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Innledning 
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskapet Mivne Real 

Estate Kd Ltd (Mivne) fra sine investeringer på grunn av en uakseptabel risiko for at 

selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller 

konfliktsituasjoner. Beslutningen er basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke Mivne fra 

Statens pensjonsfond utland (SPU) som ble offentliggjort 19.mai 20211, da Norges Bank 

annonserte at selskapet var utelukket fra SPU. 

Mivne er et israelsk eiendomsselskap som eier og leier ut kommersielle eiendommer. 

Bakgrunnen for utelukkelse er selskapets utleie av industrilokaler tilknyttet israelske 

bosettinger på Vestbredden.  

KLP har investeringer i Mivne i aksjer til en verdi av 2,5 millioner.    

 

Etikkrådets begrunnelse 
I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at det er «…en uakseptabel risiko at selskapet 

medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.». 

Etikkrådet legger til grunn for sin anbefaling at selskapet har utleie av industrilokaler tilknyttet 

israelske bosettinger på Vestbredden, som er oppført i strid med folkeretten, og som dermed 

bidrar til å opprettholde den rettstridige tilstanden som deres bygging en gang initierte. 

Videre fremkommer det at «denne formen for medvirkning til folkerettsbrudd er etter 

Etikkrådets syn grunnlag for utelukkelse av selskaper fra SPU.».2 

I Etikkrådets vurdering heter det: 

Etikkrådet har på grunnlag av tilgjengelig informasjon vurdert om det er en 

uakseptabel risiko for at Mivne medvirker til alvorlige krenkelser av individers 

rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.  

Etikkrådet legger til grunn at Mivne eier og leier ut lokaler i industrisoner tilknyttet 

israelske bosettinger på Vestbredden. Etikkrådet tar videre utgangspunkt i at det er 

bred enighet om at de israelske bosettingene på Vestbredden er folkerettsstridige. 

Etikkrådet har også tidligere lagt dette til grunn.  

Formålet med de israelske industrisonene på Vestbredden er primært å understøtte 

de israelske bosettingene og næringsliv i Israel, ikke underhold av den okkuperte 

befolkningen eller å skape arbeidsplasser for disse. Det dreier seg heller ikke om 

opprettholdelse eller videreføring av industrivirksomhet som foregikk før 

okkupasjonen.  

 
1 https://etikkradet.no/mivne-real-estate-kd-ltd/  
2 https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/275/files/2021/05/Mivne-Real-Estate-tilrådning-

NO.pdf  
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Etikkrådet mener at industriområdene Mishdor Adumim Industrial Park og Jerusalem-

Atarot Industrial Area må anses som integrerte deler av hhv. bosettingene Ma’ale 

Adumim og Atarot, og at det for Etikkrådets formål ikke er grunn til å vurdere 

industriområdenes lovmessighet annerledes enn den delen av bosettingene som er til 

boligformål. 

Basert på denne informasjonen mener Etikkrådet det er «en uakseptabel risiko for at Mivne 

også i fremtiden vil drive utleie av industrilokaler i tilknytning til israelske bosettinger på 

Vestbredden, og på den måten medvirke til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig 

og konfliktsituasjoner».  

En mer detaljert beskrivelse av saken finnes i Etikkrådets tilrådning. 

 

KLPs retningslinjer og analyse 
I punkt 6.3 i "Retningslinje for KLP som ansvarlig investor" heter det at: «KLP skal utelukke 
selskaper fra investeringer der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller 
selv er ansvarlig for … alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller 
konfliktsituasjoner.»3 

FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde 12.februar 2020 en liste over 
selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i det okkuperte palestinske 
territoriet4. Denne rapporten i form av en database er utarbeidet som følge av anmodning fra 
FNs menneskerettighetsråd basert på en resolusjon 31/36 mars 2016 5.  FNs høykommissær 
for menneskerettigheter har på grunnlag av informasjonen som er samlet rimelig grunn til å 
konkludere med at de 112 selskapene på denne listen er involvert i en eller flere av de 
spesifikke aktivitetene som kan bidra til menneskerettighetsbrudd - sivile, politiske, 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 

Mivne var et av de selskapene som var på denne listen. På bakgrunn av dette tok KLP 
kontakt med selskapet for å starte en dialog hvor flere henvendelser ble sendt, men 
selskapet har ikke besvart KLPs henvendelser.  

Resonnementet i Etikkrådets tilrådning er godt begrunnet og inkluderer omfattende 

kildemateriale. KLP ser på derfor ingen grunn til å avvike fra deres konklusjon.  

Beslutning 
KLP og KLP-fondene utelukker Mivne Real Estate Ltd. fra sine investeringer på grunn av en 

uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i 

krig og konfliktsituasjoner.  

 

 
3 Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor  
4 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E#main 
5  https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/36 

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.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E#main
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/36

