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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Alla företag påverkar miljön. Ett område 
som har fått allt större betydelse för Kin-
nevik är att mäta, minska och kompensera 
för våra koldioxidutsläpp.

Beräkning av växthusgasutsläpp

Kinnevik genomför en årlig beräkning av 

utsläppen av växthusgaser (Greenhouse 

ases H  so  kvanti erar de totala 
utsläppen av växthusgaser som genereras 

direkt och indirekt av vår verksamhet. 

Uppskattningen ger oss ett verktyg för 

att följa upp och minska vår klimatpå-

verkan  Ber kningen kvanti erar de s  
växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och 

mäts i enheten koldioxidekvivalenter, el-

ler CO2e. Nedan följer en sammanfatt-

ning av resultaten. Hela rapporten om 

våra tsl pp av v th sgaser nns på vår 
ebbplats  apporten o attar Kinnevik 

AB och Kinnevik Capital Ltd.

Resultat för 2019
Under 2019 genererade Kinnevik totalt 

659 (645) CO2e, motsvarande 16,6 ton 

(17,6) ton per anställd (omräknat till hel-

tidsanställningar). Vår största klimatpåver-

kan åter nns i ope  d r t nsteresor 
vilket tg rs n stan enbart av gresor  

motsvarar 95 (95) procent av de totala 

koldioxidutsläppen under 2019. 

Under 2020 är ett fokusområde att 

höja ambitionsnivån gällande vår kli-

matpåverkan. Vi undersöker exempelvis 

möjligheterna att expandera Kinneviks 

Scope 3-utsläpp att innefatta utsläpp från 

hela vår portfölj. Nästa steg är att sätta 

övergripande mål för portföljen för att 

minska klimatpåverkan.

Läs mer om motsättningen mellan eko-

nomisk tillväxt och minskade koldiox-

idutsläpp inom Kinnevik på sidan 26.

Metod och antaganden
Bedömningen har gjorts i enlighet med 

GHG Protocol Corporate Accounting and 

Reporting Standard. Detta protokoll be-

traktas som nuvarande praxis för rappor-

tering av växthusgasutsläpp för företag 

och organisationer.

All användning av de bilar som bola-

get ägde under 2019 har tagits med i be-

dömningen, även om de främst används 

av medarbetarna utanför arbetet. Bensi-

nen är föremål för förmånsbeskattning. 

Fjärrvärme för kontoret i Stockholm ingår 

redan i ett program för koldioxidkompen-

sation direkt genom leverantören.

Kompensation av våra utsläpp

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidut-

släpp genom klimatkompensation. För 

att kompensera utsläppen för 2019 har 

Kinnevik fortsatt samarbetet med ett lo-

kalt återbeskogningsinitiativ i San Juan 

de Limay i Nicaragua. Initiativet är utfor-

at o h veri erat i enlighet ed lan 
Vivo Standard, den äldsta standarden för 

klimatskyddsprojekt inom området för 

markanvändning. Projekten måste utgå 

från en helhetssyn och bekämpa både 

avskogning och fattigdom, med fokus 

på återbeskogning.

Scope 3  

Tjänsteresor och övrigt

96%

Tjänsteresor

95%

KINNEVIK 

MILJÖ

Kinneviks utsläpp 2019

Sammanställning per växthusgas

Kinneviks utsläpp 2019

Sammanställning per aktivitet

Kinneviks utsläpp 2019
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Växthusgas Aktivitet Scope

Global 

uppvärmnings-

potential

(IPCC 2007)
Ton 

CO2e Ton CO2e Ton CO2e

Koldioxid (CO2) 1 582

Metan (CH4) 25 0,77

Kväveoxid (N2O) 298 2,95

Övriga gaser 1 72,9

SUMMA  659

n Tjänsteresor 625 95%

n Lokaler 12 2%

n Företagets egna/leasade fordon 21 3%

n Inköpta material 1 0%

SUMMA 659 100%

n 1. Direkta utsläpp 18 3%

n 2. Indirekta utsläpp - Energi 10 1%

n 3. Indirekta utsläpp - Övrigt 631 96%

SUMMA 659 100%
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