
 

 

Årsberättelse och revision 

Climate Hero AB 2018 

Climate Hero AB 

Org nr 556815-2754 

Sandhamnsgatan 30 

115 40 Stockholm 

DocuSign Envelope ID: 85E7F2DE-EC2B-4B23-A1B6-C6C66DB138E8



 

Climate Hero AB Sandhamnsgatan 30 

Org nr 556815-2754 115 40 Stockholm Sida 1 av 2 

Årsberättelse och revision 

ClimateHero klimatkompensering 2018 

 

2018 var ClimateHeros första verksamhetsår inom klimatkompensering. ClimateHeros 

klimatkalkylator lanserades i början av April 2018 och har från dag ett möjliggjort för de 

privatpersoner som beräknat sitt klimatavtryck även att kompensera det. 

ClimateHero erbjuder klimatkompensering som ett månadsabonnemang där ens beräknade 

klimatavtryck kompenseras till 200%. 

Kompenseringen sker i en portfölj av klimatpositiva projekt som administreras av ClimateHero. 

Företaget har satt upp följande riktlinjer för hur portföljen av kompenseringsprojekt får fördelas: 

• Minst 50% av kompenserat tonnage skall ske i projekt med certifikatet ”Gold Standard” 

• Max 25% av kompenserat tonnage får ske i så kallade ”Good Bets”, som är svårare att 

verifiera den exakta klimatnyttan av, men vars troliga uppsida per krona är mycket hög 

• Resterande tonnage (0-50%) skall kompenseras i projekt med certifikatet ”CDM”, som FN står 

bakom. 

Det ackumulerade tonnaget för alla inbetalningar från abonnenter från lansering i april till 31a 

december 2018 landade på 2010 ton CO2e. Det totala kompenserade tonnaget för 2018 landade 

på 2160 ton, det vill säga 7% mer än avräknat tonnage. 

De 2160 ton som kompenserat hade följande fördelning 

• Gold Standard – 2010 ton (93%) 

• Good Bets - 50 ton (2%) 

• CDM – 100 ton (5%) 

Framtiden 

Riktlinjerna för investerat tonnage (med minst 50% Gold Standard etc.) kvarstår under 2019. 

Den exakta fördelningen kommer framför allt drivas av hur prisutvecklingen av 

klimatkompenseringscertifikat utvecklas. Det finns just nu två motverkande krafter som driva priset 

i olika riktningar. 

1. Ökad efterfrågan på klimatkompensering innebär att de mest attraktiva objekten snabbare 

försvinner från marknaden och kvarlämnar mindre kostnadseffektiva projekt 

2. Fortsatt kostnadseffektivisering av framför allt solkraft och vindkraft, gör att bidragsdelen 

som krävs för att byta ut exempelvis ett kolkraftverk eller dieselaggregat mot solceller blir 

allt mindre.  
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Revisionsberättelse 

Jag har granskat certifikat och fakturor för klimatkompensering. Jag har även granskat räkenskaper 

samt kontrollerat bankkonton. Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks att 

kompenserat tonnage för 2018 överensstämmer med bolagets användarvillkor och årsberättelse 

ovan. 
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