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Kosan Gas har anläggningsbesked för biogasol och
det berättigar till återbetalning av energi- och koldioxidskatt. 

 

 

TA ETT STEG NÄRMARE EN GRÖNARE OCH MER HÅLLBAR FRAMTID 

BIOGASOL SÄNKER KOLDIOXIDUTSLÄPPET MED MINST 70%.
ETT MYCKET BRA STEG I RÄTT RIKTNING.

CO2-SÄNKNING I PRODUKTION 
OCH ANVÄNDNING  

 KOSAN BIOGASOL  

HÅLLBARA RÅVAROR  KOSAN BIOGASOL
ÄR SKATTEBEFRIAD 

  
    
  

 

KONTAKTINFORMATION

Kosan Gas Sverige AB
P.O. Box 142 64
400 20 Göteborg
mail@kosangas.se
T. 031- 65 52 00

OM KOSAN GAS

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

Under de kommande årtiondena måste världen byta från 
fossila bränslen till bränslen baserade på återvinnings-
bara eller förnybara råvaror. 

När ni köper Kosan Biogasol besparar vi tillsammans 
miljön med upp till 90% av CO2-utsläppen från gasolen. 

Eftersom den biogasol vi levererar är tillverkad av råvaror 
som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin så 
har Kosan Gas erhållit anläggningsbesked från 
Energimyndigheten. 

Eftersom Kosan biogasol produceras från bland annat 
avfall så kvalificerar den sig till att undantas från svensk 
energi- och koldioxidskatt.

Skatt faktureras av Kosan Gas precis som vanligt men 
sedan söker kunden tillbaka skatterna i Skatteverkets 
e-tjänst. Rutiner för detta finns redan hos de flesta 
företag som är ”producerande” då dessa redan idag
söker tillbaka en del av energiskatten. Annars är det
en väldigt enkel process som i princip alla företag klarar
av att hantera.

Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en 
biologisk källa istället för en fossil. Den biogasol som 
Kosan Gas arbetar med utvinns uteslutande från 
biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall. 

En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av 
biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från 
tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria 
från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal 
olika restråvaror, till exempel slaktavfall, använd frityrolja 
och processavfall som skal av sockerbetor. Det gör att 
utsläppsminskningen av CO2 alltid är minst 70% inklusive 
transport fram till slutkundens gasoltank. 

Delar av produktionen räknas som avancerad i 
kommande EU-direktivet för förnybar energi, RED II.   


