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Sensitivitet: Begrenset 

Beslutning om utelukkelse av Elsewedy Electric Co. 
 Mai 2020 
 

 

Innledning 
KLP har besluttet å utelukke selskapet Elsewedy Electric Co fra KLP og KLP-fondenes 

(KLP) investeringer fra 1. juni 2020. Bakgrunnen for beslutningen er Statens 

Pensjonsfond Utlands (SPUs) utelukkelse av selskapet på grunn av en uakseptabel 

risiko for at selskapet medvirker til eller forårsaker alvorlig miljøskade. Beslutningen fra 

SPU ble offentliggjort den 12. mai 20201. 

Elsewedy Electric er et egyptisk kraftselskap og en av to partnere i et fellesforetak som 

bygger en demning og et vannkraftverk i Rufiji-elven ved Stiegler’s Gorge i Tanzania. 

Vannkraftverket ligger i Selous Game Reserve, som står på UNESCOs liste over 

verdens naturarv i fare. Reservatet er også et av de største gjenværende 

verneområdene i Afrika, og ansett for å være usedvanlig viktig for bevaring av biologisk 

mangfold. Vannkraftprosjektet vil medføre omfattende og uopprettelig skade på de 

enestående verdiene i verdensarvområdet. Avbøtende tiltak vil i liten grad kunne endre 

på dette.  

KLP og KLP-fondenes beholdning var 37 000 NOK da nedsalget startet.  

 

Hendelse og selskapets involvering 
Den 12. desember 2018 fikk Elsewedy sammen med selskapet Arab Contractors 

(Osman A. Osman & Co.)2 tildelt en EPC- kontrakt (engineering, procurement and 

construction) for Rufiji-kraftverket, også kalt Stiegler’s Gorge Hydropower Project.  

Følgende er vektlagt i Etikkrådets vurdering fra juli 2019: 

Rådets vurdering er rettet mot Elsewedys deltakelse i byggingen av en demning og et 

vannkraftverk i Rufiji-elven ved Stiegler’s Gorge i Tanzania. Prosjektet er i 

oppstartsfasen og ligger i et område som står på UNESCOs liste over verdens naturarv i 

fare, Selous Game Reserve.  

 
1 https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2020/exclusion-decisions-and-decisions-to-revoke-

exclusion/ 

2 KLP og KLP-fondene har ingen beholdning i Arab Contractors 
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Selous Game Reserve ligger sør i den sentrale delen av Tanzania og er med sine 50 

000 km2 et av de største verneområdene i Afrika. Reservatet inngår i det store Selous-

økosystemet som utgjør 90 000 km2. Stiegler’s Gorge er en ca 100 m dyp og 100 m bred 

kløft som ligger i den nordlige delen av reservatet. Den planlagte demningen er 130 m 

høy, og vannmagasinet vil ha en overflate på 900-1200 km2. I tillegg skal det bygges et 

kraftverk, sperredammer, overføringslinjer og annen infrastruktur. Byggeperioden er 

planlagt til mellom 36 og 60 måneder med anleggsstart i juni 2019. Hogsten i 

reservoarområdet er allerede påbegynt. Hele utbyggingen foregår i verdensarvområdet.  

Etikkrådet legger vekt på at reservatet er et av de siste store gjenværende 

villmarksområdene i Afrika og anses for å være usedvanlig viktig for bevaring av 

biologisk mangfold, også globalt. Det er leveområde for mange av de store, afrikanske 

pattedyrene, som elefanter, neshorn, giraffer, bøfler og antiloper og har en sjelden 

artsrikdom både når det gjelder flora og fauna. Mange av artene finnes kun i dette 

området, og flere er truet. Ettersom det ikke er fast bosetting i reservatet, er det også lite 

påvirket av menneskelig aktivitet. For rådet har det stor betydning at UNESCO i ti år 

gjentatte ganger og i stadig sterkere ordelag har uttrykt alvorlig bekymring over den 

planlagte vannkraftutbyggingen i verdensarvområdet på grunn av de betydelige og 

irreversible skadene et slikt prosjekt vil ha på områdets enestående miljøverdier. 

Bygging av en 130 m høy demning med en damoverflate på opp mot 1 200 km2, 

tilhørende infrastruktur, veier og strømledninger er utvilsomt et massivt og irreversibelt 

inngrep i et tilnærmet urørt naturområde.  

Etikkrådet merker seg samtidig at miljøkonsekvensvurderingen for prosjektet er vurdert 

som utilstrekkelig og ufullstendig både av IUCNs og selskapets eksperter. I praksis 

finnes det ikke baseline-data for natur- og miljøverdiene i det området som vil bli påvirket 

av utbyggingen. Dermed vet man ikke hvilke miljøverdier som finnes, og hva som vil gå 

tapt som følge av prosjektet, noe som etter rådets oppfatning forsterker risikoen for 

alvorlig miljøskade. Særlig fremstår dette som alvorlig i områder av usedvanlig betydning 

for biologisk mangfold, også globalt.  

Elsewedy fikk kontrakten på utbyggingen i desember 2018 og er ikke ansvarlig for 

beslutninger, utredninger og planlegging før dette tidspunkt. Rådet finner det positivt at 

Elsewedy på eget initiativ vil innhente mer data og kunnskap for å redusere 

miljøvirkningene av prosjektet, og at det også vil gjøre endringer i design av prosjektet 

for å gjøre utbyggingen så skånsom som mulig. Imidlertid har Elsewedy hele tiden vært 

klar over vernestatusen til Selousreservatet, og UNESCOs posisjon i denne saken har 

vært offentlig tilgjengelig i mer enn ti år. Elsewedy kan derfor ikke ha vært ukjent med 

miljørisikoen i prosjektet, men besluttet likevel å delta i utbyggingen.  

Etikkrådet legger vesentlig vekt på UNESCOs vurderinger om at vannkraftprosjektet vil 

innebære omfattende og irreversibel skade på verdiene i verdensarvområdet. Ifølge 

Verdensarvsenteret vil den hogsten som allerede er i gang i reservoarområdet, ha så 
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store skadevirkninger at det vil kunne føre til at Selous-reservatet vil bli strøket av 

verdensarvlisten. Avbøtende tiltak vil i liten grad kunne endre på dette.  

Etikkrådet legger til grunn at selskapet har betydelig innflytelse over prosjektet.  

Etikkrådet konkluderer derfor med at det er en uakseptabel risiko for at Elsewedy vil 

medvirke til eller være ansvarlig for alvorlig miljøskade. 

 

Analyse 
I likhet med SPU utelukker KLP selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for at 

selskapet medvirker til eller forårsaker alvorlig miljøskade. Begrunnelsen fra Etikkrådet 

er omfattende og grundig og KLP finner derfor ingen grunn til å avvike fra konklusjonen 

om at det foreligger en uakseptabel risiko for at Elsewedy Electric medvirker til eller 

forårsaker alvorlig miljøskade. 

KLP har også vurdert om det er fremkommet ny offentlig informasjon fra selskapet som 

bør påvirke denne beslutning. KLP har også tatt kontakt med selskapet med forespørsel 

om eventuelt ny informasjon om prosjektet egnet til å påvirke denne beslutning. KLP har 

per 1. juni 2020 ikke fått informasjon egnet til å påvirke denne beslutning.   

 

Beslutning 
Selskapet Elsewedy Electric Co utelukkes fra KLP og KLP-fondenes investeringer fra 1. 

juni 2020.  
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