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Beslutning om utelukkelse av selskaper knyttet til 
kullbasert virksomhet  
August 2018 
 

KLP og KLP-fondene (KLP) utelukker med dette to selskaper: 
 

- Tri-State Generation and Transmission Association Inc. 
- PacifiCorp. 

 

Norges Bank offentliggjorde 10.juli 2018 beslutningen om å utelukke selskapene Tri-State 
Generation and Transmission Association Inc. og PacifiCorp fra sine investeringer. I tråd 
med KLP og KLP-fondenes retningslinjer som ansvarlig investor1 skal KLP ta hensyn til 
ekskluderinger besluttet av Statens pensjonsfond utland i henhold til gjeldende Retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og som regel følge 
utelukkelsen.  
 
Norges Banks beslutningsdokument2 beskriver kullkriteriet generelt, uten å presisere hvilke 
selskaper som er utelukket for henholdsvis grensen på 30 prosent av inntekter eller 30 
prosent av virksomheten, ei heller tall på selskapets inntekter og/eller kraftproduksjon. I tråd 
med KLP og KLP-fondenes retningslinjer skal ikke KLP være investert i selskaper som: 
 

 får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra kullbasert virksomhet (kullutvinning eller 

kullbasert kraftproduksjon);  

 får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra utvinning av oljesand, eller oljesand og 

kullbasert virksomhet kombinert. 

Norges Banks kullkriterier er dermed dekkende i henhold til KLPs retningslinjer som 

ansvarlig investor. KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra SPU og finner ingen 

grunn til å avvike fra denne. 

 

Informasjon om selskapene 
Tri-State Generation and Transmission Association Inc. 
Tri-State Generation and Transmission Association Inc. er et amerikansk kooperativ for 
elektrisk kraftproduksjon og overføring3. Selskapet opererer i stor grad i de vestlige stater i 
USA, deriblant Colorado, Nebraska, New Mexico, Wyoming, Arizona, Montana og Utah. 
Energiproduksjonen er hovedsakelig basert på kull og gass. Selskapet har hovedkontor i 
New York City, USA. 
 
Det har ikke lykkes KLP å finne selskapets inntekter fra kullvirksomhet, men vi legger Norges 
Bank beslutning til grunn.  
                                                      
1 Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 
2 Norges Bank, Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium, 10. juli 2018 
3 Tristate sin hjemmeside 

https://rom.klp.no/felles/konsernnyheter/nyheter/PublishingImages/Intranett/KLP-logo-ny.jpg
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.39176.1513175215!/menu/standard/file/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20investor.pdf
https://www.nbim.no/contentassets/56f6b7ce371b4347bcbd20df60c68833/20180710-beslutningsgrunnlag---utelukkelser-etter-produktbasert-kullkriterium.pdf
https://www.tristategt.org/
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PacifiCorp 
PacifiCorp er et amerikansk selskap for elektrisk kraftproduksjon og overføring.4 PacifiCorp 
opererer ett av USAs største privateide strømnett. Energiproduksjonen er hovedsakelig 
basert på kull og gass. Selskapet har hovedkontor i Portland, Oregon, USA. 
 

Det har ikke lykkes KLP å finne selskapets inntekter fra kullvirksomhet, men vi legger Norges 
Bank beslutning til grunn.  
  

Beslutning 
KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra SPU5 og finner ingen grunn til å avvike fra 

denne. KLP har besluttet å utelukke følgende av KLP og KLP-fondenes investeringer:  

- Tri-State Generation and Transmission Association Inc. 
- PacifiCorp. 

 

 

 

 

                                                      
4 PacifiCorps hjemmeside 
5 Norges Bank, Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium, 10. juli 2018 

https://rom.klp.no/felles/konsernnyheter/nyheter/PublishingImages/Intranett/KLP-logo-ny.jpg
https://www.pacificorp.com/index.html
https://www.nbim.no/contentassets/56f6b7ce371b4347bcbd20df60c68833/20180710-beslutningsgrunnlag---utelukkelser-etter-produktbasert-kullkriterium.pdf

