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Innledning
Anglo American PLC, Empire District Electric Company, EDP – Energias de Portugal S.A. og Enel SpA
ble utelukket grunnet inntekter fra kullvirksomhet som oversteg 5 % av total omsetning.
Beslutningen er i stor grad basert på Etikkrådets tilrådning om å oppheve ekskluderinger og avslutte
observasjoner fra Statens pensjonsfond utland (SPU) som ble offentliggjort 1. juli 20211.

Anglo American PLC
Selskapet er utelukket fra KLPs investeringer siden mai 2019 basert på produktkriteriet for kull hvor
selskapet hadde 25% av inntekter fra kull.
I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at «…selskapet har fullført en fisjon av sine termiske
kullvirksomheter i Sør-Afrika. Følgelig oppfyller selskaper ikke lenger terskelen til det absolutte
kullkriteriet».
Gjennom sine egne nettsider informerer selskapet om at de nylig har solgt seg ut av sin
kullvirksomhet i Sør-Afrika, samt deres andel på 33,3% i Cerrejón i 20212. Selskapet bekrefter i dialog
med KLP per august 2021 at selskapet ikke lenger har noen inntekter fra termisk kull.
På bakgrunn av dette bryter ikke selskapet lenger med kullkriteriet.

Empire District Electric Company
Selskapet er utelukket fra KLPs investeringer siden desember 2016 basert på produktkriteriet for kull
hvor selskapet hadde 46% av inntekter fra kull.
I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at «…selskapet har solgt eller avsluttet all kullkraftkapasitet.
Dermed er ikke selskapet lenger relevant for ekskludering basert på kullkriteriet».
På bakgrunn av dette bryter ikke selskapet lenger med kullkriteriet.

EDP – Energias de Portugal S.A.
Selskapet er utelukket fra KLPs investeringer siden mai 2019 basert på produktkriteriet for kull hvor
selskapet hadde 12 % inntekter fra kull. I tillegg har selskapet vært på NBIMs observasjonsliste siden
2016. I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at siden den gang har selskapet redusert sin
kullvirksomhet til nivåer der observasjonsstatus ikke lenger er nødvendig.
Selskapet bekrefter i dialog med KLP per august 2021 at kun 4,5% av inntektene kommer fra kull.
Selskapets visjon er å bli 100% grønne innen 2030.
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På bakgrunn av dette bryter ikke selskapet lenger med kullkriteriet.

Enel SpA
Selskapet er utelukket fra KLPs investeringer siden mai 2019 basert på produktkriteriet for kull hvor
selskapet hadde 17 % inntekter fra kull. I tillegg har selskapet vært på NBIMs observasjonsliste siden
2019. I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at siden den gang har selskapet redusert sin
kullvirksomhet til nivåer der observasjonsstatus ikke lenger er nødvendig.
Selskapet bekrefter i dialog med KLP per august 2021 at kun 2,5% av inntektene kommer fra kull, og
at kull skal fases helt ut innen 2027.
På bakgrunn av dette bryter ikke selskapet lenger med kullkriteriet.

KLPs virkemiddelbruk
KLP ønsker å bidra i omstillingen til et lavkarbonsamfunn. KLP kan påvirke gjennom flere
virkemidler.
Utøvelse av eierskap, investeringer i fornybar energi, uttrekk og bransjeinitiativ er eksempler på
dette. I en utredning om selskapets investeringer i fossil energi fra 2014 ble virkemidler til
rådighet vurdert3.
Styret i KLP besluttet den 4. november 2014 at kullselskaper med mer enn 50 prosent av sine
inntekter fra kull skulle ekskluderes som et virkemiddel for å bidra til klimamålet. Inntektsgrense
ble senere senket til 30 prosent i tråd med innføringen av kulluttrekk for Statens Pensjonsfond
utland. I 2018 ble utvinning oljesand sidestilt med kull og også lagt til som uttrekkskriterie. I
2019 ble grensen for utelukkelse senket til 5 prosent av inntekter, samt at det ble lagt til
volumkriterie for kullutvinning og kullkraftproduksjon.

Kriterier for utelukkelse
KLP skal utelukke selskaper involvert i kull- og oljesandbasert virksomhet gjennom (1) utvinning
av kull og oljesand og (2) kullkraftproduksjon. Følgende tre kriterier er blitt brukt for å
identifisere selskaper som skal ekskluderes:
•
•
•

Selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra kull- og oljesandbasert virksomhet.
Selskaper med mer enn 20 million tonn årlig kullproduksjon og/eller;
Selskaper med mer enn 10 000 megawatt installert produksjonskapasitet knyttet til
kullkraftverk.

I tillegg til å operasjonalisere disse kriteriene vil KLP i vurderingen også legge vekt på
framoverskuende vurderinger, herunder planer som vil redusere kullbasert andel eller øke
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andelen fornybare energikilder. Formålet med en framoverskuende vurdering er å
identifisere selskaper som har en positiv utvikling mot å bidra til en lavutslippsomstilling.

Beslutning
KLP og KLP-fondene anbefaler å inkludere Anglo American PLC, Empire District Electric Company, EDP
– Energias de Portugal S.A. og Enel SpA på bakgrunn av at selskapene ikke lenger bryter med det
produktbaserte kullkriteriet fra september 2021.

