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Innspill #1: tolkning av begrepet «klimaspørsmål» 

Klimaspørsmål 

Risiko for at 

investeringer 

ikke er forenlig 

med 2-graders 

scenario 

Finansiell risiko 

for SPU 

WWF mener begrepet «klimaspørsmål» må tolkes på to måter:  



Innspill #2: utelukkelse og eierskapsutøvelse  

Ekspertgruppens skal «vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper 

framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å 

adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid» 

 

WWF mener at valg av virkemiddel avhenger av type selskap og situasjonen. Med 

unntak fra produktekskludering er det ikke hensiktsmessig å generalisere et type 

virkemiddel for hele industrisektorer, eller porteføljen generelt.  

 

Videre mener WWF det er viktig at vurderingen og valget av virkemidler ikke 

begrenses til den direkte effekten NBIM alene kan ha på selskapet, men at også bruk 

av virkemidler og påvirkning fra andre aktører vurderes.  

 



Innspill #2: utelukkelse og eierskapsutøvelse  

WWF mener at: 

1.Utelukkelse er det relevante virkemiddelet for selskaper som på nåværende 

tidspunkt og som det er rimelig å anta i kort/medium tidshorisont fortsatt vil ha større 

deler av sin virksomhet innen kull, olje og gass.  

2.Eierskapsutøvelse kan dermed benyttes for de selskaper SPU anser at har eller vil få 

en virksomhet som faller innenfor et togradersscenario. 



Innspill #3: tilpassede kriterier for utelukkelse 

Ekspertgruppens skal «gi råd om kriterier for eventuell utelukkelse av denne type 

selskaper» 

 

WWF ber ekspertgruppen om å utvikle kriterier for utelukkelse som er tilpasset de ulike 

relevant industrisektorer, herunder gruvedrift, kraftprodusenter og olje og gass.  

 

 



Innspill #3: tilpassede kriterier for utelukkelse 

WWF vil gjerne gi følgene innspill for videre vurdering av ekspertgruppen:  

  

3a. Kriterier for å utelukke kullgruveselskaper:  

Tillatt prosentvis inntekt fra kullgruve drift relativt til totale inntekter (basert på kull 

brukt til kraftproduksjon).  

 

3b. Kriterier for utelukkelse av kraftprodusenter:  

Tillatt forhold mellom elektrisitet produksjon fra henholdsvis kull og fornybar energi, 

målt i prosentenheter.  

En vurdering av selskapers strategi hva angår valg av energikilder. En regel er at 

SPU ikke bør investere i selskaper som aktivt bygger ut ny kapasitet for kullproduksjon.  

 

3c. Kriterier for utelukkelse av olje og gass selskaper:  

Tillatt karbon intensitet per produsert fat olje og gassenhet.  

I tillegg bør ikke SPU investere i selskaper som aktivt etterstreber ny produksjon i 

utilgjengelige og dyre områder, hvis produksjonsfelt har et dekningspunkt på en oljepris 

som anses i strid med oppnåelse av 2 graders målet.  

 

 



Illustrasjon for innspill #2 og #3 

Green line, companies with more than 30% renewable, 
and less than 30% coal. Two companies fall on 100%, and 
are pure RE companies.

Red line: «problematic» companies, 30-30%

Blue line: companies with more than 30% coal and lower
than 30% RE

Blue square: oil and gas companies.
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