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Beslutning om å inkludere Rio Tinto Plc. og Rio Tinto 
Ltd. 
Juni 2019 
 

Innledning 
Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. (Rio Tinto) ble utelukket fra KLP og KLP-fondene sine 

investeringer i 2008. Bakgrunnen for utelukkelsen var at Rio Tinto ble ekskludert av SPU 

på grunnlag av alvorlig miljøskade fra Grasberg-gruven i Indonesia. 1  

KLP anså begrunnelsen fra Etikkrådet som tilfredsstillende. Gjennom Retningslinjer for 

KLP som ansvarlig investor følger KLP det samme kriteriet for utelukkelse av selskaper 

der det foreligger en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade og utelukket selskapet fra 

investeringene.   

Etikkrådet anbefalte i januar 2019 å oppheve utelukkelsen av Rio Tinto2.  

Vurdering 
Rio Tinto undertegnet i september 2018 kontrakt om salg av sine interesser i Grasberg-

gruven etter lengere forhandlinger med det statlige indonesiske gruveselskapet PT 

Indonesia Asahan Aluminium. Desember samme år utga Rio Tinto en pressemelding 

som uttrykker selskapets intensjon "To sell its entire interest in the Grasberg mine in 

Indonesia to PT Indonesia Asahan Aluminium". 3 

I dialog med Etikkrådet har Rio Tinto bekreftet at salget medfører at deres aktivitet ved 

Grasberg-gruven opphører: 

 

I can confirm that once the sale of our interests in the Grasberg mine to Inalum 

has completed, Rio Tinto will not have any role in the activities or operation of the 

mine. We expect completion to occur in the first half of 2019, subject to receipt of 

regulatory approvals.4 

                                                
1 https://etikkradet.no/files/2017/02/Tilr%C3%A5dning-RTfinal.pdf 

2 https://etikkradet.no/files/2019/06/Rio-Tinto-PLC-og-Rio-Tinto-Ltd-opphev.pdf 

3 http://www.riotinto.com/media/media-releases-237_26148.aspx 

4 https://etikkradet.no/files/2019/06/Rio-Tinto-PLC-og-Rio-Tinto-Ltd-opphev.pdf 
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Med bakgrunn i overforstående informasjon om selskapets avsluttede aktivitet ved 

Grasberg-gruven anser Etikkrådet at det ikke er grunnlag for å opprettholde utelukkelsen 

av Rio Tinto. Gjennom Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor følger KLP det 

samme kriteriet for utelukkelse av selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for 

alvorlig miljøskade. KLP mener begrunnelsen fra Etikkrådet for inkludering er 

tilfredsstillende og har derfor besluttet å inkludere selskapet. 

 

KLPs beslutning 
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av Rio Tinto Plc. Og Rio Tinto Ltd. fra KLP og 

KLP-fondenes investeringer med virkning fra juni 2019. 
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