Beslutningsgrunnlag
Produktbasert kullkriterium (hovedstyrets beslutning 20.11.2019)
13. mai 2020

Etter Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2018-2019) Statens pensjonsfond 2019 la
Finansdepartementet til nye terskler i det produktbaserte kullkriteriet i Retningslinjene for
observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. De nye tersklene ble lagt inn som nye
bokstaver c) og d) i retningslinjenes § 2. Endringene trådte i kraft 1. september 2019.
Retningslinjer for observasjon og utelukkelse § 2 andre ledd lyder nå «Observasjon eller utelukkelse
kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de
kontrollerer enten a) får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull,
b) baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull,
c) utvinner mer enn 20 millioner tonn termisk kull per år, eller
d) har en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra termisk kull.»
I samme paragraf tredje ledd står det at «I vurderingen etter annet ledd skal det også legges vekt på
fremoverskuende vurderinger, herunder av eventuelle planer som vil endre nivået på utvinning av
eller kraftkapasiteten knyttet til termisk kull, redusere inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til
termisk kull og/eller øke inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til fornybare energikilder.» Det
produktbaserte kullkriteriet skiller seg fra øvrige kriterier ved at banken har fått i oppgave å
identifisere selskaper og utarbeide beslutningsgrunnlag.
Norges Bank har siden kullkriteriet trådte i kraft i 2016 har Norges Bank utelukket selskaper og satt
selskaper til observasjon med bakgrunn i dette kriteriet.
Arbeidet med kullkriteriet har gjort banken godt forberedt på å håndtere de nye absolutte tersklene.
Datagrunnlag og analyser for å identifisere selskaper som omfattes av de nye tersklene forelå i stor
grad ved ikrafttredelsen. Vi har i prosessen foretatt kvalitetssikring av data og hatt kontakt med
selskaper for å avklare eventuelle planer som kunne påvirke vår vurdering. Etter en vurdering av
selskaper opp mot de nye tersklene i kullkriteriet, utelukkes 5 selskaper, og 4 selskaper settes til
observasjon.
Selskapene Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC utelukkes.
Selskapene BHP Group Ltd/BHP Group Plc, Vistra Energy Corp, Enel SpA og Uniper SE settes til
observasjon.

