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Innledning
1. januar 2016 ble et nytt kriterium inkludert i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland
(«SPU»/«oljefondet»). Dette kriteriet ble snart kjent som «klimakriteriet», og åpnet opp for at selskaper
kan utelukkes fra fondet dersom de handler på måter som fører til en uakseptabel grad av utslipp av
klimagasser.
Et drøyt år senere, i mars 2017, har kriteriet ennå ikke ført til en tilrådning om observasjon eller uttrekk
fra Etikkrådet. Det er med andre ord ingen selskaper som ennå er utelukket fra oljefondets portefølje på
grunnlag av klimakriteriet. I denne rapporten kommer vi med noen forslag til hvordan klimakriteriet kan
operasjonaliseres, og til selskaper som Framtiden i våre hender mener at Etikkrådet bør vurdere for
eksklusjon.
Med dette ønsker vi å bidra konstruktivt til Etikkrådets arbeid og til den offentlige debatten om
oljefondets investeringer.

Bakgrunn: Klimakriteriet i retningslinjene for oljefondet
I 2014 leverte Ekspertgruppen for Statens pensjonsfonds utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper
(«Skancke-utvalget») sin rapport med anbefalinger til forvaltningen av oljefondet. En av anbefalingene var et
nytt kriterium om aktivitet som er skadelig for klimaet som skulle tas inn i oljefondets retningslinjer for
observasjon og utelukkelse («klimakriteriet»).
Kriteriet ble inkludert med virkning fra 1.1. 2016, og lyder som følger:1
Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet
medvirker til eller selv er ansvarlig for:

(…)
d) handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av
klimagasser
Skancke-utvalgets rapport foreslår at Etikkrådet skal vurdere hvordan man skal operasjonalisere det nye
klimakriteriet. Imidlertid anbefaler de at Etikkrådet tar med en rekke elementer i vurderingen når de
utvikler kriterier for observasjon/utelukkelse.2 Blant annet anbefaler Skancke-utvalget at Etikkrådet ser på
de verste formene for adferd, og at de ser på utslippsintensitet heller enn absolutte utslipp. De nevner
også at Etikkrådet kan ta med i vurderingene opplysninger om at et selskap (f eks gjennom
lobbyvirksomhet) jobber mot effektiv utslippsreduksjon eller internasjonale klimareguleringer.
Finansdepartementet inkluderte hovedlinjene i Skancke-utvalgets anbefalinger i St.mld nr 21 (2014 – 2015)3,
og Stortinget sluttet seg til forslaget. Etikkrådet fikk dermed ansvar for å tolke og utvikle kriteriet. Etikkrådet
skriver i sin årsmelding for 20154: «Finansdepartementet har lagt opp til at praktiseringen av klimakriteriet
må utvikles over tid, og at Etikkrådet må tolke og utvikle kriteriet. I St.meld nr. 21 (2014 – 2015) er det også
lagt til grunn at det vil være hensiktsmessig å legge mer vekt på utslippsintensitet enn absolutte utslipp.

1

Kilde: http://lovdata.no/forskrift/2014-12-18-1793/§3
Se vedlegg.
3
Kilde:
https://www.regjeringen.no/contentassets/48bb4314d6f14d23aff45960dc3eaace/no/pdfs/stm201420150021000dddp
dfs.pdf
4
Kilde: http://etikkradet.no/files/2016/03/Etikkraadet_arsmelding_2015_web.pdf
2
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Stortinget sluttet seg til forslaget. Etikkrådet vil følge opp dette, og i første fase av arbeidet vil rådet legge
særlig vekt på kartlegging av utslippsintensitet innen noen bransjer som har betydelige utslipp.»
Det er også verdt å nevne at det såkalte kullkriteriet ble innført 1. februar 2016. Dette kriteriet sier at
«Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller
konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer
30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull.»5 I motsetning til klimakriteriet er det ikke Etikkrådet,
men Norges Bank, som inntil videre vurderer om selskaper skal utelukkes fra porteføljen ut fra kullkriteriet.6

Metode
Begrensninger
Rapporten er ikke en systematisk gjennomgang av hvordan alle selskapene i oljefondet bidrar til
klimagassutslipp.
Rapportens analyse tar utgangspunkt i siste tilgjengelige informasjon om oljefondets portefølje, det vil si
per 31.12.2016.7
Denne rapporten tar ikke for seg selskaper som faller inn under kriteriet for utelukkelse av kullselskaper.
Framtiden i våre hender har jobbet svært mye med kull, og publisert flere rapporter om dette, blant annet
sammen med Greenpeace og Urgewald.8

Rapportens innhold og metode
Vi har delt rapporten i tre deler.
I del 1 ser vi på oljefondets investeringer i selskaper som på ulike måter kan sees på som
«klimaverstinger». Det gjør vi ved å ta utgangspunkt i eksisterende klimarelaterte analyser av verdens
største selskaper. Vi har valgt analyser som viser hvordan verdens store selskaper skårer på følgende
parametre:
•
•

5

Totalutslipp av klimagasser (kilde: CDP9)
Utslippsintensitet (kilde: Environmental Tracking Index10)

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=etikkr%C3%A5det
Kilde: Brev fra Etikkrådet til WWF, Kirkens Nødhjelp, Greenpeace og Framtiden i våre hender, 26.1.2017.
7
https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/
8
Se blant annet rapporten “Dirty and Dangerous” fra 2014 http://www.framtiden.no/201412186633/rapporter/etikkog-naringsliv/dirty-dangerous-kull-gjor-oljefondet-skitnere-enn-du-trodde.html
9
Kilde: CDP: Global 500 Greenhouse Gases Performance 2010 – 2015. Rangeringen viser 500 av verdens største
selskapers utslipp av drivhusgasser i siste tilgjengelige år (2014 eller 2015), og inkluderer direkte utslipp og indirekte
utslipp fra innkjøpt energi (scope 1 + 2, som definert av The Greenhouse gas protocol). Rapporten finnes her:
http://www.bsdconsulting.com/bsd-files/news-downloadable-pdfs/S035283_Greenhouse_final_%284%29.pdf
10
Kilde: ET Carbon Ranking (oppdatert november 2016). Målet på utslippsintensitet tar utgangspunkt i et selskaps
direkte og indirekte utslipp, inkludert utslipp som er et resultat av et selskaps aktiviteter, men som selskapet ikke
kontrollerer. (scope 1 + 2 + 3-utslipp) Utslippsdelt på selskapenes inntekter (målt i millioner dollar). Selskapene vurdert
6
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•
•
•

Historiske utslipp (kilde: Heede 201511)
Reserver (potensielle utslipp) innen olje, gass (og kull) (kilde: Fossil Free Indexes12)
Lobbyister (kilde: Influence map13)

Analysene vi har valgt er fra kilder med høy troverdighet innen feltet, og som baserer seg på metoder som
er anerkjent som grundige og solide.14
Formålet med denne delen er å undersøke hvor mye oljefondet har investert i selskaper som kommer
dårligst («dårlig» sett ut fra et klimaperspektiv) på disse listene. Vi tar de 2015 som kommer dårligst ut, og
regner ut hvor mye oljefondet har investert i disse. Heleide børsnoterte datterselskaper er inkludert der
deres funksjon utelukkende er å fungere som et investeringsinstrument for morselskapet. 16
I del 2 ser vi på klimakriteriet fra en annen vinkel. Her gjør vi en klimaanalyse av oljefondets største oljeog gass-investeringer. Vi tar utgangspunkt i de 25 største olje- og gasselskapene i oljefondets portefølje
per 31.12.201617, og analyserer de langs flere av de samme parametrene som vi ser på i del 1. Oljefondet
har investert i overkant av 200 milliarder NOK i disse 25 selskapene. Spørsmålet vi stiller her er altså:
Hvordan bidrar de 25 olje- og gasselskapene som oljefondet investerer mest i, til utslipp av klimagasser? I
et klimaperspektiv, hvem er verst blant de 25 største olje- og gassinvesteringene i oljefondet?
I del 3 ser vi nærmere på tre fokusområder (sektorer eller caser) som av ulike grunner kan regnes som
”klimaverstinger.” Her ser vi først på oljefondets investeringer i tjæresand (oljesand). Bakgrunnen for
dette er at tjæresand er en særlig energiintensiv og utslippstung utvinningsmetode. Deretter ser vi
nærmere på ett konkret selskap, som både er involvert i tjæresand og gjør det svært dårlig i rangeringen i
del 2: ExxonMobil. Til sist ser vi på oljefondets investeringer i en bestemt sektor, nemlig sement.
Bakgrunnen for dette er at sement er en bransje med særlig høy utslippsintensitet. I denne delen har vi
tatt for oss de største sementselskapene i verden, sett på oljefondets investeringer i disse, og analysert
deres klimautslipp ut fra enkelte av ovennevnte kriterier.

er de 800 største selskapene globalt. Rankingen finnes her: https://environmental-tracking.etindex.com/#!/et-carbonrankings Mer om metodologien: http://etindex.com/et-carbon-rankings/ranking-methodology
11
Heede 2015: The climate responsibilities of industrial carbon producers. Denne studien viser hvilke 20 store selskaper
som er de største karbonprodusentene historisk (1751 -2010). Studien er igjen basert på tidligere studie med 90 store
karbonprodusenter. Kilde: http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-015-1472-5
12
The Carbon Underground 200 rangerer 200 kull-, olje- og gasselskaper etter potensielle karbonutslipp basert på
reservene de har i bakken. Kilde: http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/
13
InfluenceMap rangerer selskaper og andre aktører ut fra deres påvirkning av klimapolicy. Listen inkluderer de 100
største selskapene fra Forbes’ Global 2000-liste, ekskludert statseide selskaper og finansindustri, men inkludert verdens
to største privateide selskaper (Cargill og Koch Industries) pluss Tesla. Selskapene rangeres fra A - F, hvor A er best og F
dårligst. Kilde: http://influencemap.org/filter/List-of-Companies-and-Influencers Mer om metodikken:
http://influencemap.org/page/Our-Methodology#About-our-Scores
14
Vi tar forbehold om eventuelle svakheter i våre kilders metoder. I tillegg gjør vi oppmerksom på at utvalget (antall
selskaper) i de enkelte analysene varierer, noe som igjen begrenser universet i våre undersøkelser noe. Dette tar vi
høyde for underveis.
15
Dette gjelder de fire første tabellene. Den siste tabellen, om «lobbyverstinger», tar i stedet for de 20 dårligste
utgangspunkt i de selskapene som InfluenceMap har gitt den aller dårligste eller nest dårligste karakter i rangeringen.
Dette er 12 selskaper.
16
Mange store selskaper har ett eller flere datterselskaper. I enkelte tilfeller kan datterselskapet drive med en helt
annen type virksomhet enn morselskapet. Imidlertid er det også mange selskaper som har datterselskaper hvis
hovedvirksomhet dreier seg om å finansiere morselskapet. I de tilfellene ser vi på datterselskapets virksomhet som en
integrert del av morselskapets bedriftsmodell, og at det derfor er naturlig at oljefondets investeringer i også disse
inkluderes.
17
https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/
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Del 1: Oljefondets investeringer i «klimaverstinger»
Oljefondets investeringer i selskap med særlig store utslipp
Organisasjonen CDP lager jevnlige oversikter, basert på rapportering fra verdens 500 største selskaper,
over hvilke selskaper som har størst klimagassutslipp. Under finner du en oversikt over de 20 største i
absolutte utslipp av klimagasser og hvorvidt oljefondet er investert i disse.
Tabell 1: Verdens 20 største utslippere av klimagasser og oljefondets investeringer i disse 18

Range- Selskapsnavn
ring
(CDP)

Land

Aksjeinvesteringer 2016 (NOK)

Rentepapirinvesteringer
2016 (NOK)

1

Petrochina
company Limited

Kina

1 574 453 788

0

2

China Petroleum
& Chemical Corp

Kina

2 010 113 343

0

3

NTPC Ltd

India

0

0

4

Arcelor Mittal

Luxembourg

131 743 504

0

5

RWE AG

Tyskland

959 158 084

496 228 88319

6

Surgutneftegas

Russland

1 810 305 991

0

7

Duke Energy
Corporation

USA

0

0

8

GDF Suez20

Frankrike

3 660 724 228

2 202 781 028

9

American Electric
Power Company,
Inc

USA

0

0

10

Gazprom OAO

Russland

2 055 984 60721

0

11

ExxonMobil
Corporation

USA

26 390 533 558

0

12

ENEL SpA

Italia

4 862 913 708

635 057 737

13

Southern
Company

USA

3 094 388 965

1 646 230 879

18

Oversikten er fra rapporten Global 500 greenhouse gases performance 2010 – 2015 (rapporten ble lansert i juni
2016). Oversikten viser estimerte direkte og indirekte utslipp (scope 1 + scope 2) Kilde:
http://www.bsdconsulting.com/bsd-files/news-downloadable-pdfs/S035283_Greenhouse_final_%284%29.pdf
19
Oljefondet har investert i obligasjoner i RWE Finance BV, et heleid datterselskap til RWE AG. Fra 1.9.2016 heter RWE
Finance BV innovy Finance B.V. Kilde: http://www.rwe.com/web/cms/en/587344/rwe/investorrelations/bonds/innogy-finance-b-v/
20
GDF Suez skiftet navn til Engie SA i 2015.
21
SPU har i tillegg investert NOK 1 594 314 182 i det heleide datterselskapet Gazprom Neft.
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14

Holcim Ltd22

Sveits

3 551 098 441

0

15

E.ON SE

Tyskland

2 275 369 719

209 300 71223

16

Nippon Steel &
Sumitomo Metal
Corp

Japan

1 588 088 441

0

17

Lafarge S.A.24

Sveits

25

0

18

POSCO26

Sør-Korea

0

0

19

Royal Dutch Shell

Storbritannia 46 152 994 682

2 634 914 11827

20

Petróleo
Brasileiro SA Petrobras28

Brasil

4 092 036 099

347 288 846

104 209 907 158

8 171 802 203

Sum SPUs
investeringer
(NOK)

Vi ser altså at oljefondet er investert i 16 (om man ser på Lafarge og Holcim som to separate selskaper) av
de tjue selskapene i verden som slapp ut aller mest klimagasser. Til sammen dreier det seg om mer enn
112 mrd NOK av oljefondets totale portefølje.

Oljefondets investeringer i selskapene med høyest utslippsintensitet
ET Index Research lager årlig offentlige «carbon rankings» som rangerer de største selskapene i verden ut
fra utslippsintensitet, altså selskapers utslipp relativt til inntekt. 29 Rankingen ser på de 800 største
selskapene i verden. Rankingen måler selskapenes drivhusgass-intensitet, definert som tCO2e/$M
Revenue (utslipp delt på inntekt). Utslippet inneholde både scope 1, 2 og 3-utslipp, altså både direkte og
indirekte utslipp.30
Her ser vi på de 20 selskapene som gjør det aller dårligst på ET Index sin liste som ble lansert i 2016, altså
de ti selskapene som slipper ut mest CO2 per krone tjent. Disse selskapene er dermed på plass 781 – 800
på ET Index-lista.

22

SPU er investert i Lafarge Holcim, som ble til ved en sammenslåing av Lafarge og Holcim i 2015. De var hver for seg på
listen til CDP over. Holcim var på 14. plass på lista, Lafarge på 17. plass.
23
Oljefondet har investert i obligasjoner I E.ON International Finance B.V., et heleid datterselskap til E.ON SE
http://www.eon.com/en/investors/bonds/eon-international-finance-bv.html
24
Se over i tabellen.
25
Se over i tabellen.
26
POSCO ble utelukket fra porteføljen i august 2015 etter tilråding fra Etikkrådet.
https://www.nbim.no/no/apenhet/nyheter/2015/beslutning-om-utelukkelser-fra-statens-pensjonsfond-utland/
27
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=26972956
28
Petrobras er på NBIMs observasjonsliste. https://www.nbim.no/no/apenhet/nyheter/2016/beslutning-omobservasjon-av-selskap-i-statens-pensjonsfond-utland/
29
Kilde: ET Carbon Ranking https://environmental-tracking.etindex.com/#!/et-carbon-rankings
30
Mer om metodikken: http://etindex.com/et-carbon-rankings/ranking-methodology/
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Tabell 2: Oljefondets investeringer i de 20 selskapene som har høyest utslippsintensitet

Range
-ring
ET
Index

Selskapsnavn

Land

Aksjeinvesteringer
2016 (NOK)

Rentepapirinvesteringer
2016 (NOK)

800

China Shenhua Energy Co
Ltd

Kina

0

0

799

Coal India Ltd

India

0

0

798

Industries Qatar QSC

Qatar

102 248 149

0

797

Inner Mongolia BaoTuo
Steel Union

Kina

0

0

796

Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corp

Japan

1 588 088 441

0

795

Southern Copper Corp

Peru/USA

481 173 855

213 512 711

794

MMC Norilsk Nickel PJSC

Russland

0

0

793

Grupo Mexico SAB de CV

Mexico

1 403 385 847

0

792

Rio Tinto PLC

Storbritannia

0

0

791

Mitsui & Co Ltd

Japan

2 370 069 043

0

790

BHP Billiton

Australia/
Storbritannia31

789

CRRC Corp Ltd

Kina

788

FANUC Corp

Japan

787

China Shipbuilding
Industry Co Ltd

786

8 895 007 144

992 580 016

340 714 844

0

4 712 579 876

0

Kina

86 060 898

0

Deere & Co

USA

1 735 025 184

83 460 529

785

PACCAR Inc

USA

738 591 810

0

784

Komatsu Ltd

Japan

2 645 251 348

783

Glencore Plc

Sveits

13 015 522 810

782

International Paper Co

USA

1 676 773 798

161 063 089

781

3M Co

USA

7 102 660 614

395 114 321

46 893 153 661

1 845 730 666

Sum SPUs investeringer

Vi ser altså at oljefondet er investert i femten av de tjue selskapene som ifølge ET Index har høyest
utslippsintensitet. Til sammen dreier det seg om i overkant av 48 milliarder kroner.

31

ET Index har definert BHP Billiton som et australsk selskap. Selskapet er imidlertid registrert på børs også i
Storbritannia. Vi inkluderer her oljefondets investeringer i både det britiske og det australsk-registrerte selskapet.
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Oljefondets investeringer i selskapene med størst historisk utslipp
I artikkelen "The climate responsibilities of industrial carbon producers" 32 fra 2015 analyserer Heede et al
hvilke 20 selskaper som har sluppet ut mest klimagasser i et historisk perspektiv. Artikkelen tar
utgangspunkt i analyser fra så langt tilbake fra 1850-tallet til 2010. Deres liste over selskaper gir dermed et
bilde av hvilke selskaper som har et størst klimaansvar.
Merk imidlertid at flere av disse selskapene er det enten ikke mulig å investere i aksjer i, og at andre av
selskapene igjen allerede er ekskludert på bakgrunn av kullkriteriet.33 Disse er det dermed ikke mulig for
oljefondet å investere i. Dette er markert i tabellen under «Kommentar».
Tabell 3: Oljefondets investeringer i de 20 selskapene med størst historisk klimagassutslipp

Rangering
Heede
2015

Selskapsnavn

Land

Aksjeinvesteringer
2016 (NOK)

Renteinvesteringer
2016 (NOK)

1

Chevron

USA

17 560 607 140

303 043 218

2

ExxonMobil

USA

26 390 533 558

0

3

Saudi Aramco

Saudi-Arabia

0

0

4

BP

Storbritannia

17 457 570 881

2 259 667 871

5

Gazprom

Russland

2 055 984 607

0

6

Royal Dutch
Shell

Storbritannia

46 152 994 682

2 634 914 11834

7

National
Iranian

Iran

0

0

8

Pemex 35

Mexico

0

3 079 614 272

9

ConocoPhilips

USA

3 930 582 337

597 610 52436

10

PD Venezuela

Venezuela

0

0

32

Kommentar

Statseid
selskap
(Saudi-Arabia)

Statseid
selskap (Iran)

Statseid
selskap
(Venezuela)

Heede 2015: The climate responsibilities of industrial carbon producers. Denne studien viser hvilke 20 store selskaper
som er de største karbonprodusentene historisk (1751 -2010). Studien er igjen basert på tidligere studie med 90 store
karbonprodusenter. Kilde: http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-015-1472-5
33
Se eksklusjonslister her https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/utelukkelse-av-selskaper/ Data hentet per 1.3.2017
34
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=26972956
35
Petroleos Mexicanos
36
Dette er obligasjoner fra to forskjellige selskaper: ConocoPhillips (USA) og ConocoPhillips Canada Funding Co I
(Canada)
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11

Coal India

India

0

0

Ekskludert
pga
kullkriteriet

12

Peabody

USA

0

0

Ekskludert
pga
kullkriteriet.
Gikk konkurs i
2016

13

Total

Frankrike

17 366 808 976

2 693 573 94737

14

PetroChina

Kina

1 574 453 788

0

15

Kuwait
Petroleum

Kuwait

0

0

Statseid
selskap
(Kuwait)

16

Abu Dhabi
NOC

Forente
Arabiske
Emirater (UAE)

0

0

Statseid
selskap (UAE)

17

Sonatrach

Algerie

0

0

Statseid
selskap
(Algerie)

18

CONSOL
Energy

USA

0

0

Ekskludert
pga
kullkriteriet

19

BHP Billiton

Australia/
Storbritannia38

8 895 007 14439

20

AngloAmerican

Storbritannia

1 239 156 972

302 283 560

142 623 700 085

12 863 287 526

SUM SPUs
investeringer
(NOK)

992 580 016 40

Oljefondet er altså investert i 11 av de 20 selskapene som ifølge Heede et al har bidratt mest til
klimaendringer historisk. Imidlertid er det vel så interessant å merke seg at av de selskapene som
verken er statseide og dermed ikke mulig å investere i for SPU eller ekskludert under kullkriteriet, er
oljefondet investert i samtlige.
Til sammen har oljefondet investert over 155 milliarder NOK, nærmere bestemt 155 486 987 611, i disse
selskapene.

37

Dette er obligasjoner fra fire selskaper: Total SA, Total Capital International SA (Frankrike), Total Capital SA
(Frankrike) og Total Capital Canada Ltd (Canada).
38
ET Index har definert BHP Billiton som et australsk selskap. Selskapet er imidlertid registrert på børs også i
Storbritannia. Vi inkluderer her oljefondets investeringer i både det britiske og det australsk-registrerte selskapet.
39
Dette er aksjer i to registrerte enheter: BHP Billiton Ltd (Australia) og BHP Billiton PLC (Storbritannia)
40
Dette er obligasjoner i to selskaper; BHP Billiton Finance Ltd (Australia) og BHP Billiton Finance USA Ltd (Australia)
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Oljefondets investeringer i de selskapene med størst olje- og gassreserver
Fossil Free Indexes (FFI)41 rangerer selskaper i verden ut fra hvor store reserver av olje og gass de har i
bakken. Størrelsen på reservene viser hvor mye klimagasser et selskap potensielt kan slippe ut. De fleste
selskaper kalkulerer også disse reservene som en del av selskapenes verdier, og regner dermed inn
framtidig inntjening ut fra dette. Dette innebærer at mange av selskapene har et økonomisk insentiv for å
utvinne reservene. FFI rangerer også selskaper ut fra størrelsen på kullreserver. Siden fokus her ikke
primært er kull, ut fra at flere av disse selskapene faller inn under kullkriteriet for oljefondet, ser vi ikke på
sistnevnte rangering nå.
Under finner du en oversikt over de tjue selskapene i verden med mest olje og gass, målt i gigatonn CO2, i
reserver, samt SPUs investeringer i disse.
Tabell 4: Oljefondets investeringer i de 20 selskapene i verden med størst olje- og gassreserver

Rangering
(FFI)

Selskapsnavn

Land

Olje- og
gassreserver
(GtCO2)

Aksjeinvesteringer Rentepapir2016 (NOK)
investeringer 2016
(NOK)

1

Gazprom

Russland

44,069

2 055 984 607

0

2

Rosneft

Russland

16,776

0

0

3

PetroChina

Kina

8,066

1 574 453 788

0

4

ExxonMobil

USA

7,960

26 390 533 558

0

5

Lukoil

Russland

7,115

1 534 713 258

0

6

BP

Storbritannia 6,388

17 457 570 881

2 259 667 871

7

Royal Dutch
Shell

Storbritannia 4,995

46 152 994 682

2 634 914 11842

8

Petroleo
Brasileiro Petrobras

Brasil

4,349

4 092 036 099

347 288 846

9

Chevron

USA

4,045

17 560 607 140

303 043 218

10

Novatek

Russland

3,928

1 674 513 209

0

11

Total

Frankrike

3,833

17 366 808 976

2 693 573 94743

12

Tatneft

Russland

2,551

0

0

13

ENI

Italia

2,504

8 755 482 529

90 111 854

14

ConocoPhillips

USA

2,459

3 930 582 337

597 610 52444

15

ONGC

India

2,371

0

0

41

http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=26972956
43
Dette er obligasjoner fra fire selskaper: Total SA, Total Capital International SA (Frankrike), Total Capital SA
(Frankrike) og Total Capital Canada Ltd (Canada).
44
Dette er obligasjoner fra to forskjellige selskaper: ConocoPhillips (USA) og ConocoPhillips Canada Funding Co I
(Canada)
42
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16

Statoil

Norge

1,836

0

0

17

CNOOC

Kina

1,478

2 345 129 105

0

18

Sinopec

Kina

1,362

045

0

19

Canadian
Natural
Resources

Canada

1,124

2 457 704 427

598 434 466

20

Bashneft

Russland

1,007

567 620 421

SUM SPUs
investeringer
(NOK)

103,32046
GtCO2
153 916 735 017

8 926 210 378

Oljefondet har altså investert i aksjer og/eller rentepapirer i 15 av de 20 selskapene med størst mengde
olje- og gassreserver i bakken. Investeringene er verdt til sammen 162 842 945 395 NOK, og selskapene
oljefondet er investert i har til sammen 103,320 GtCO2 liggende i olje- og gassreserver.

Oljefondets investeringer i "lobbyverstinger"
InfluenceMap rangerer selskaper ut fra deres lobbystrategi på miljø- og klimareguleringer. Rangeringen
ser på hvorvidt og hvordan ulike selskaper jobber for å påvirke miljø- og klimareguleringer, positivt eller
negativt. Bakgrunnen for dette er at vi vet at flere store selskaper har jobbet aktivt og strategisk mot
strengere miljø- og klimareguleringer. Dette har ofte vært selskaper som har sett på slike reguleringer som
en trussel mot sin virksomhet. Eksempler på dette er en del selskaper som utvinner fossile energikilder
som bidrar til utslipp av klimagasser. Slik påvirkning har bidratt til, og kan bidra til, mindre strenge
reguleringer på klima og miljø enn det som ellers ville funnet sted. Det er på bakgrunn av dette at
InfluenceMap gjennomfører sin rangering. Det er også viktig å merke seg at rangeringen omfatter
selskaper som har en påvirkningsstrategi som har mer progressive reguleringer, sett i et klima- og
miljøperspektiv, som mål. Slike selskaper kommer ut på toppen av InfluenceMap sin liste. Listen
inkluderer dermed både de ”lobbyverstingene” og ”lobbybestingene” blant selskaper i et klimaperspektiv.
InfluenceMap rangerer selskapene fra A – F der A er svært bra og F svært dårlig. 47 Under har vi laget en
tabell med de selskapene som har fått de to dårligste karakterene: karakteren F eller E-. Vi anser dermed
disse 12 selskapene for å være ”lobbyverstingene” ut fra InfluenceMap sin rangering. 48

45

Oljefondet har aksjer og obligasjoner i fem datterselskaper av Sinopec/China Petroleum Corporation, men siden selve
morselskapet er 100 % statseid av den kinesiske stat, har oljefondet ikke investert i dette. Vi velger her å ekskludere
investeringene i datterselskapene. http://www.sinopecgroup.com/group/en/business/
46
Dette er tallet for GtCO2 for alle selskapene på listen som SPU er investert i. Dette tallet ekskluderer altså Rosneft,
Tatneft, ONGC, Statoil og Sinopec sine reserver.
47
InfluenceMap rangerer selskaper og andre aktører ut fra deres påvirkning av klimapolicy. Listen inkluderer de 100
største selskapene fra Forbes’ Global 2000-liste, ekskludert statseide selskaper og finansindustri, men inkludert verdens
to største privateide selskaper (Cargill og Koch Industries) pluss Tesla. Selskapene rangeres fra A - F, hvor A er best og F
dårligst. Kilde: http://influencemap.org/filter/List-of-Companies-and-Influencers Mer om metodikken:
http://influencemap.org/page/Our-Methodology#About-our-Scores
48
InfluenceMap oppdaterer tabellen jevnlig med nye analyser av selskapene. Denne oversikten var sist oppdatert
1.3.2017. Vi tar forbehold om at InfluenceMaps vurdering av selskapene kan ha endret seg når denne rapporten leses.
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Tabell 5: Oljefondets investeringer i selskapene med dårligst score på lobby mot miljø- og klimareguleringer

Karakter fra
Selskapsnavn
InfluenceMap

Aksjeinvesteringer
2016 (NOK)

Rentepapirinvesteringer
2016 (NOK)

F

Koch Industries

0

0

F

Reliance Industries

1 381 964 209

915 953 960

F

Phillips 66

3 721 081 053

872 961 893

F

Valero Energy

2 977 328 091

706 657 111

E-

Comcast

11 876 374 118

2 441 662 680

E-

Chevron

17 560 607 140

303 043 218

E-

ExxonMobil

26 390 533 558

0

E-

Occidental Petroleum

3 878 785 819

0

E-

LyondellBasell
Industries

2 375 623 139

350 782 782

E-

Foxconn

433 152 676

0

E-

ConocoPhillips

3 930 582 337

597 610 52449

E-

Duke Energy

0

0

SUM SPUs
investeringer (NOK)

74 526 032 140

6 188 672 168

Vi ser at oljefondet er investert i 10 av de 12 selskapene på InfluenceMap sin liste som har fått F eller E-,
og som dermed kan sees på som ”lobbyverstinger” i et klimaperspektiv. Til sammen dreier det seg om
investeringer på NOK 80 714 704 308, altså i overkant av 80 milliarder kroner.

49

Dette er obligasjoner fra to forskjellige selskaper: ConocoPhillips (USA) og ConocoPhillips Canada Funding Co I
(Canada)
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Del 2: De 25 største olje- og gasselskapene i oljefondet: en klimaanalyse
Mens vi i forrige del tok for oss klimaverstinger (målt langs ulike parametre) i oljefondet innen alle
sektorer, vil vi i denne delen konsentrere oss om oljefondets største investeringer i olje- og gassektoren.
Vi har valgt å se nærmere på de 25 største olje- og gasselskapene i aksjeporteføljen «oil and gas» i
oljefondet, og analyserer dem langs fire kategorier som på ulike måter illustrerer selskapenes påvirkning
på klima. Dernest gir vi disse selskapene en samlet score avhengig av hvordan de gjør det langs disse
kategoriene, før vi rangerer selskapene innbyrdes. Formålet er å stille dette spørsmålet: Med
utgangspunkt i de olje- og gasselskapene Norges Bank har valgt å investere mest i: Hva slags effekt har
disse selskapene på klimaet? Hvem er ”klimaverstingene” blant oljefondets største olje- og
gassinvesteringer?
Her ser vi altså på operasjonaliseringen av klimakriteriet fra en annen vinkel. I stedet for å ta for oss
«versting»-lister, og sjekke hvorvidt oljefondet er investert i disse, tar vi her for oss et utvalg av SPUs
største investeringer i selskaper innen en sektor med særlig høye klimagassutslipp – olje og gass – med det
formål å rangere disse innbyrdes. Målet er altså å lage en rangering av de 25 største innenfor olje og gass
ut fra et klimaperspektiv. Hvert enkelt selskap vil få en samlet karakter. Denne karakteren er basert på
selskapers score i fire av de fem samme kategoriene som i del 1: totale utslipp, utslippsintensitet, olje- og
gassreserver og lobbyvirksomhet.
Formålet med denne rangeringen er å gi en indikasjon på hvilke selskaper blant de største olje- og
gassinvesteringene som Etikkrådet bør vurdere for observasjon eller utelukkelse i lys av klimakriteriet.

Metode
Vi har altså valgt å ta utgangspunkt i de 25 største ikke-fornybare selskapene i oljefondets «oil and gas»aksjeportefølje.50 Disse fant vi ved å hente ut de største selskapene innenfor kategorien «Oil and gas» i
oljefondets aksjeportefølje, og deretter sjekke hvilke av disse som av Bloomberg defineres som olje- kull
eller gasselskaper.51
Deretter noterte vi hvordan hver av disse selskapene har gjort det innen fire rangeringer. Kategoriene og
kildene er de samme som i del 1, med unntak av historiske utslipp, som er fjernet fra analysen. 52 For hver
kategori gis det en karakter. Kategoriene varierer fra A+ til F, altså 16 mulige karakterer. Under gjør vi
nærmere rede for hvordan vi går frem for å sette hver karakter innenfor hver kategori.
Et flertall av selskapene mangler informasjon på en eller flere akser. Dette kan ha ulike grunner avhengig
av kategorien, noe som redegjøres for under hver kategori 53. Kategoriene som mangler informasjon, er
merket med stjerne i tabellen. De selskapene som mangler informasjon langs en eller flere akser, får ikke
en samlet karakter.

Kategori 1: Totalutslipp (Kilde: CDP 2016)
Karakterene for totalutslipp er regnet ut med bakgrunn i CDPs oversikt over utslippene til 500 store
selskaper fra alle bransjer. Selskapene har fått karakter ut fra hvilken plass de har fått innenfor denne
kategorien. Hvis du er det selskapet av de 500 som slipper ut aller minst, får du A+. Slipper du ut aller
50

Merk at vi kun ser på aksjeporteføljen i denne delen. Rentepapirinvesteringer er altså ikke inkludert i topp 25oversikten.
51
Denne delen av undersøkelsen ble gjort i november 2016. Kilde for å bestemme sektor: www.bloomberg.com
52
Historiske utslipp er ikke med som kriterium. Grunnen er at studien som har sett på dette kun dekker tjue selskaper
totalt. Det ble dermed så mange av selskapene på oljefondets topp 25-liste som ikke var inkludert, at det ikke ble
relevant å inkludere denne oversikten.
53
Dette forklares nærmere under.
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mest, får du F. Vi har fordelt karakterskalaen jevnt utover universet på 500, det vil si at det er like stor
sjanse for å få hver karakter på skalaen.54
I denne kategorien er det flere mulige grunner til at selskaper ikke er med i oversikten. Vi har kun tilgang
til listen over de 100 selskapene med størst utslipp. Det å ikke være på listen kan dermed bety at man har
lavere utslipp enn topp 100, noe som kan være positivt. Imidlertid er det også selskaper som ikke er på
listen fordi de ikke har respondert på CDPs forespørsler, noe som vitner om lite åpenhet rundt
klimaspørsmålet. Det er vanskelig å vite hvilken grunn det er til at selskapet ikke er med.

Kategori 2: Utslippsintensitet (Kilde: ET Index 2016)
Karakterene for utslippsintensitet er regnet ut med bakgrunn i ET Index sin oversikt over
utslippsintensiteten til de 800 største selskapene i verden. Dersom du er på toppen av denne lista, får du
som selskap A+. Tilsvarende får du F dersom du er helt på bunn. Som over er karakterskalaen spredt jevnt
utover utvalget.55

54

Vi gikk fram på følgende måte: Vi delte ut utvalget i 16 intervaller, fra A+ til F. Først fant vi ut i hvilket intervall hvert
selskap plasserte seg. Det gjorde vi ved å dele plassen som selskapet var på med 500 (universets totale størrelse – det
var 500 selskaper med i undersøkelsen totalt). Deretter satte vi karakter ut fra hvilket intervall det var, hvor A+ var den
øverste intervallet og F den nederste. For å bruke ExxonMobil som et eksempel: ExxonMobil plasserer seg på 11. plass i
CDPs undersøkelse. Vi delte 11 på 500, som gir 2,20 %. Dette havner i den nederste intervallen, som gir karakteren F.
Karakterene for denne skalaen fordeler seg som i tabellen under. Se også vedlegg for tabell som inkluderer
prosentberegningen og poenggivning.
Skala (høyt antall
poeng er best):
F
EE
E+
DD
D+
CC
C+
BB
B+
AA
A+

55

Poeng (i %)
0 - 6,25
6,26 - 12,5
12,51 - 18,75
18,76 - 25
25,01 - 31,25
31,26 - 37,5
37,51 - 43,75
43,76 - 50
50,01 - 56,25
56,26 - 62,5
62,51 - 68,75
68,76 - 75
75,01 - 81,25
81,26 - 87,5
87,51 - 93,75
93,76 - 100

Som for den første kategorien delte vi utvalget i 16 intervaller, fra A+ til F. Her delte vi plasseringen som selskapet fikk
med 800, som er dette universets størrelse. Deretter satte vi karakter ut fra hvilket intervall selskapet plasserte seg i.
Her var A+ det nederste intervallet og F den øverste. Karakteren ble dermed satt som i tabellen under.
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For den andre kategorien: Utslippsintensitet, er det kun ett selskap på listen som ikke er inkludert i
Environmental tracker sin oversikt over de 800 største selskapene i verden. Det er det japanske olje- og
gasselskapet Inpex Corp. Dette er Japans største olje- og gasselskap. Det er andre japanske selskaper på
lista, så det er ikke geografi som forklarer årsaken til dette. Det er dermed uklart hvorfor Inpex har falt ut.

Kategori 3: Olje- og gassreserver (Kilde: FFI 2016)
For den tredje kategorien: Reserver, der kilde er FFI, regnet vi ut karakteren på en litt annen måte. FFIs
oversikt viser de 100 selskapene i verden med mest olje- og gassreserver i bakken. Derfor mener vi at det
å stå på denne listen er negativt i seg selv, sett i en klimasammenheng. Vi valgte dermed å gjøre det slik at
det å være på FFIs liste, i seg selv kvalifiserer til karakteren D eller dårligere. Karakteren rangerer fra D, for
de selskapene som har minst reserver blant disse 100, til F, for de som har mest. 56
For denne kategorien er det slik at dersom et selskap ikke er på lista, er det ikke blant de 100 selskapene
med mest olje- og gassreserver i bakken. Det kan imidlertid også bety at du ikke er åpen om informasjon
som gjør at du ikke er på lista.

Kategori 4: Lobbyvirksomhet (Kilde: InfluenceMap 2016)
For den fjerde kategorien: Lobby, der kilden er InfluenceMap, gir karakteren seg selv. Dette fordi
InfluenceMap sin skala rangerer fra A+ til F, akkurat som vår. Vi har dermed brukt samme karakter som
InfluenceMap.

Poeng (i %)

0 - 6,25
6,26 - 12,5
12,51 - 18,75
18,76 - 25
25,01 - 31,25
31,26 - 37,5
37,51 - 43,75
43,76 - 50
50,01 - 56,25
56,26 - 62,5
62,51 - 68,75
68,76 - 75
75,01 - 81,25
81,26 - 87,5
87,51 - 93,75
93,76 - 100
56

Invers skala
(lavt antall
poeng er best)
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE+
E
EF

Som for de to første kategoriene, totalutslipp og utslippsintensitet, tar vi utgangspunkt i selskapets plassering på lista
når vi finner karakter. Her deler vi plasseringen som selskapet fikk med 100, som er dette universets størrelse. Deretter
satte vi karakter ut fra hvilket intervall selskapet plasserte seg i. Som nevnt i teksten er det ikke mulig å oppnå bedre
karakter enn D i dette universet. Karakteren ble satt som i tabellen under.
FFI-skala
D
DE+
E
EF
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84 - 100
67 - 83
50 - 66
34 - 49
17 - 33
0 - 16
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For denne kategorien er det flere selskaper som ikke er inkludert. Dette er rett og slett fordi utvalget til
InfluenceMap er de 100 største selskapene på Forbes sin Global 2000-liste.

Samlet karakter
Til sist ble karakterene for hver kategori lagt sammen til en samlet karakter. Kategoriene er vektet ulikt før
de ble lagt sammen til en samlet karakter.57 De er vektet slik:
-

Totalutslipp: 15 %
Utslippsintensitet: 35 %
Olje- og gassreserver: 30 %
Lobbyvirksomhet: 20 %

Vi har vektet ut fra vår vurdering om hva vi mener bør veie tyngst når man kårer «klimaverstinger».
Følgelig har vi valgt å la utslippsintensitet og reserver i bakken veie tyngst.
Denne vektingen reflekterer anbefalinger fra Skancke-utvalgets rapport58, da de anbefalte at man skulle
legge vekt på utslippsintensitet samt at man skal være framoverskuende når selskaper analyseres.
Investering i selskaper som har store CO2-reserver i bakken står i motsetning til en strategi om en fremtid
i tråd med togradersmålet, som forutsetter at en stor del av dagens kjente fossile reserver ikke kan
utvinnes.59
Utslippsintensitet måler hvor mye selskapet slipper ut i forhold til hvor mye vedkommende tjener. Dette
sier altså noe om i hvilken grad et selskap er en klimaversting i forhold til hva man kan forvente ut fra
selskapets omsetning. Utslippsintensitet gjør det også mulig å skille ut «verstingene» internt i en bransje.
Dette mener vi det er naturlig å ilegge mest vekt. Olje- og gassreserver sier noe om et selskaps potensielle
fremtidige utslipp. Det har vi valgt å vektlegge med nesten like mye tyngde som utslippsintensitet. En

57

For å kunne legge sammen karakterene, ga vi alle karakterene en tallverdi. Deretter regnet vi ut gjennomsnittlig
karakter ved å ta ut gjennomsnittlig tallverdi, og regne dette tilbake til karakter. Tabellen under viser hvordan tall svarer
til verdi.
Ved utregning av endelig karakter
gis bokstavkarakterene følgende
verdi:
A+
1
A
2
A3
B+
4
B
5
B6
C+
7
C
8
C9
D+
10
D
11
D12
E+
13
E
14
E15
F
16
58

Se Vedlegg 3.
https://www.framtiden.no/201311136297/aktuelt/etiske-investeringer/et-knapt-klimabudsjett-fortogradersmalet.html
59
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investering i et selskap som rapporterer om store fossile reserver må sees på som en investering i
potensiell utvinning av dette.
Lobbyvirksomhet er også en svært viktig del av vurderingen av et selskaps holdning til klimaendringer. Et
selskap kan, gjennom sin lobbyvirksomhet, bidra i svært negativ grad til framtidige politiske reguleringer
(eller fravær av dette). Dette blir dermed også tillagt vesentlig vekt, dog ikke like mye som de to
kategoriene over. Skancke-utvalget nevnte også slik lobbyvirksomhet som en mulig faktor å vurdere i
operasjonaliseringen. 60
Totalutslipp i seg selv sier svært mye om hvor mye selskapet bidrar til klimaendringer. Samtidig er det
veldig avhengig av størrelsen på selskapet. Derfor har vi valgt å ilegge dette minst vekt.

Tabell 6: Rangering: Klimapåvirkning blant oljefondets største aksjeinvesteringene innen olje- og gassektoren

Tabellen viser de største aksjeinvesteringene innenfor olje- og gassektoren i SPUs «oil and gas»portefølje.61 I siste kolonne vises samlet karakter. Der karakteren har en stjerne*, betyr det at det av ulike
grunner mangler informasjon om selskapet for denne kategorien.62Tabellen er sortert fra dårligst til best
score. Tabellen har tatt utgangspunkt i de 25 største selskapene, men da 13 selskaper manglet informasjon
langs en eller flere kategorier, er det kun 12 av dem som får karakter.

Selskapsnavn

Oljefondets aksjeinvesteringer 2016
(NOK)

Totalutslipp (15
%)

Utslippsintensitet
(35 %)

Reserver
(30 %)

Lobby
(20 %)

Samlet
karakter

ExxonMobil Corp

26 390 533 558

Occidental Petroleum
Corp

3 878 785 819

F
E-

E
E-

F
E-

EE-

EE-

ConocoPhillips

3 930 582 337

BP PLC

17 457 570 881

Eni SpA

8 755 482 529

Canadian Natural
Resources Ltd

2 457 704 427

EF
F
E-

E
E
E
E

F
F
F
E-

EDDE

EEEE

Chevron Corp

17 560 607 140

F

D-

F

E-

E

Petroleo Brasileiro SA

4 092 036 099

EOG Resources Inc

3 953 283 642

TOTAL SA

17 366 808 976

Suncor Energy Inc

4 663 732 146

Royal Dutch Shell PLC

46 152 994 682

F
E+
F
EF

E
EDE
D

F
EF
EF

D
E+
DCD

E
E
E
E+
E+

60

Se Vedlegg 3.
Porteføljen er hentet herfra: https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/
62
For hele tabellen inkl rangeringer langs med samtlige parametre, se vedlegg.
61
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Selskaper som ikke får samlet karakter pga manglende informasjon på en eller flere kategorier
Gazprom PAO

2 055 984 607

F

E

F

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Marathon Petroleum
Corp

2 262 010 053

*

E

E-

E

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Anadarko Petroleum
Corp

2 849 972 299

E+

E-

E-

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

TransCanada Corp

3 086 417 418

E

E

*

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Valero Energy Corp

2 977 328 091

E-

E

*

F

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

CNOOC Ltd

2 345 129 105

*

E-

E-

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Phillips 66

3 721 081 053

*

E

*

F

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Schlumberger Ltd

9 521 026 960

*

E

*

E+

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

China Petroleum &
Chemical Corp

2 010 113 343

F

E-

*

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Inpex Corp

3 860 916 368

*

*

E-

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
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manglende
info

Halliburton Co

3 928 700 070

E

E

*

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Enbridge Inc

2 700 877 958

*

E

*

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

Kinder Morgan Inc/DE

2 931 537 099

*

E

*

*

Samlet
karakter
settes ikke
pga
manglende
info

SUM SPUs
aksjeinvesteringer
(NOK)

200 911 216 660

Oversikten viser at blant oljefondets 25 største olje- og gassinvesteringer, kommer de store oljeselskapene
dårlig ut: ExxonMobil, BP, Chevron og Total får alle karakteren E eller E-. Dette er kanskje ikke
overraskende gitt selskapenes størrelse, som gjør at de bidrar mye til både reserver og til totalutslipp av
klimagasser i absolutte tall. Vi ser også at ingen av selskapene på listen får en bedre karakter enn E+.
Imidlertid ser vi at ExxonMobil skiller seg negativt ut med svært dårlig score på lobby, i tillegg til høy
utslippsintensitet.63
Formålet med denne oversikten er å gi en indikasjon på hvilke selskaper Etikkrådet bør vurdere om bryter
med det nye klimakriteriet. Det bør også være interessant på Etikkrådet å se på selskaper som gjør det
svært dårlig innenfor de enkelte kriteriene. Et oppsummerende spørsmål kan være: Hva sier dette om de
25 olje- og gasselskapene som oljefondet har besluttet å investere i?
Hvis man ser på hver enkelt kategori, ser vi at:
•
•
•
•

18 av disse 25 selskapene er blant de 100 selskapene i verden som slipper ut mest. Dette er de
selskapene som har fått karakteren E+, E, E- eller F på lista.
5 av disse 25 selskapene er blant de 100 selskapene i verden med høyest utslippsintensitet. Dette er
de selskapene som har fått karakteren E- på lista.
9 av disse 25 selskapene er blant de 10 selskapene i verden med aller mest fossile reserver i
bakken. Dette er selskapene med karakteren F på lista.
10 av disse 25 selskapene har fått karakteren E+ eller dårligere (E, E- eller F) av InfluenceMap sin
rangering av lobbyister mot klima.

Vi har synligjort disse selskapene er ved å markere i rødt i tabellen.

63

For mer informasjon om ExxonMobil, se del 5.
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Vi ser altså at oljefondet investerer tungt i selskaper med både høy utslippsintensitet, store absolutte
klimagassutslipp, store reserver i bakken, og som i tillegg scorer svært dårlig på rangeringen av anti-klimalobbyister.
Vi vil anbefale Etikkrådet å se nærmere på de selskapene som kommer dårligst ut i denne rangeringen.
Særlig vil vi anbefale Etikkrådet å vurdere om ExxonMobil, som kommer aller dårligst ut, kvalifiserer til
eksklusjon under klimakriteriet.
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Del 3: Caser: Klimaverstinger
I denne delen ser vi nærmere på konkrete sektorer eller caser som av ulike grunner kan regnes som
klimaverstinger. Vi ser nærmere på tjæresand, på selskapet ExxonMobil og på sementsektoren.

3.1. Investeringer i tjæresand i Canada
Tjæresand (også kalt oljesand) utvinnes primært i Canada og i Venezuela. De aller fleste utenlandske
investeringer er i kanadiske tjæresandsprosjekter. Utvinning av tjæresand er en metode med særlig høye
klimagassutslipp, i tillegg til stor miljøskade.
Utvinning av tjæresand har vært under kraftig kritikk de senere årene på grunn av klima- og
miljøbelastning. På bakgrunn av dette kan dette være en industri som Etikkrådet bør vurdere å se særlig
på i lys av klimakriteriet. Derfor ser vi her nærmere på oljefondets investeringer i denne industrien.

Tjæresand og klimagassutslipp
I Canada passerte produksjonen av vanlig olje toppen i 2007 64 og var i ferd med å synke. Men åpningen for
tjæresand snudde utviklingen og produksjonen i Canada øker nå markant.
Ettersom den nye produksjonen i USA og Canada fortrenger importert olje fra Midtøsten eller Afrika, kan
det synes som om klimautslippene ikke påvirkes. Så enkelt er et ikke: utvikling av tjæresand er svært
energikrevende. Et anslag viser at vanlig konvensjonell olje bruker energi tilsvarende ett fat i
produksjonen av 25 fat olje, mens det er mye mer energikrevende å produsere tjæresand: For energi
tilsvarende ett fat olje produseres det bare mellom 3 og 5 fat.65
Tjæresand er altså mer energikrevende å utvinne enn annen typer oljeutvinning, og det får naturlig nok
konsekvenser for klimagassutslippet. En sammenlikning fra Oil Climate Index viser at produksjon av ett fat
tjæresand slipper ut nesten fem ganger så mye CO2 som nordsjøolje.66 En viktig årsak til dette er
utvinningsmetoden. I romtemperatur er tjæresand hardt som asfalt, og bitumen dampes ut av
tjæresanden langt under bakken. Dette er svært energi- og vannkrevende. Deretter må bitumenet
oppgraderes til syntetisk råolje. Dette er svært energikrevende og fører til store CO2-utslipp.67

Tjæresand og miljø
Utvinning av tjæresand i Canada er en svært destruktiv utvinningsmetode som ødelegger store
landområder og forurenser elver og drikkevann. De viktigste prosjektene i Alberta-provinsen ligger i
urfolksområder. Olje utvunnet av tjæresand skal fraktes til kysten av Canada eller sørover gjennom USA,
og setter drikkevann i fare. Urfolk i Canada har vært ledende i protestene mot utvinningen av tjæresand,
protester som har foregått i flere år allerede.68
I den følgende tabellen ser du oljefondets investeringer i selskaper som er involvert i tjæresand. 69

64

http://www.stats.gov.nl.ca/Statistics/Industry/PDF/Oil_Production.pdf
https://insideclimatenews.org/news/20130219/oil-sands-mining-tar-sands-alberta-canada-energy-return-oninvestment-eroi-natural-gas-in-situ-dilbit-bitumen
66
Nærmere bestemt 481 %. Kilde: http://oci.carnegieendowment.org/#compare/canada-athabasca-dc-sco/norwayekofisk
67
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/energi/tjaresand/klimaversting/
68
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/18/canada-indigenous-first-nations-tar-sands-pipeline-oil
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/22/pipelines-alberta-oil-sands-aboriginal-tribes
69
Utvalget av selskapene er hentet fra en studie som Framtiden i våre hender lanserte i februar 2017. Kilde:
http://www.framtiden.no/arbeidsnotater/810-norges-aksjeinvesteringer-i-nord-amerikas-oljeboom/file.html
65
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Tabell 7: Oljefondets investeringer i selskaper som er involvert i tjæresand i Canada

Denne tabellen viser en oversikt over oljefondets investeringer i selskaper som er involvert i tjæresand i
Canada. I denne tabellen har vi slått sammen aksjer og rentepapirer.
Selskapsnavn
Baytex Energy
BlackPearl Resources
BP

Oljefondets investeringer 2016 (NOK)

Kommentar

178 453 210 Aksjer
6 490 316 Aksjer
19 717 238 752 Aksjer + rentepapirer

Canadian Natural Resources

3 056 138 893 Aksjer + rentepapirer

Cenovus Energy

1 269 611 970 Aksjer + rentepapirer

Chevron

17 863 650 358

Aksjer + rentepapirer

CNOOC

2 345 129 105 Aksjer

ConocoPhillips

4 528 192 861 Aksjer + rentepapirer

Devon Energy Corp

2 564 913 007 Aksjer + rentepapirer

Enerplus Resources Fund
ExxonMobil

238 959 767 Aksjer
26 390 533 558 Aksjer

Gulfport Energy

218 984 221 Aksjer

Husky Energy

888 893 460 Aksjer + rentepapirer

Imperial Oil

910 806 082 Aksjer

Marathon Oil
MEG Energy
Paramount Resources
Pengrowth Energy
PetroChina
Shell
Sinopec
Suncor Energy
Teck Resources
Total
Sum SPUs investeringer

1 242 547 868 Aksjer + rentepapirer
0
52 647 031 Aksjer
2 556 254 Aksjer
1 574 453 788 Aksjer
48 787 908 800 Aksjer + rentepapirer
0
4 947 795 033 Aksjer + rentepapirer
941 170 559 Aksjer + rentepapirer
20 060 382 923

Aksjer + rentepapirer70

157 787 457 816

Vi ser altså at oljefondet har investert over 157 milliarder kroner i aksjer og rentepapirer i selskaper som
er involvert i utvinning av tjæresand i Canada. I og med at tjæresand bidrar til særlig stor
klimaødeleggelse, mener vi at det er en praksis som bryter med klimakriteriets formulering om
Originalkilde for selskapsoversikt:
http://www.albertacanada.com/files/albertacanada/AOSID_QuarterlyUpdate_Fall2016.pdf
70
Dette er obligasjoner fra fire selskaper: Total SA, Total Capital International SA (Frankrike), Total Capital SA
(Frankrike) og Total Capital Canada Ltd (Canada).
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"handlinger som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser." Derfor
anbefaler vi Etikkrådet å se nærmere på oljefondets investeringer i samtlige av disse selskapene, og
vurdere dem for uttrekk eller observasjon under klimakriteriet.
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3.2. ExxonMobil
ExxonMobil er det selskapet som kommer aller dårligst ut i rangeringen i del 2, og selskapet er også blant
selskapene som investerer i tjæresand (del 3). På bakgrunn av dette ønsker vi å se nærmere på
ExxonMobil, nærmere bestemt på hvordan de har bidratt til og forholdt seg til spørsmål om
klimaendringer.
Som nevnt kommer ExxonMobil svært dårlig ut i rangeringen vår på tvers av alle kategorier. Selskapet får
en E- i rangeringen i Del 2, og er det selskapet som får den samlet laveste skåren blant de 25 største oljeog gassinvesteringene til oljefondet. ExxonMobil:
•
•
•

•
•

Har svært store absolutte utslipp. I 2015 var selskapet nummer 11 på listen over hvilke selskaper i
verden som slapp ut aller mest. Selskapet slapp ut 122,000,000 tonn CO2-ekvivalenter. (kilde: CDP)
Har høy utslippsintensitet: På listen over 800 selskaper er ExxonMobil på 674. plass (kilde: ET Index).
Har sluppet ut svært mye i et historisk perspektiv. Selskapet er det selskapet som har sluppet ut nest
mest klimagasser i verden. I et historisk perspektiv har ExxonMobil stått for 3 % av verdens samlede
klimagassutslipp. (Kilde: Heede)
Har fjerde mest reserver i bakken blant verdens olje- og gasselskaper. Selskapets reserver tilsvarer
7,96 gigatonn CO2. (kilde: Fossil Free Indexes)
Har karakteren E- på lobbyvirksomhet (kilde: InfluenceMap) – som det eneste selskapet blant de
såkalte «big oil»-selskapene.

I tillegg er ExxonMobil tungt inne i tjæresand. ExxonMobil eier nemlig 69,6 % av Imperial Oil, et av
Canadas største oljeselskap.71 Tjæresand er et av Imperial Oil sine hovedområder, og selskapet er
involvert i tre tjæresandsoperasjoner.72
Det siste året har ExxonMobils forhold til klima verdt mye kritisert i media. To anklager har stått sentralt:
Det ene er at ExxonMobil har løyet om klimaendringene. Påstanden er at selskapet har kjent til dem siden
syttitallet, uten å handle.73 Det andre er at ExxonMobil har oversolgt verdien av sine eiendeler i bakken,
en sak som gjorde at ExxonMobil er under etterforskning i USA.74 Bakgrunnen er at ExxonMobil, i
motsetning til mange andre olje- og gasselskap, ikke har tatt inn over seg at verdien på reservene deres
kan komme til å synke som konsekvenser av tiltak mot klimaendringer. ExxonMobil har dermed ikke
skrevet ned verdiene på selskapets reserver. Dette har ført til at det amerikanske finanstilsynet, Securities
and Exchange Commission, startet etterforskning av ExxonMobils vurdering av egne verdier, i lys av
klimareguleringer.75 ExxonMobil forsvarer seg med at de forventer økt bruk av fossilt brensel. 76
ExxonMobil har en lang historie med å arbeide mot kunnskap om at fossil energi påvirker klimaet. Allerede
i 1977 orienterte selskapets egne forskere toppledelsen i ExxonMobil om at det er en sammenheng

71

http://corporate.ExxonMobil.com/en/current-issues/oil-sands/canadian-oil-sands/overview;
http://corporate.ExxonMobil.com/en/company/worldwide-operations/locations/canada/about/overview
72
Se http://www.albertacanada.com/files/albertacanada/AOSID_QuarterlyUpdate_Fall2016.pdf og
http://www.imperialoil.ca/en-ca/company/operations/oil-sands
73
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-investigation-ExxonMobil-20151015-story.html
74
http://www.rollingstone.com/politics/news/did-ExxonMobil-lie-about-global-warming-20160630
75
http://www.ibtimes.com/ExxonMobil-valuation-practices-under-scrutiny-securities-exchange-commission-2419431
76
https://www.theguardian.com/business/2016/sep/21/ExxonMobil-securities-exchange-investigation-oil-prices
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mellom bruk av fossil energi og global oppvarming. Selskapet har siden da hatt en bevisst strategi om å så
tvil om sammenhengen mellom fossil energi og klimaendringer.77 78
En rekke fond har allerede solgt seg ut av ExxonMobil på bakgrunn av dette og liknende saker.79
Oljefondet har hatt eierandeler i ExxonMobil i flere år, og deltatt på årsmøtene. Stemmegivningen til
oljefondet er offentlig, og viser at NBIM er uenig i styret til ExxonMobil sin strategi: I 2016 ble det lagt på
bordet et aksjonærforslag om å inkludere årlige analyser av hvordan ExxonMobils portefølje påvirkes av
politikk som bli innført for å nå togradersmålet. Norges Bank stemte for dette forslaget, mens styret i
ExxonMobil stemte mot.80 Det kan stilles spørsmålstegn ved om styret i ExxonMobil sin holdning på dette
feltet strider imot oljefondets eget forventningsdokument på klima. 81
Vi mener at Etikkrådet bør vurdere om ExxonMobil sin praksis samlet bryter med klimakriteriets
formulering om "handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til
utslipp av klimagasser.", og dermed bør ekskluderes fra oljefondets portefølje.

77

http://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/fem-pa-fredag-om-ExxonMobils-famose-undergraving-av-egenklimaforskning/
78
http://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/fem-pa-fredag-dagens-kull-olje-og-gassfelt-vil-sprengekarbonbudsjettet/?utm_source=Ukentlig+Nyhetsbrev&utm_campaign=2494ad1312RSS_EMAIL_CAMPAIGN_NYHETSBREV&utm_medium=email&utm_term=0_e80129e427-2494ad1312-255504593
79
http://www.facing-finance.org/files/2016/02/ff_dp4_EN_WEB.pdf s 86
80
https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/
81
https://www.nbim.no/globalassets/documents/climate-change-strategy-document.pdf s 3 - 4
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3.3. Oljefondets investeringer i sement
I denne delen har vi fokus på sementbransjen. Bakgrunnen for dette er at dette er en bransje med svært
høy utslippsintensitet av klimagasser. Samtidig er det en bransje der det er relativt stor forskjell internt i
bransjen. På bakgrunn av dette vil vi se nærmere på sementselskaper som oljefondet er investert i, og
deres klimagassutslipp.

Sement og klimagassutslipp
Sement står for 5 % av alle globale klimagassutslipp. 82 Sementindustrien er også en av de mest
utslippsintensive industrisektorene, med en utslippsintensitet som er høyere enn både gruveindustri, fly
og kjemisektoren. Ifølge CDP er måten sementindustrien driver på ikke kompatibel med Paris-avtalen.83
Produksjonen av sement krever store mengder både energi og vann. Sement utvinnes blant annet av
kalkstein, som smeltes på svært høy temperatur – 1450 C. Omdanningen fra kalkstein til sement er en
kjemisk prosess som i seg selv krever svært mye energi. 84 I mange tilfeller benyttes det fossil energi til
denne prosessen: Rundt 90 % av energien som sementfabrikkene bruker, kommer fra kull. For å produsere
ett tonn sement, trengs mellom 200 og 450 kg kull. Følgelig er det kanskje ikke overraskende at
sementindustrien konsumerer rundt 4 % av den globale kullproduksjonen. 85
Imidlertid har flere aktører, fra industrien selv til investorer, media og miljøbevegelse, har begynt å se
nærmere på sementproduksjonens klimautfordringer. Det viser seg at det er store forskjeller blant
selskapene. Vår anbefaling er at Etikkrådet ser nærmere på de verste blant disse. Hvilke det er, kommer vi
tilbake til.

Om sement og oljefondet
De siste årene har NBIM, som forvalter oljefondet, solgt seg ned i eller ut av bransjer og selskaper ut fra
ansvarlig forvaltning-prinsipper og fare for økt risiko på lang sikt. Det gjør NBIM ved å se på sektorer der
det kan være betydelige miljømessige eller samfunnsmessige utfordringer. Når de finner en sektor der
risikoen innenfor disse kriteriene er høy, leter de etter selskaper innenfor sektorene som er særlig
eksponert mot disse risikofaktorene. I 2015 solgte NBIM seg ut av 73 selskaper ut fra slike
risikovurderinger.86 87
En av sektorene NBIM så på i 2015, var sementproduksjon. De så at sementbransjen hadde særlig høye
klimagassutslipp og er særlig energiintensiv. Dessuten har bransjen utfordringer knyttet til giftig avfall,
biologisk mangfold og HMS-hensyn – blant annet.
NBIM så på sementbransjen med følgende kriterier:
82

Eksponering mot høy-risiko markeder
Sementproduksjon utgjør en relevant andel av selskapets virksomhet

http://www.globalcement.com/magazine/articles/989-stranded-assets-and-the-threat-to-industry
https://b8f65cb373b1b7b15febc70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/000/622/original/cementreport-exec-summary-2016.pdf
84
http://www.economist.com/news/business/21705861-why-grey-firms-will-have-go-green-crackssurface?fsrc=rss%7Cbus
85
http://www.globalcement.com/magazine/articles/974-coal-for-cement-present-and-future-trends
86
https://www.nbim.no/no/apenhet/rapporter/2015/ansvarlig-forvaltning-20152/
87
Denne praksisen må ikke blandes med Etikkrådets arbeid. NBIM forklarer selv i sin årsrapport: «Risikobaserte nedsalg
skiller seg fra utelukkelser hjemlet i retningslinjene for utelukkelse og observasjon. De sistnevnte er gjort på etisk
grunnlag og hovedstyret tar beslutningen etter tilrådning fra Etikkrådet.» Risiko for f eks miljøskade kan f eks innebære
finansiell risiko, som går ut over de rent etiske vurderingene.
83
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-

Estimert klimagassintensitet er høyere enn bransjen for øvrig
Forhold som viser at selskapet har flere forekomster av utfordringer knyttet til miljø og sosiale
forhold

Dette arbeidet førte altså til at oljefondet solgte seg ut av åtte sementselskap. 88
I lys av dette, er det særlig interessant å se hvor oljefondet fremdeles er. I 2016 gjorde organisasjonen
CDP en vurdering av en rekke sementselskaper ut fra klimakriterier. 89 De analyserte klimapraksisen til tolv
selskaper, hvor karakteren ti er dårligst. Under ser du en tabell med oversikt over hvor mye oljefondet er
investert i de selskapene som har fått dårligere enn 7,6 i score av CDP og dermed befinner seg på den
nederste kvartilen poengmessig. Det er fire selskaper. Tabellen viser også hvorvidt NBIM har økt
investeringene i disse fra 2015 til 2016.
Tabell 8: Oljefondets aksjeinvesteringer i verstingene i CDPs analyse av sementselskaper 90

Plass (av tolv
selskaper
totalt)

Selskapsnavn

Land

Oljefondets
aksjeinvesteringer
2015 (NOK)

12 Italcementi

Italia

487 878 714

91

-

8,7

11 Cementir

Italia

150 735 514

104 758 389

-45 977 125

8,4

10 Taiheiyo
Cement

Japan

390 566 497

578 587 295

188 020 798

8,2

Italia

272 588 422

643 901 888

371 313 466

7,7

1 327 247 572

513 357 139

9 Buzzi Unicem
Sum SPUs
investeringer

1301769147

Oljefondets
aksjeinvesteringer
2016 (NOK)

Økning i
oljefondets
investeringer
2015 - 2016

Score fra
CDP (1er
best - 10
er
dårligst)

Som man ser av denne tabellen, har oljefondet investert over 1,3 mrd NOK i de fire selskapene som
kommer dårligst ut på CDPs rangering. Og vel så interessant: NBIM har økt investeringene i to av de tre
sementselskapene som er rangert som klimaverstinger av CDP – Taiheiyo Cement og Buzzi Unicem.
Dette mener vi rimer dårlig med analysen NBIM gjorde i 2015, samt med klimakriteriet.
Organisasjonen Environmental Tracker presenterer årlig en analyse om selskapers utslippsintensitet. De to
selskapene som kom aller dårligst ut i 2015, var sementselskapene Cemex og HeidelbergCement. I 2016
var resultatet noe bedre, men fremdeles langt nede på listen: Heidelberg var nummer 701 av totalt 800,
mens Cemex var ikke lenger med. Vi har inkludert ratingen ET Index har gjort av selskapene i tabellen
under. Merk at dette er blant 800 selskaper totalt – ikke bare sementselskaper.
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https://www.nbim.no/no/apenhet/rapporter/2015/ansvarlig-forvaltning-20152/
CDP 2016: Visible Cracks https://b8f65cb373b1b7b15febc70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/000/622/original/cementreport-exec-summary-2016.pdf
90
Kilde: ibid
91
Italcementi ble kjøpt opp av HeidelbergCement i oktober 2016. http://www.italcementigroup.com/ENG
89
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Denne tabellen viser oljefondets investeringer i de ti største sementselskapene i verden. 95 Som man ser av
tabellen under, har oljefondet investert nesten mrd NOK i de ti største sementselskapene. Det som
imidlertid er vel så interessant, er at oljefondet har økt investeringene særlig i selskaper som kommer
dårlig ut i CDPs kåring.
Tabell 9: De største sementselskapene og oljefondets investeringer

Selskap

1 LafargeHolcim

Land

Sveits

Kapasi
tet
(tonn/
år)

Oljefondets
aksjeinvesteri
nger 2015
(NOK)

Oljefondets
aksjeinvesteri
nger 2016
(NOK)

Endring i
oljefondets
invest 2015 2016 (mill
NOK)

Rati
ng
CDP

286,66

4 200 577 253

3 551 098 441 -649 478 812

92

4,1
93

Rati
ng
ET
Inde
x
663

2 Anhui Conch

Kina

217,2

84 379 685

-

- 84 379 685 NA

3 CNBM
(Sinoma)

Kina

176,22

-

-

NA

4 HeidelbergCe
ment

Tyskla
nd

121,11

2 577 593 402

2 434 738 266

-142 855 136

6

701

5 Cemex

Mexic
o

87,09

732 804 169

1 086 790 417

353 986 248

6,6

NA

6 Italcementi

Italia

76,62

487 878 714

94

-

8,7

NA

7 China
Resources

Kina

71,02

-

-

8 Taiwan
Cement

Taiwa
n

63,72

311 984 113

9 Eurocement

Russla
nd

45,18

-

Brasil

45,02

10 Votorantim
Sum SPUs
investeringer
(NOK)

NA
NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

-

-

NA

NA

8 395 217 336

7 458 146 272

385 519 148 73 535 035

Vi ser at verdien av oljefondets investeringer har økt i to av selskapene: Taiwan Cement og Cemex. Dette
kan bety at verdien av aksjen har økt, men det kan også betyr at oljeselskapet har kjøpt seg opp i
selskapet. Verken ET Index eller CDP har informasjon om Taiwan Cement på sine rangeringer.

92

Rating: 1 best, 10 verst. Om CDPs måling: Merk at CDP har valgt selskap ut fra sin egen portefølje, altså ut fra listen
over selskaper som svarte på CDPs årlige spørreundersøkelse om klimaendringer. Dette forklarer hvorfor flere av de
store selskapene ikke er med i CDPs analyse. NA: ikke del av CDPs undersøkelse. NR: har ikke respondert.
93
NA betyr ”not available” – altså at data ikke er tilgjengelig for dette selskapet innen denne kategorien
94
Italcementi ble kjøpt opp av HeidelbergCement i oktober 2016. http://www.italcementigroup.com/ENG
95
Global Cement Directory 2016. http://www.globalcement.com/magazine/articles/964-preview-the-top-100-globalcement-companies-and-global-per-capita-capacity-trends
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Cemex er imidlertid det aller dårligste selskapet mht utslippsintensitet på Environmental Tracker sin liste.
CDP gir selskapet en midt på treet-score. Men får nest laveste karakter på det viktige området
utslippshåndtering, som innebærer både utslippsintensitet, hvor gode interne utslippsmål selskapet har og
hvordan selskapet gjør det i forhold til dette målet. Legg også merke til at verdien på oljefondets
investeringer økte betydelig – med hele 353 millioner kroner.

Kan bransjen redusere klimagassutslipp?
Det er store muligheter i bransjen for å redusere klimagassutslipp, og det vil til og med kunne lønne seg.
En åpenbar grunn til denne er at energibruk koster. Dersom man klarer å bruke mindre energi på
oppvarming av kalkstein, for eksempel, vil dette kunne redusere kostnadene kraftig.96 Det er dermed
særlig interessant å merke seg at den største aktøren i bransjen, LafargeHolcim, kommer klart best ut i
CDPs vurderinger. Dette er blant annet på grunn av omlegging i driften som gir lavere energibruk.
Selskapet har lav utslippsintensitet og robuste mål om utslippsreduksjon.
På bakgrunn av denne rapporten anbefaler vi ikke uttrekk fra bransjen som helhet. En viktig grunn til dette
er forskjellene blant selskapene. Det at noen selskaper går i front, viser at enkelte selskaper velger å ikke
redusere klimagassutslipp på tross av at det er mulig. Etikkrådet bør vurdere å se særlig på selskapene
som gjør det dårlig i CDPs kåring og vurdere dem for utestengelse under klimakriteriet. Her vil vi trekke
frem disse selskapene: Cementir, Taiheyo Cement og Buzzi Unicern.

96

http://etikkradet.no/files/2017/03/Etikkraadet_arsmelding_2016_web.pdf
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Konklusjon
I januar 2016 ble det såkalte klimakriteriet inkludert i retningslinjene for observasjon og utelukkelse av
selskaper fra oljefondet. Kriteriet sier at obvservasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper som
medvirker til/er ansvarlig for "handlinger som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til
utslipp av klimagasser."97 Over ett år senere, i mars 2017, har ingen selskaper blitt ekskludert eller satt på
observasjonsliste på bakgrunn av dette kriteriet. I denne rapporten har Framtiden i våre hender foreslått
ulike innganger som Etikkrådet kan ta på for å operasjonalisere klimakriteriet.
Rapporten viser oss at oljefondet i dag investerer tungt i selskaper med både høy utslippsintensitet, store
absolutte klimagassutslipp, store reserver i bakken, og som i tillegg scorer svært dårlig på rangeringen av
anti-klima-lobbyister.
Av disse kategoriene ser vi på utslippsintensitet og reserver i bakken som to elementer som Etikkrådet
børe legge vekt på i sin vurdering av selskaper. Utslippsintensitet er svært relevant da det gjør det mulig å
sammenlikne selskapers klimagassutslipp uavhengig av selskapenes størrelse. Reserver er relevant siden
det sier noe om størrelse på selskapets potensielle utslipp, gitt at selskapet fortsetter å utvinne disse
reservene.
Framtiden i våre hender anbefaler:
•
•

•

•

•

•
•

97

At Etikkrådet anbefaler at ExxonMobil ekskluderes fra oljefondets portefølje.
At Etikkrådet vurderer samtlige selskaper som har fått karakteren E eller dårligere i tabellen i del 2
for eksklusjon eller uttrekk (se tabell 6). I tillegg til ExxonMobil, dreier det seg om Occidental
Petroleum Corp, ConocoPhillips, BP PLC, Eni SpA, Canadian Natural Resources Ltd, Chevron Corp,
Petroleo Braileiro SA (Petrobras), EOG Resources Inc og Total SA.
At Etikkrådet vurderer de selskapene som gjør det særlig dårlig innenfor Fossil Free Indexes sin
oversikt over selskapers reserver. Konkret vil vi nevne Gazprom, PetroChina, ExxonMobil, Lukoil,
BP, Royal Dutch Shell, Petrobras, Chevron og Novotek.
At Etikkrådet vurderer de selskapene som gjør det særlig dårlig innenfor ET Index sin liste over
selskapers utslippsintensitet. Konkret vil vi nevne Industries Qatar QSC, Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corp, Southern Copper Corp, Grupo Mexico SAB de CV og Mitsui & Co Ltd.
At Etikkrådet vurderer de selskapene som gjør det særlig dårlig innenfor InfluenceMap sin liste over
selskapers lobbyvirksomhet mot reguleringer på miljø- og klimafeltet. Dette gjelder Reliance
Industries, Phillips 66, Valero Energy, Comcast, Chevron, ExxonMobil, Occidental Petroleum,
LyondellBasell Industries, Foxconn og ConocoPhillips.
At Etikkrådet vurderer samtlige selskaper som er involvert i tjæresand for eksklusjon eller
observasjon under klimakriteriet.
At Etikkrådet vurderer de sementselskapene som kommer dårligst ut i klimaanalyser for eksklusjon
eller observasjon under klimakriteriet. Her vil vi trekke frem tre selskaper: Cementir, Taiheyo
Cement og Buzzi Unicern.

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=etikkrådet
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Vedlegg

Vedlegg 1: Tabell: Topp 25 olje- og gasselskaper i SPU med utregning bak hver score
Ranking
Country
United
1 Kingdom
2 United States
3 United States
United
4 Kingdom
5 France
6 United States
7 Italy
8 Canada
9 Brazil
10 United States
11 United States
12 United States
13 United States
14 Japan
15 United States
16 Canada
17 United States
18 United States
19 United States
20 Canada
21 Canada
22 China
23 United States
24 Russia
25 China
Name
Royal Dutch Shell PLC
Exxon Mobil Corp
Chevron Corp

Market Value(NOK)
2,33
0,82
0,92

10
2

19
11
24

3,80 % F
2,20 % F
4,80 % F
25 5,00 % F
28 5,60 % F
N/A
30 6,00 % F
54 10,80 % E20 4,00 % F
99 19,80 % E+
44
8,80 % E82 16,40 % E
57 11,40 % EN/A
N/A
N/A
N/A
72 14,40 % E
55 11,00 % EN/A
94
18,80
%
E+
N/A
38
7,60 % EN/A
N/A
2,00 % F
0,40 % F

1,65
1,62
0,95 N/A
1,72
0,99
0,76
0,79
0,74
0,98
0,83
3,06 N/A
0,96 N/A
0,92
1,12
0,74 N/A
0,85
0,79 N/A
0,81
0,49 N/A
0,99 N/A
0,4
0,27

N/A

656
569
661
678
659
670
711
679
662
713

511
677
592

63,88 % D
84,63 % E
74,00 % D-

670
679
669
687
708
686
698
712
668
681
711

82,00 % E
71,13 % D82,63 % E
84,75 % E
82,38 % E
83,75 % E
88,88 % E84,88 % E
82,75 % E
89,13 % EN/A
83,75 % E
84,88 % E
83,63 % E
85,88 % E
88,50 % E85,75 % E
87,25 % E
89,00 % E83,50 % E
85,13 % E
88,88 % E-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6F
11 F
N/A
13 F
25 E8F
24 E14 F
N/A
22 E21 EN/A
N/A
N/A
N/A
26 EN/A
19 E17 E30 E1F
N/A

7F
4F
9F

DDE+
DCD
E+
EN/A
EN/A
F
N/A
F
N/A
N/A
N/A
E
N/A
E
N/A
N/A

D
EE-

EE
x
EE+
E
E
Ex
Ex
x
x
x
x
x
x
E
x
x
x

E+
EE

Utslippsint
Totalutslipp Totalutslipp Totalutslipp ensitet Utslippsint Utslippsinte
2015 (CDP)* 2015
2015
(ET)** (av ensitet nsitet
Reserver Reserver
Samlet
Market Value(USD)
Ownership (av 500) prosent karakter 800)
prosent karakter (FFI)**** (karakter) Lobby ***** karakter

2 028 134 215
2 017 589 946
1 106 105 808
1 017 168 643
541 809 327
475 392 509
459 272 935
456 635 610
456 416 937
450 618 146
448 542 162
432 296 787
358 564 706
345 891 248
340 571 477
331 095 682
313 774 639
285 523 941
272 445 497
262 789 137
238 854 120
233 525 023

46 152 994 682 5 361 826 583
26 390 533 558 3 065 921 623
17 560 607 140 2 040 104 458

BP PLC
17 457 570 881
TOTAL SA
17 366 808 976
Schlumberger Ltd
9 521 026 960
Eni SpA
8 755 482 529
Suncor Energy Inc
4 663 732 146
Petroleo Brasileiro SA
4 092 036 099
EOG Resources Inc
3 953 283 642
ConocoPhillips
3 930 582 337
Halliburton Co
3 928 700 070
Occidental Petroleum Corp
3 878 785 819
Inpex Corp
3 860 916 368
Phillips 66
3 721 081 053
TransCanada Corp
3 086 417 418
Valero Energy Corp
2 977 328 091
Kinder Morgan Inc/DE
2 931 537 099
Anadarko Petroleum Corp
2 849 972 299
Enbridge Inc
2 700 877 958
Canadian Natural Resources Ltd
2 457 704 427
CNOOC Ltd
2 345 129 105
Marathon Petroleum Corp
2 262 010 053
Gazprom PJSC
2 055 984 607
China Petroleum & Chemical Corp 2 010 113 343

34

4/2017 Klimaverstinger i oljefondet

Vedlegg 2: Skancke-utvalgets forslag til elementer til vurdering av Etikkrådet i
deres operasjonalisering av klimakriteriet
Kilde: Side 51 – 52 i Skancke-utvalgets rapport98.
119. We propose that the interpretation and application of the criterion be left to the Council on Ethics. This
would reflect the division of roles and responsibilities already established in the present system. We have
thus not attempted to develop a comprehensive set of directions to guide the application of the new
criterion, but recommend that the following elements be considered:
a. An underlying basis for the existing exclusion mechanism is that it only targets the worst forms of
conduct breaching fundamental ethical norms. It is clear that the threshold for excluding companies
based on conduct with regard to climate emissions should also reflect this. The assessment should take
into consideration such “worst forms” within specific comparable operations, sectors, and industries,
based on, for example, what is considered generally acceptable international standards.
b. In considering the severity of a breach of ethical norms in this area, it seems reasonable to focus on
emission intensity, not necessarily absolute emissions. It could be problematic to have a system in which
a large emitter of CO2 in absolute terms were to be excluded, while the exact same emissions would be
allowable if the company had been split into smaller pieces that individually had much lower emissions.
Emission intensity can be gauged by a number of measures, for instance carbon emissions relative to
turnover or produced units. There is no one “true” and uncontested method of measuring and attributing
carbon emissions to individual companies. Considering companies that operate in several sectors further
complicates the issue. However, the issue is not one of giving a complete and detailed mapping of carbon
emissions from the Fund’s portfolio, but rather to use emission intensity as one of several indicators to
identify the worst breaches of ethical norms. Even if methodological issues can make it difficult to
establish true absolute measures of emission intensity, it can still be possible to get a reasonably reliable
indication of how one company is doing in this area relative to its peers.
c. Inns. 200 S (2013-2014) notes that one should consider how the system for exclusions could be altered in
order for Norges Bank to put more emphasis on the breadth of a company’s activities. In this new
criterion, we propose that the Council on Ethics also apply a more holistic approach to company activities
than is the case for the application of the other ethical criteria.
d. One specific issue for carbon emissions relates to the location of emissions. The system of curbing CO2
emissions and limiting global climate change is based on an underlying supposition that activities in one
area can be offset by activities in other areas, for example by the trading of quotas. This is a fundamental
difference from the suppositions underpinning existing ethical criteria. The whole idea behind emissions
trading schemes is that a political decision is made to regulate the total level of emissions from activity
covered by the scheme, and that the price signals from the quota market contribute to achieving this
level in the most efficient way. It may thus be hard to argue that CO2 emissions covered by an efficient
trading scheme are unethical since the emitter must have contributed to offsetting reductions elsewhere
by buying quotas. This is not to say that buying quotas (or adhering to any type of regulation or scheme)
would necessarily be regarded as sufficient to avoid exclusion. We have seen instances in which
exclusions of companies based on the environmental criterion have followed from activities in areas with
weak institutions or insufficient regulations, for example in cases concerning illegal logging. Decisions to
move production to inadequately policed areas or areas with insufficient climate legislation or other
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https://www.regjeringen.no/contentassets/d1d5b995b88e4b3281b4cc027b80f64b/expertgroup_report.pdf
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attempts to benefit from weak institutions, coupled with actual severe environmental damage through
very high carbon intensity in production, could in this way lead to exclusion.
e. As with the present criteria, it follows from the wording in § 2 Section 3 of the Ethical Guidelines (“if there
is an unacceptable risk”) that the assessment of the Council should be forward-looking. Companies with
concrete and credible plans for reducing carbon emissions from their operations to an acceptable level
should not be excluded from the Fund, even if present emissions are high. Conversely, companies can be
excluded if there is sufficient reason to believe that their carbon footprint is about to get significantly
worse through new investments in carbonintensive activities.
f. One element that could be included in an assessment of a company with regard to this new criterion,
may be information that the company actively lobbies against international agreements aiming at
reducing greenhouse gas emissions or otherwise hinders the development towards a global strategy on
climate change.
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