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Endringer i bestemmelsene om det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene for 

observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland 

 

Departementet har i dag fastsatt endringer i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra 

Statens pensjonsfond utland (retningslinjer). Endringene trer i kraft 1. september 2019. 

 

De vedtatte endringene har bakgrunn i Stortingets behandling av meldingen Statens 

pensjonsfond 2019, se Innst. 370 S (2017-2018) og Meld. St. 13 (2017-2018). Det vises 

videre til departementets brev 26. juni 2019 til henholdsvis Etikkrådet og Norges Bank om 

forslag til endrede bestemmelser, Norges Banks brev 16. juli 2019 og Etikkrådets brev 12. 

august 2019. 

 

Bestemmelsen om produktbasert observasjon utelukkelse av kullselskaper § 2 annet ledd i 

retningslinjene, er i all hovedsak inntatt slik den lød i forslaget som ble sendt Norges Bank og 

Etikkrådet. Den lyder: 

 

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.  

 

Departementet slutter seg til Norges Banks uttalelser i brev 16. juli om å angi tidsperiode i 

bokstav c) og utelate «forbrenning av» i bokstav d).  

 

I § 2 tredje ledd heter det: 

 



Side 2 

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. 
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