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Beslutning om utelukkelse av Duke Energy Corp., 
Duke Energy Carolinas LLC, Progress Energy Inc. og 
Duke Energy Progress Inc.   
Desember 2016 
 
 
Duke Energy Corporation (heretter, Duke Energy Corp.) har vært utelukket fra KLP og 
KLP-fondenes investeringer siden desember 2015 fordi selskapet fikk mer enn 30 
prosent av sine inntekter fra kullkraftvirksomhet. KLP og KLP-fondene er heller ikke 
investert i Duke Energys datterselskaper: Duke Energy Carolinas LLC, Progress Energy 
Inc. og Duke Energy Progress Inc. 

Ifølge data fra Trucost fikk Duke Energy Corp. mindre enn 30 av sine inntekter fra 
kullbasert virksomhet ved sist tilgjengelig regnskapsår. Derimot er selskapet og de 
øvrige datterselskapene nevnt over utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) 
under kriteriet for alvorlig miljøskade.1 

Utelukkelsen av Duke Energy Corp. opprettholdes, men fra desember 2016 på grunnlag 
av uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade. Datterselskapene Duke Energy Carolinas 
LLC, Progress Energy Inc. og Duke Energy Progress Inc. utelukkes på samme grunnlag. 

 

Etikkrådets begrunnelse 
Duke Energy Carolinas LLC, Progress Energy Inc. og Duke Energy Progress Inc. er 
heleide datterselskaper av Duke Energy Corp. Etikkrådet har anbefalt utelukkelse av 
selskapet på bakgrunn av deres håndtering av askeavfall ved kullkraftverk i USA. I sin 
tilrådning begrunner Etikkrådet anbefalingen slik:  

I mange år har selskapene blant annet hatt gjentatte miljøfarlige utslipp fra et 
høyt antall askedeponier ved kullkraftanlegg i North Carolina. Selskapene er nå 
gjennom flere rettsprosesser pålagt å fjerne eller tette deponiene. I sin vurdering 
legger rådet vekt på at tiltakene som er planlagt, først vil være gjennomført om 
10-15 år. Rådet oppfatter også de vedvarende og omfattende bruddene på 

                                                
1 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Tilrådning om utelukkelse av Duke Energy 
Corp., Duke Energy Carolinas LLC, Duke Energy Progress LLC og Progress Energy Inc. 
fra Statens pensjonsfond utland (5. april 2016). URL: 
http://etikkradet.no/files/2016/09/Tilradning-Duke-NOK.pdf.  

https://rom.klp.no/felles/konsernnyheter/nyheter/PublishingImages/Intranett/KLP-logo-ny.jpg
http://etikkradet.no/files/2016/09/Tilradning-Duke-NOK.pdf
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miljølovgivningen som en betydelig risikofaktor.2 
 

En detaljert beskrivelse av saken finnes i Etikkrådets tilrådning.3  

 

KLPs retningslinjer og vurdering 
Ifølge KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer skal KLP 
"hensynta uttrekk foretatt av Statens pensjonsfond – Utland."4 Videre skal KLP og KLP-
fondene "på selvstendig grunnlag ekskludere selskaper fra investeringene der det er en 
uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for… alvorlig 
miljøskade." Dette betyr i praksis at KLP og KLP-fondene følger uttrekkene foretatt av 
SPU etter anbefaling fra Etikkrådet med mindre noe særlig sterke hensyn skulle tilsi noe 
annet.  

I denne saken finner KLP og KLP-fondene ingen grunn til å avvike fra SPUs konklusjon. 
Resonnementet i Etikkrådets tilrådning er godt begrunnet og inkluderer omfattende 
kildemateriale. 

 

Beslutning 
Duke Energy Corp., Duke Energy Carolinas LLC, Progress Energy Inc. og Duke Energy 
Progress Inc. utelukkes fra KLP og KLP-fondenes investeringer per desember 2016 på 
grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller selv er ansvarlig for 
alvorlig miljøskade.  

                                                
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Retningslinjer for ansvarlige investeringer (4. november 2014). URL: 
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.23945.1417438347!/menu/standard/file/Retningslinje%
20for%20ansvarlige%20investeringer2014.pdf.  
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