammen til en
reduksjon av CO 2 -utslippet fra et globalt
perspektiv. Reduksjonen i CO 2 -utslippet
skjer kun i fremstillingsprosessen av
bioLPG. I praksis betyr det at bioLPG
brukes der den utvinnes.

Når din virksomhet kjøper Kosan BioMix, mottar
dere et sertifikat fra oss på produksjon av bioLPG
som tilsvarer den innkjøpte mengden LPG.

BÆREKRAFTIGE
RÅVARER

BIDRA
I DAG

Den bioLPG-produksjonen vi støtter, utvinnes
utelukkende av restprodukter av råvarer som
vegetabilske oljer og animalsk fett. BioLPG er
et biprodukt fra en svensk produksjon av bio
diesel (HVO) og er fri for palmeolje og PFAD
(Palm Fatty Acid Distillate).

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheter som vil bidra til klimaskiftet. Sertifikatenes andel av bioLPG kan variere fra 20-100 % og
med det gi en høyere CO 2 -besparelse. Reduksjon
av CO 2 -utspillet skjer kun i fremstillingsprosessen
og forblir på raffineriet:
Kosan BioMix100 = 95,0%
Kosan BioMix40 = 38,0%
Kosan BioMix30 = 28,5%
Kosan BioMix20 = 19,0%

Definisjonen på bioLPG er at gassen stammer
fra en biologisk kilde og ikke en fossil kilde

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

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er den ledende leverandøren
av LPG i Norden. I 90 år har vi levert LPG til
bedrifter, og privatpersoner. Amerikanske
UGI Corporation eier 100% av aksjene i
Kosan Gas.
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