Etikkrådets arbeid under
kriteriene for alvorlig miljøskade,
kull og klima
Alvorlig miljøskade har vært ett av kriteriene som Etikkrådet har arbeidet med siden
oppstarten. Kriteriene for kull og klima ble innført i 2016.
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Miljøkriteriet
I de etiske retningslinjenes § 3 heter det: «Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der
det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlig miljøskade».
Siden arbeidet med virksomhet knyttet til ulovlig
hogst og annen særlig ødeleggende hogst startet,
har rådet avgitt 10 tilrådninger om utelukkelse og
én tilrådning om observasjon av selskaper. Rådet
er fortsatt i dialog med enkelte plantasjeselskaper,
og dialogen vil fortsette i 2017.
Etikkrådet har gjennom flere år vurdert hvorvidt
selskaper i SPU har virksomhet som kan skade
særlig verdifulle verneområder. Truslene mot
verneområder er særlig knyttet til ressursutvinning
og bygging av infrastruktur. Så langt er tre tilråd
ninger avgitt. I 2016 har flere selskaper knyttet til
verdensarvområder i Asia, Afrika og Sør-Amerika
vært vurdert. For noen av disse er utredningen
avsluttet fordi virksomheten ikke synes å innebære
en uakseptabel risiko for forringelse av verneverdiene i verdensarvområdet, mens andre selskaper
i løpet av året er gått ut av fondets portefølje.
Rådets erfaring med dette arbeidet er at få selskaper i fondet har virksomhet som kan true slike
områder. Rådet vil imidlertid fortsatt undersøke
selskaper dersom dette bildet endrer seg.
Rådet har videreført sitt arbeid med selskaper
involvert i ulovlig fiske og annen særlig miljøskadelig fiskerivirksomhet. Rådet har særlig sett på
i hvilken grad selskaper er involvert i ulovlig,
urapportert eller uregulert fiske (UUU-fiske) og
i hvilken utstrekning det drives fangst på globalt
truede arter. Dette omfatter både selskaper som
selv driver fiske, og selskaper som kjøper inn sjømat
fra underleverandører. Ett fiskeriselskap er hittil
anbefalt utelukket. Rådet har i 2016 gjort nærmere
undersøkelser og vært i dialog med fire fiskeri- og
sjømatselskaper. For to av disse ser dialogen ut til
å ha bidratt til endringer i selskapets prosedyrer
og tiltak som tilsier at den fremtidige risikoen for
delaktighet i UUU-fiske kan være redusert. Flere

selskaper gir lite informasjon til rådet, og da vil
grunnlaget for å vurdere selskapet ofte være
begrenset. Manglende gjennomsiktighet i selskapets virksomhet kan være en indikasjon på at et
selskap medvirker til alvorlig miljøskade.

Klimakriteriet
Klimakriteriet er et atferdskriterium og lyder:
«Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for
selskaper der det er en uakseptabel risiko for at
selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for
handlinger eller unnlatelser som på et aggregert
selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp
av klimagasser.»
Teksten i klimakriteriet er relativt generell. Det
finnes ikke, i motsetning til for de fleste andre
kriteriene, noe regelverk, avtaler eller internasjonalt
aksepterte normer for hva som er akseptabelt.
Samtidig sier forarbeidene og stortingsmeldingen
at tolkningen skal utvikles over tid. Etikkrådet har
derfor vært bevisst at arbeidet rådet nå gjør på
dette området, i noen grad kan være normdannende. Det har av den grunn vært nødvendig
å bruke noe tid på å sikre at tolkningene som
legges til grunn, kan brukes på tvers av bransjer
og selskaper.
Det er en utfordring for arbeidet at de mest relevante dataene, som selskapenes utslipp av klimagasser, i liten grad er tilgjengelig på selskapsnivå.
Etikkrådet mener derfor at det vil være nødvendig
å basere vurderingene på både utslippstall der de
finnes, men også på andre indikasjoner, som
teknologi- og råvarevalg og på selskapenes planer.
Det vil være uheldig om Etikkrådets praksis bare
rammer selskap som frivillig rapporterer sine utslipp.
Selv der det finnes utslippstall, vil det i mer sammensatt industri være krevende å sammenlikne
selskap. Etikkrådet legger allikevel til grunn at
selskap som har store absolutte utslipp og som
i tillegg har spesifikke utslipp som er mye høyere
enn bransjegjennomsnittet, kan vurderes for
utelukkelse. Om selskapet har høye utslipp og ikke
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har relevante planer for å redusere disse, vil dette
kunne ha betydning for rådets vurdering. I 2016
har Etikkrådet begynt utredning av olje-, stål- og
sementproduksjon der utslippene er store og der
de spesifikke utslippene varierer mye mellom
selskapene.

Kullkriteriet
Kullkriteriet er et produktkriterium, og lyder:
«Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for
gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller
konsolidert med enheter de kontrollerer, får 30
prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull,
eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet
på termisk kull.» I tillegg skal det legges vekt på
selskapenes planer som vil redusere avhengigheten
av kull. Kriteriet omfatter ikke selskapers grønne
obligasjoner.
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Ansvaret for å identifisere selskap i SPU som
kommer inn under kullkriteriet, er delt mellom
Norges Bank og Etikkrådet. Norges Bank har
igangsatt et arbeid med en systematisk gjennomgang av porteføljen. Banken har så langt utelukket
59 selskaper og satt 11 selskaper til observasjon og
har varslet at det kommer ytterligere en runde med
utelukkelser før den nåværende porteføljen er
vurdert. For å unngå dobbeltarbeid har Etikkrådet
foreløpig ikke arbeidet med kullkriteriet.

