
Svar från Trine på frågor om klimatkompensation och certifiering  
Frågorna ställdes i chatten på Trines hemsida 15/6 2017 
 

 
Hej Gunnar, 
Jag heter John Sandberg och arbetar både med vår solenergi-projekt och klimatkompensering/liknande initiativ.  

 

Hur garanterar ni att era projekt får den tänkta klimateffekten?  

Det finns ingen globalt accepterat modell kring hur man ska beräkna denna effekt - så vi har skapat vår egen 

utvärderingsmodell för detta med hjälp av data från våra lokala solenergipartners, internationella organisationer 

(världsbanken m.fl.) och vår egen data. Vi följer sedan upp genomförandet av projekten genom att vi har tillgång 

till "backend-systemen", datasystemen som används för att övervaka användning och betalning av 

solenergiprodukterna. På det sättet kan vi via internet bevaka genomförandet av projektet och realisering av 

klimatnyttor i realtid. I de fall ett sådant system inte finns, så får vi nöja oss med att följa upp försäljningsdata från 

företagen.  

Hur utvärderas övriga effekter och av vem? 

Utav oss och den lokala solenergipartner.  

Ni är inte certifierade någon utomstående part, varför inte? 

Vår marknad/nisch är mycket ny (4-8 år beroende på hur man ser det) och inga självklara tredje-parter finns för 

detta. Vi siktar dock på att bli certifierade via UNDP (FNs utvecklingsprogram) eller Det Norske Veritas (DNV-

GL) innan årets slut. Vi har ett samarbete med UNDP kring att utvärdera våra projekt enligt deras hållbarhetsmål 

(SDGs) och söker gemensamt pengar för detta. Vi har också begärt in offert från DNV-GL för en så kallad "claim 

check".  
Problemet med certifieringar är att det finns väldigt många olika och många, speciellt de kopplade till Gold 

Standard, CDM, VER i FNs (UNFCCC) system, är mycket dyra. De är omöjliga att använda för våra små projekt. 

Jag har personligen pratat med FN's chef för deras Hållbarhetsmåls-certifiering som säger att det inte är någon idé 

att gå den "vanliga" vägen via UNFCC för oss. Men de hoppas lansera en ny certifiering som passar oss under 

året.  

 

Ni verkar inte marknadsföra er som klimatkompensation, hur tänker ni kring det? 

Vi kommer marknadsföra oss som klimatkompensation aktivt så snart som vi har någon av ovanstående 

certifieringar.  
Hoppas det svarade på dina frågor! 

Och ställ gärna fler om jag ska klargöra något. 
Mvh, 

John   


