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Beslutningsgrunnlag: 
Opphevelse av utelukkelser og avsluttede observasjoner – produktbasert 
kullkriterium 
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Bakgrunn 

Vi viser til Beslutningsunderlag – utelukkelse etter produktbasert kullkriterium, datert 14. april 

20161 og 13. mai 20202, der grunnlaget for utelukkelsen av blant annet Empire District 

Electric Company og Anglo American PLC ble beskrevet, i tillegg til observasjon av EDP - 

Energias de Portugal S.A., Endesa S.A., Portland General Electric Co (PGE) og Enel SpA.  

 

 

Opphevede utelukkelser 

Vi vurderte i 2016 at Empire District Electric Company hadde kullkraftkapasitet som oversteg 

30 prosent av samlet kraftkapasitet. Selskapet har siden solgt og stengt ned all 

kullkraftkapasitet. Selskapet er dermed ikke lenger relevant for utelukkelse basert på 

kullkriteriet. 

 

Vi vurderte i 2019 at Anglo American PLCs utvinning av termisk kull oversteg den absolutte 

grensen i angitt i kullkriteriet. Selskapet har siden fullført en prosess der kullvirksomheten i 

Sør-Afrika er fisjonert ut av Anglo American PLC. Etter dette overstiger ikke selskapet lenger 

den absolutte grensen angitt i kullkriteriet.  

 

Tabell 1: Opphevet utelukkelse  

Navn Land 

Empire District Electric Company USA 

Anglo American PLC Storbritannia 

 

 

Avsluttede observasjoner 

Vi vurderte i 2016 at EDP – Energias de Portugal S.A., Endesa S.A., og Portland General 

Electric Co skulle settes til observasjon med bakgrunn i selskapenes kullkraftkapasitet, 

usikkerhet om fremtidig utvikling av alternative kraftkilder, og fremtidig nedstenging av 

kullkraftverk. Selskapene har siden redusert sin kullkraftkapasitet til nivåer der observasjon 

ikke lenger vurderes som hensiktsmessig.  

 

Vi vurderte i 2019 at Enel SpA skulle settes til observasjon med bakgrunn i selskapets 

kullkraftkapasitet og planer om utfasing av kullkraft. Selskapet har siden redusert sin 

kullkraftkapasitet til et nivå der observasjon ikke lenger vurderes som hensiktsmessig.  

 

 

 
1 http://www.nbim.no/contentassets/d99e60bdb5794272ae0df58d79da0d65/20160414-beslutningsgrunnlag--
-utelukkelser-kullkriterium.pdf 
2 https://www.nbim.no/no/oljefondet/nyheter/2020/utelukkelse-og-observasjon-av-kullselskaper/  

http://www.nbim.no/contentassets/d99e60bdb5794272ae0df58d79da0d65/20160414-beslutningsgrunnlag---utelukkelser-kullkriterium.pdf
http://www.nbim.no/contentassets/d99e60bdb5794272ae0df58d79da0d65/20160414-beslutningsgrunnlag---utelukkelser-kullkriterium.pdf
https://www.nbim.no/no/oljefondet/nyheter/2020/utelukkelse-og-observasjon-av-kullselskaper/
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Tabell 2: Opphevet utelukkelse  

Navn Land 

EDP – Energias de Portugal S.A. Portugal 

Endesa S.A. Spania 

Portland General Electric Co (PGE) USA 

Enel SpA Italia 

 

 


