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Årsberättelse och revision 

ClimateHero klimatkompensering 2019 

 

2019 var ClimateHeros andra verksamhetsår inom klimatkompensering. Sammanlagt har över 

50 000 personer beräknat sitt klimatavtryck och lovat att banta det, sedan först lanseringen i april 

2018. I snitt har varje person som testat klimatkalkylatorn sagt ja till klimatlöften som bantar ens 

klimatavtryck med 30%. Det motsvarar en utlovad bantning på över 100 000 ton CO2e per år. 

ClimateHero erbjuder även klimatkompensering som ett månadsabonnemang där ens beräknade 

klimatavtryck kompenseras till 200%. 

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

Företaget hade under 2019 följande riktlinjer för hur portföljen av kompenseringsprojekt fördelas: 

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

• Max 25% av kompenserat tonnage skall 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 2018 till 31a 

december 2019 landade på 16 878 ton CO2e. Det totala kompenserade tonnaget efter 2019 

landade på 21 359 ton, det vill säga 27% mer än avräknat tonnage. 

De 21 359 ton som kompenserat hade följande fördelning 

• Gold Standard – 16 209 ton (76%) 

• Good Bets - 50 ton (<1%) 

• CDM – 5100 ton (24%) 

 

Framtiden 

Riktlinjerna för investerat tonnage ändras inför 2020 till att minst 75% skall kompenseras i Gold 

standard och resterande i CDM. Anledning till att ”Good Bets” lyfts bort från portföljen är att vi inte 

kunnat få tillräckligt säkra angivelser kring hur klimatnyttan per krona förändras över tid. 

Den exakta fördelningen mellan Gold Standard och CDM kommer att drivas av hur utbudet och 

priset av Gold Standard projekt utvecklas.  
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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 2019 överensstämmer med bolagets användarvillkor och årsberättelse 

ovan. 
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