
SAMFUND

KOSAN GAS  
OG SAMFUNDET
Både med vores produkt og som virksomhed ønsker  
vi at gøre en positiv forskel for samfundet omkring os. 

LPG spiller en nøglerolle i en række af samfundets vigtige  aktiviteter. Det gæl-
der både for de store industrivirksomheder, som bruger gassen til processer 
og opvarmning. Og for de gartnere, landmænd, tagdækkere og mange andre 
fagfolk, der har gas som et uundværligt værktøj i deres arbejde. 

Hos Kosan Gas lægger vi vægt på at gøre det let for alle vores kunder 
at  bruge Kosangas. Vi rådgiver kunderne om muligheden for et  sundere 
arbejdsmiljø og en bedre økonomi – og vi arbejder proaktivt for at få vores 
kunder til at vælge de grønnere løsninger, som vi  tilbyder. Også i vores egne 
rækker har vi fokus på at agere som en ansvarlig virksomhed. 
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Skift fra olie og kul til LPG, fra kemi til LPG – eller fra 
benzin til LPG. Det skåner både miljø og medarbejdere. 

Ukrudsbrændng med LPG bruges på store arealer 
i landbrug og kommuner fordi ukrudtsbrænding er 
mere skånsomt end sprøjtemidler – for miljøet og for 
den, der bekæmper. Med en gasbrænder undgår man 
risikoen for at indånde farlige kemikalier undervejs i 
arbejdet.

LPG kan også fungere som alternativ til benzin, når 
gartnere skal slå græs på store grønne områder.  
Ud over at det skåner miljøet for CO2-udledning, 
 slipper gartnerne for at indånde de skadelige partik-
ler fra benzinen. Samtidig slipper plæneklipperens 
chauffør for at komme i berøring med brændstoffet. 

På vores fyldestation i Esbjerg har vi et godt 
samarbejde med Esbjerg Kommune. Som en del af 
kommunens beskæftigelsesplan hjælper vi unge 
mennesker, som er i et jobafklaringsforløb for at få 
eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Det 
sker i et tæt samarbejde med kontaktpersoner fra 
kommunens jobcenter.

Hos Kosan Gas indleverer vi vores brugte IT-udstyr 
til Huset Venture i Aarhus. Det skaber værdi både 
miljømæssigt og socialt. I regi af Huset Ventures 
”IT- Genbrug” bliver udstyret enten genanvendt eller 
skrottet miljømæssigt korrekt. Samtidig er Huset 
Venture en arbejdsplads, der beskæftiger mennesker, 
som arbejder på trods af reduceret arbejdsevne. 

Et sundere miljø og 
 arbejds miljø med LPG

Sårbare unge på ret kurs

Brugt IT-udstyr får ny værdi

VORES TILTAG

Download guide til tagdækning her

TAGDÆKNING
Professionelle tagdækkere bruger i 
stort omfang flaskegas, fordi LPG er en 
 transportabel og effektiv energikilde.

https://www.kosangas.dk/industrierhverv/skift-til-kosan-gas/brancher/tagdaekker/?searchterm=tagdækker

