CO2-KOMPENSATION VIA CERTIFIKAT

Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen
baserade på återvinningsbara råvaror. När du köper Kosan BioMix sparar vi tillsammans
miljön med upp till 95% CO2-utsläpp. Egenskaperna är desamma. Minskning av koldioxidutsläpp sker endast under tillverkningsprocessen och kompenseras via certifikat.

CO2-KOMPENSATION
VIA CERTIFIKAT

GLOBALT
PERSPEKTIV

I produktionen av biogasol minskar CO 2 -utsläppen
med upp till 95% jämfört vid produktion av traditionell
gasol. Genom att stödja produktionen av biogasol får
man tillgång till CO 2 -kompensation via certifikat - det
kallar vi Kosan BioMix.

Med Kosan BioMix bidrar vi tillsammans till en
minskning av koldioxidutsläpp ur ett globalt
perspektiv. Reduktionen av CO 2 -utsläpp sker
endast i tillverkningsprocessen av biogasol. I
praktiken betyder det att biogasolen används
där den utvinns.

När man köper Kosan BioMix, mottar man ett certifikat från oss på produktionen av biogasol motsvarande
inköpt mängd gasol.

HÅLLBARA
RÅVAROR

BIDRA
IDAG

Den produktion av biogasol, som vi stöttar, utvinns
uteslutande av restprodukter från råvaror som
vegetabiliska oljor och animaliskt fett. Biogasol är
en biprodukt från svensk produktion av biodiesel
(HVO) och är fri från palmolja och PFAD (Palmfettsyra destillat).

Kosan BioMix är ett grönare alternativ för företag
som vill bidra till klimatförändringen. Certifikatets
andel av biogasol kan variera från 20-100% och
med en högre CO 2 -besparing. Reduktion av koldioxidutsläppen sker endast i tillverkningsprocessen
och kvarstår vid raffinaderiet:
Kosan BioMix100 = 95,0%
Kosan BioMix40 = 38,0%
Kosan BioMix30 = 28,5%
Kosan BioMix20 = 19,0%

Definitionen på biogasol är att den härstammar
från en biologisk källa och inte en fossil källa.

I Sverige är certifikaternas andel a biogasol
vanligast med 20, 30 eller 100%.

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

OM KOSAN GAS
Kosan Gas är den ledande leverantören av
gasol (LPG) i Norden. I 90 år har vi levererat
gasol till både företag och privatpersoner.
Amerikanska UGI Corporation äger 100 %
av aktierna i Kosan Gas.
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