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Hela Europa har fokus på att använda färre fossila energikällor. Det är också ett högt prioriterat mål  
hos Kosan Gas. Kosan BioMix är en ny typ av gasol som är baserad på hållbara råvaror, som kan reducera 
CO2-utsläppen ännu mer. Kosan BioMix har samma goda egenskaper som konventionell gasol – med upp 
till 95% lägre CO2-utsläpp. Med en liten insats kan du bidra till en grönare värld – redan idag.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna av gasol 
(LPG) i Norden. I över 80 år har vi levererat gasol till 
både företag och privatpersoner. Amerikanska UGI 
Corporation äger 100 % av aktierna i Kosan Gas. UGI 
äger dessutom bland annat AmeriGas Partners, som 
är den största återför- säljaren av propan i USA.

KONTAKT
Kosan Gas Sverige AB 
P.O. Box 14264 
SE-400 20 GÖTEBORG 
mail@kosangas.se
T. +46 31 65 52 00

Kosan BioMix har samma egenskaper som konventionell 
gasol (LPG) – men i produktionen av biogasol reduceras 
CO2-utsläppet med upp till 95% i jämförelse med produk-
tionen av konventionell gasol.

Produkten levereras efter massbalansprincipen. Det innebär 
att när man köper försäkras man om att en motsvarande 
mängd biogasol produceras och allkoreras. Detta på samma 
sätt som vid köp av grön el.

Det betyder i princip att biogasol används där den utvinns. 
Miljön belastas därmed inte av transporten. Med Kosan  
BioMix bidrar du på detta sätt till en reduktion av  
CO2-utsläppet utifrån ett globalt perspektiv.

Kosan BioMix är ett grönare alternativ för företag som har ett 
miljöfokus.

Andelen biogasol kan variera i produkten. En kombination är 
Kosan BioMix20. Talet 20 indikerar att produkten innehåller 20% 
biogasol. Du kan också välja Kosan BioMix med ett högre bland-
ningsinnehåll och därmed en högre grön andel – ända  
upp till 100%.

Kosan BioMix har ett lägre CO2-utsläpp än konventionell gasol.
Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40  =  38,0%
Kosan BioMix30  =  28,5%
Kosan BioMix20  =  19,0%

GRÖNARE GASOL – SAMMA GODA EGENSKAPER

GRÖNARE GASOL MED  
SAMMA EGENSKAPER

BIDRA IDAG

HÅLLBARA  
RÅMATERIAL

TA ETT STEG PÅ VÄGEN TILL EN GRÖNARE OCH MER HÅLLBAR FRAMTID MED KOSAN BIOMIX.

CERTIFIKAT SOM  
DOKUMENTATION

Biogasol är en restprodukt från produktionen av biodiesel 
(HVO). 

Kosan BioMix framställs uteslutande av råmaterial som pro-
duceras hållbart såsom vegetabiliska oljor och animaliskt fett. 

Kosan BioMix, som produceras i Sverige är fri från palmolja  
och PFAD.

Vid köp av Kosan BioMix mottager du som kund ett certi-
fikat, som dokumenterar miljöbesparingen för den inköpta 
mängden gasol. Miljövinsten är certifierat av en oberoende 
tredje part.

Vi säkrar att den gröna volymen som du köper blir använd  
i produktionskedjan.


