
Miljøgass
Klimakompensert propan

GARTNER 2018

NGF Fagseminar
24.10.2018
Lillestrøm

Håvard Bolstad



• Flogas Norge er avtalepartner med NGF på gassproduktet LPG –
propan

• Virksomhetsoverdragelse til DCC fra Statoil Fuel & Retail i 2012
– Brand navn er Flogas Norge AS og Flogas Sverige AB = Flogas Skandinavia

• Flogas er Skandinavias største leverandør av propan

– Flogas er landsdekkende i Sverige og Norge

• Kundesenter og kjørekontor i Oslo

• Selgerstab og teknisk avdeling

Flogas Skandinavia



Globale mål

Redusere de globale klimautslippene så mye som mulig

Redusere de globale klimautslippene så fort som mulig

Redusere lokal luftforurensning



Visjon: 

Levere miljøvennlig gass uten klimapåvirkning

Vi har kalt visjonen for Miljøgass

Våre 4 miljømål:

1.Være en klimanøytral bedrift 
2.Oppnå reduksjon i CO -utslipp ved å erstatte fyringsolje med propan
3.Jobbe aktivt for å ta frem og distribuere fornybare produkter
4.Selge mest mulig klimakompensert propan

Flogas’ miljømål



FNs miljøprogram UNEP har definert begrepet 
klimanøytralitet for bedrifter. 

1. Klimanøytral bedrift

I praksis betyr det at en virksomhet ikke skal 
generere et netto tilskudd av drivhusgasser. 
Dette skal oppnås gjennom å redusere egne 
klimautslipp så mye som mulig og deretter 
benytte klimakompensasjon for å nøytralisere 
de resterende utslippene. 

Kilde: Kick the Habit, UNEP, 2008



Hva innebærer klimanøytralitet?



2. Skifte fra fyringsolje til propan



3. Ta frem og distribuere fornybare produkter



4. Selge klimakompensert propan



Miljøgass = Propan + klimakvoter

Klimakvoter kompenserer for CO - utslippet

1 kvote => utslippsreduksjon på 1 tonn CO

Livsløpsanalyse => 3,3 kvoter/tonn LPG

FN-godkjente klimakvoter - CDM

Stor klimanytte per investert krone

Ofte store synergieffekter

Hva er Miljøgass?



Klimakvoter er det beste eksisterende 
virkemiddelet for koordinering mellom gode 
prosjekter i den tredje verden og
miljøkapital i den vestlige verden.

Ettersom global oppvarming er et globalt 
problem er det sunn fornuft at 
miljøinvesteringer tas i prosjekter som gir 
størst mulig klimanytte per investerte krone.

Hva er Miljøgass?



Hva er Miljøgass?



• Flogas sørger for at kvotene som kjøpes er de 
best tilgjengelige prosjektene

• Detaljert informasjon om prosjektene
• Leverer klimasertifikat 
• Slettekvittering fra kvoteregisteret på at kvotene 

er tatt ut av markedet.

Hva er Miljøgass?

Klimasertifikat
Informasjon om prosjektene



FN’s Clean Development Mechanism

har bidratt til reduksjon av 

1,7 milliarder tonn CO2

Hvilket tilsvarer Norges utslipp av CO2 i 32 år

Hva er Miljøgass?



• Skifte ut fyringsolje med propan bidrar man 
umiddelbart til redusert CO -utslipp

• Eliminerer utslippene av  Sort Karbon

• Forbedring av lokal luftforurensning

• Klimakompensert Miljøgass er man sikret et 
av de reneste brenslene i verden

• Bidrar til reduksjon av globale CO -utslipp

Miljøgass – klimakompensert propan



Miljøgass – hva koster dette

• Miljøgass har en merkostnad pålydene 

– 0,03 kr/kWh

– 0,40 kr/kg propan

• Gartnermessetilbud

• Undertegnet Miljøgassavtale  før 15 desember 
vil Flogas øke rabatten  på listeprisen med         
10 øre/kg

• Miljøgassen vil da utgjøre en kostnad 
pålydende 0,023 kr/kWh 



• Mattias Goldmann  - Fores

– 2016 utnämndes han till ”Mäktigast i Hållbarhetssverige”                  
= bærekraft

– Propan er et stort steg både for klima og miljø

– Man skal være stolt om man klimakompanserer

– Viktigst å redusere utslippene steg for steg

Fordelene med Miljøgass



• Forbrukeren blir mer og mer beviste angående klimapåvirkning

• Markedsføring av din bedrift at du er klimabevist

• Profilere at du har klimakompensert energien

• Bedre pris på varesortementet

• Din bedrift er bevisst på et bedre klima og miljø

• Gjøre verden bedre for mange mennesker

Hvorfor skal gartneren kjøpe Miljøgass



Miljøgass fra Flogas bidrar til reduksjon av 
globale CO2-utslipp


