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Forord: En viktig rapport for fremtiden 
Våren 2018 fattet Stortinget et viktig vedtak. De ba regjeringen om et forslag til mandat for at Oljefondet 
(Statens Pensjonsfond Utland) skal få investere i fornybar unotert infrastruktur. Framtiden i våre hender 
og Kirkens Nødhjelp har i lengre tid jobbet for at dette skal skje. Med denne rapporten tar vi diskusjonen 
videre – vi ser nærmere på hvordan det bør skje.  

Det er to hovedgrunner til at vi ønsker at Oljefondet skal få investere i unotert infrastruktur: 

1) Det trengs store investeringer i fornybar energi for å kunne nå verdens klimamål. Mye av 
investeringene som trengs i fornybart er i det unoterte markedet, særlig i unotert infrastruktur. En 
vesentlig del av disse investeringene må skje i utviklingsland. Dette er særlig viktig for å unngå at mye 
kapital er bundet opp i store investeringer i fossil infrastruktur, som binder verden til fossil 
energiproduksjon i år fremover.  

2) Investeringer i infrastruktur i utviklingsland kan bidra til å skape utvikling og arbeidsplasser.  

Derfor har flere store aktører, som EU og det internasjonale initiativet The Global Commission on the 
Economy and Climate, trukket frem investeringer i bærekraftig infrastruktur som helt avgjørende for å nå 
både bærekraftsmålene og målene satt i Pariseklæringen. Dette er også helt sentralt i Addis Abeba Action 
Agenda og Agenda 2030. Da trengs det langsiktige, seriøse investorer.  

Men: Ikke alle infrastrukturinvesteringer er bærekraftige. Investeringer i unotert infrastruktur kan i 
tillegg ha svært negative konsekvenser for lokalbefolkning, lokalmiljø eller naturmangfold. Særlig er 
sårbare grupper som urfolk og folk i uformelle bosettinger utsatt. Dette reiser en rekke spørsmål:  

Hvordan skal investeringene skje? Og hvordan kan man innrette investeringene på en slik måte at det 
hindrer de negative konsekvensene – for folk på bakken og lokalmiljø så vel som for Oljefondets 
investeringer og omdømme?  

Gode svar på disse utfordringene kan redusere både omdømmerisiko og politisk risiko ved slike 
investeringer, og dermed svare på en del av bekymringene som vi møter hos beslutningstakere. Men 
viktigere: Det kan hindre at lokalbefolkning og lokalmiljø blir skadelidende når store 
infrastrukturprosjekter skal settes i gang. Det kan sikre at folk blir reelt hørt før prosjektet settes i gang. 
Det kan bidra til bedre resultater for mye mer enn investorenes bunnlinje.  

Med denne rapporten ønsker vi å peke på noen løsninger. Rapporten gir en gjennomgang av de 
viktigste utfordringene ved investeringer i unotert infrastruktur, hvilke retningslinjer som fins, og 
hvordan andre sammenliknbare fond møter disse utfordringene. Rapporten peker på noen veier man kan 
gå for å lage rammeverk for investeringene som svarer på de vanskelige spørsmålene.   

Vi håper rapporten blir starten på en diskusjon om hvordan Oljefondet – og andre investorer – kan 
investere i unotert infrastruktur og i fornybar energi på en måte som er til gode for alle involverte, særlig 
de svakeste i samfunnet. Slike investeringer vil bidra til å dekke opp det store gapet som fins for 
investeringer i fornybar energi, og som må dekkes, skal vi nå våre felles globale mål. 

I 2019 kan vi vente et mandat for investeringer i unotert infrastruktur. Dermed er denne debatten 
mer aktuell enn noen sinne. Vi håper rapporten gir et grunnlag for de viktige diskusjonene som kommer!  

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender 

Lisa Sivertsen, fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 
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Sammendrag og hovedfunn 
Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) størrelse og viktige rolle, nasjonalt og internasjonalt, gjør at det ofte 
er gjenstand for debatt. Investeringer i unotert infrastruktur i utlandet er et eksempel på det. Ved 
regjeringens tidligere vurderinger av temaet ga Norges Bank og Finansdepartementets ekspertgruppe en 
anbefaling om å åpne opp for investeringer i unotert infrastruktur. Til tross for dette, fulgte ikke 
regjeringen eller Stortinget anbefalingene. Et av hovedargumentene var at det knytter seg for stor politisk, 
regulatorisk og omdømmemessige risiko til denne aktivaklassen.  
 
Våren 2018 var forvaltningen av SPU oppe til årlig vurdering. I fondsmeldingen fra 10. april 2018 ble det 
åpnet for å vurdere om investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi er gjennomførbart 
innenfor de eksisterende miljømandatene. Selv om det fortsatt ikke åpnes for investeringer i et bredere 
infrastrukturunivers, er dette nye takter sammenlignet med tidligere beslutninger. Stortinget vedtok i juni 
2018 at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med et forslag til et mandat for dette. Dermed 
ligger det an til at SPU får et mandat for slike investeringer.  
 
På oppdrag fra Framtiden i Våre Hender og Kirkens Nødhjelp har The Governance Group utredet hvordan 
SPU kan håndtere risiko relatert til konsekvenser på bakken (menneskerettigheter og miljø) i unoterte 
infrastrukturprosjekter. Utredningen gjennomgår også hvilke retningslinjer og standarder som brukes 
innenfor infrastruktursektoren for å ivareta ansvarlig eierskap med henhold til myndigheter, 
lokalbefolkning og miljø.  
 

Utredningen kan vise til følgende hovedfunn:  
 Infrastrukturprosjekter kan ha positive og negative konsekvenser på flere nivåer. Det kan stå i 

konflikt med interessene til lokalbefolkning og ha negative miljøkonsekvenser på bakken. Samtidig 
kan infrastrukturprosjekter bidra til bærekraftig utvikling og utslippsreduksjoner. For Norges Bank 
vil det være viktig å ha et rammeverk på plass som sikrer at investeringer i denne aktivaklassen 
gjøres på en etisk og bærekraftig måte. 

 En rekke internasjonale institusjonelle investorer investerer i unotert infrastruktur, for eksempel 
store pensjonsfond, forvaltere av pensjonsfond eller private equity-fond (PE-fond). Eksempler er 
danske pensjonsfond, Nederlandske ABP eller store PE-aktører som Blackstone. Med utgangspunkt i 
et ikke-finansielt perspektiv, finner vi ikke indikasjoner på at SPU over tid er uegnet til å bære 
risikoen i unoterte infrastrukturprosjekter.  

 Våre funn viser at risiko relatert til investeringer i unotert infrastruktur er reelt, både for investorer 
og sivilsamfunn. Samtidig kan det også håndteres på flere vis, blant annet gjennom:  
 Gode forundersøkelser (due diligence) før en investering som inkluderer miljø-, samfunns- og 

styringsmessige faktorer (ESG-risiko) 
 Bruk og etterlevelse av internasjonale retningslinjer og standarder utviklet for å håndtere et 

bredt sett med risikofaktorer (politisk, regulatorisk og omdømme, samt ESG-risiko) og å bidra til 
bærekraftige investeringer 

 Nevnte institusjonelle investorer har erfaring med å bruke etiske retningslinjer og etablerte 
standarder for å håndtere risiko forbundet med unoterte infrastrukturprosjekter. Dette gjelder også 
utviklingsbanker og statlige eksportfinansieringsinstitusjoner, deriblant norske aktører som Norfund, 
Eksportkreditt Norge og GIEK.  

 Regulatorisk og politisk risikonivå ved investeringer i unotert infrastruktur avhenger av land, 
prosjekt og samarbeidspartnere. SPU kan minske risiko betydelig gjennom generelle retningslinjer og 
ved å anvende spesifikke verktøy til infrastrukturinvesteringer. Norges Bank har selv foreslått en 
rekke begrensninger for å redusere risiko, deriblant:  
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 Land: Investere i de mest utviklede landene i Europa, Nord-Amerika og Oceania – land med 
velfungerende rettssystemer og erfaring med private eiere av infrastruktur. 

 Anlegg: Energi, kommunikasjon og transport pekt ut som mest aktuelt (per 2016), både på grunn 
av vekst i investeringsområdene og erfaring med og aksept for privat eierskap. 

 Prosjekt: Investeringer med stor grad av fremtidig inntjening er mest aktuelle i første omgang. 
Herunder anlegg som allerede er i drift kontra utviklingsprosjekter, som kan være mer risikofylte. 

 Samarbeid/eierskap: Det kan stilles krav om samarbeidspartnere og at Norges Bank skal være 
minoritetsinvestor. Banken kan investere sammen med erfarne partnere, eksempelvis 
multilaterale/regionale utviklingsbanker eller nasjonale infrastrukturbanker. Lokale partnere gir 
nødvendig lokalkunnskap.  

 Norges Bank har gjennom sin eiendomsportefølje relevant erfaring med ansvarlig eierskapsutøvelse 
og risikohåndtering i unoterte investeringer. Banken har etablerte prinsipper og gode 
styringsmekanismer for å håndtere risiko forbundet med unoterte investeringer innenfor eiendom. 

 Omdømmerisiko løftes fram som et argument for å unngå investeringer i unotert infrastruktur. Selv 
om denne og andre typer risiko er reelle, viser utredningen et mer nyansert bilde:  

 SPU allerede er eksponert for omdømmerisiko gjennom noterte investeringer (aksjer m.m.). 
Norges Bank har bred erfaring med å håndtere omdømmerisiko i aksjeinvesteringer.  

 Norges Bank har noe erfaring med å håndtere risikobildet i infrastruktur (noterte 
investeringer). I 2017 utestengte Norges Bank infrastrukturselskapet Bharat Heavy 
Electricals Ltd for brudd på fondets retningslinjer på miljø. Forskjellene mellom unoterte og 
noterte investeringer gjør at dette ikke er direkte sammenliknbart. Unoterte investeringer er 
vesentlig mindre likvide enn noterte. Likevel, er dette en relevant erfaring når Norges Bank 
skal utvikle rammeverk for investeringer i unotert infrastruktur.  

 Investeringer i unotert infrastruktur fordrer grundigere selskapsanalyse enn noterte 
investeringer, Dette inkluderer nøye forundersøkelser (due diligence) og offentlig 
rapportering i forkant. Dette kan gi NBIM bedre oversikt over risikobildet før investeringen 
gjøres enn ved noterte investeringer.  

 SPU blir sett på som en pådriver for standardsetting innen ansvarlig forvaltning. Åpnes det for at SPU 
kan investeres i unotert infrastruktur, vil man med sin internasjonale posisjon ha en god mulighet til å 
forsterke standarder for slike prosjekter.  

 Denne utredningen viser at man har en «pakke» av virkemidler som kan bidra til en ny standard: 
 Internasjonale retningslinjer og standarder  
 Grundige forundersøkelser som inkluderer ESG-hensyn.  
 Analysere potensielle konsekvenser for miljø og lokalbefolkning på bakken  
 Norges Banks eksisterende prinsipper og retningslinjer, og erfaring fra eiendom.  
 Norges Banks egen framgangsmåte, inkludert begrensninger/restriksjoner for investeringer i 

unotert infrastruktur.  
 Bygge videre på erfaringer gjort av andre investorer og institusjoner.  
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 Anlegg: Energi, kommunikasjon og transport pekt ut som mest aktuelt (per 2016), både på grunn 
av vekst i investeringsområdene og erfaring med og aksept for privat eierskap. 

 Prosjekt: Investeringer med stor grad av fremtidig inntjening er mest aktuelle i første omgang. 
Herunder anlegg som allerede er i drift kontra utviklingsprosjekter, som kan være mer risikofylte. 

 Samarbeid/eierskap: Det kan stilles krav om samarbeidspartnere og at Norges Bank skal være 
minoritetsinvestor. Banken kan investere sammen med erfarne partnere, eksempelvis 
multilaterale/regionale utviklingsbanker eller nasjonale infrastrukturbanker. Lokale partnere gir 
nødvendig lokalkunnskap.  

 Norges Bank har gjennom sin eiendomsportefølje relevant erfaring med ansvarlig eierskapsutøvelse 
og risikohåndtering i unoterte investeringer. Banken har etablerte prinsipper og gode 
styringsmekanismer for å håndtere risiko forbundet med unoterte investeringer innenfor eiendom. 

 Omdømmerisiko løftes fram som et argument for å unngå investeringer i unotert infrastruktur. Selv 
om denne og andre typer risiko er reelle, viser utredningen et mer nyansert bilde:  

 SPU allerede er eksponert for omdømmerisiko gjennom noterte investeringer (aksjer m.m.). 
Norges Bank har bred erfaring med å håndtere omdømmerisiko i aksjeinvesteringer.  

 Norges Bank har noe erfaring med å håndtere risikobildet i infrastruktur (noterte 
investeringer). I 2017 utestengte Norges Bank infrastrukturselskapet Bharat Heavy 
Electricals Ltd for brudd på fondets retningslinjer på miljø. Forskjellene mellom unoterte og 
noterte investeringer gjør at dette ikke er direkte sammenliknbart. Unoterte investeringer er 
vesentlig mindre likvide enn noterte. Likevel, er dette en relevant erfaring når Norges Bank 
skal utvikle rammeverk for investeringer i unotert infrastruktur.  

 Investeringer i unotert infrastruktur fordrer grundigere selskapsanalyse enn noterte 
investeringer, Dette inkluderer nøye forundersøkelser (due diligence) og offentlig 
rapportering i forkant. Dette kan gi NBIM bedre oversikt over risikobildet før investeringen 
gjøres enn ved noterte investeringer.  

 SPU blir sett på som en pådriver for standardsetting innen ansvarlig forvaltning. Åpnes det for at SPU 
kan investeres i unotert infrastruktur, vil man med sin internasjonale posisjon ha en god mulighet til å 
forsterke standarder for slike prosjekter.  

 Denne utredningen viser at man har en «pakke» av virkemidler som kan bidra til en ny standard: 
 Internasjonale retningslinjer og standarder  
 Grundige forundersøkelser som inkluderer ESG-hensyn.  
 Analysere potensielle konsekvenser for miljø og lokalbefolkning på bakken  
 Norges Banks eksisterende prinsipper og retningslinjer, og erfaring fra eiendom.  
 Norges Banks egen framgangsmåte, inkludert begrensninger/restriksjoner for investeringer i 

unotert infrastruktur.  
 Bygge videre på erfaringer gjort av andre investorer og institusjoner.  
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Executive Summary 
Norway’s Government Pension Fund Global (GPFG) was established in 1990 with the purpose of saving 
and investing surplus revenues of the Norwegian petroleum sector. Since then, the fund’s size has grown 
significantly. At the end of the second quarter of 2018 the fund had a market value of 8, 337 billion 
kroner1 and has invested in over 9000 companies across 72 countries2. The GPFG is one the largest public 
funds globally.  
 
Formally, the Norwegian parliament has given the Ministry of Finance the task of managing GPFG3. 
Norway’s central bank (Norges Bank) is responsible for the operational management of the fund through 
Norges Bank Investment Management (NBIM).  

GPFG’s size and significant role, domestically and internationally, often results in attention and debate 
over management of the fund, its mandate and investment decisions. That includes investments in 
unlisted infrastructure – an asset class that has been considered but rejected on numerous occasions. The 
2018 GPFG white paper opened for a new assessment of investments in unlisted renewable energy 
infrastructure such as solar and wind power4. Following their review, the Norwegian parliament decided 
that the government should propose a mandate to carry out such investments5. GPFG is therefore likely to 
receive a mandate to invest in the sub-asset class of renewable energy infrastructure.  

Infrastructure is a diverse asset class. It consists of several sub-sectors with many different 
characteristics, including: renewable energy; transportation (e.g. airports, 
public transit, highways, and toll roads); non-renewable energy (e.g. electricity 
generation, transmission, and distribution); water and waste; social infrastructure (e.g. hospitals 
and schools); and other areas such as telecommunications6.  
 
The Norwegian NGOs Future in Our Hands and the Norwegian Church Aid have commissioned The 
Governance Group to review sustainability risks and standards associated with unlisted infrastructure 
projects and how well suited the GPFG is to manage ESG risks for this asset class. The review also provides 
insights on how other investors, including government pension funds, multilateral banks and private 
equity, deal with ESG challenges in this asset class. Special attention has been given to risks at the country 
and community levels relating to human rights and the environment.  
 
The report reviews international guidelines and standards that may be applied to comply with 
requirements for responsible ownership and business practices. The guidelines cover a broad set of ESG 
considerations and risks including environmental damage and resettlement of local communities and its 
citizens. Other considerations and risks can include human rights issues such as the rights to land and 
natural resources, and the rights of indigenous peoples (Free, Prior and Informed Consent – FPIC)7.   
 
 
                                                                    

1 https://www.nbim.no/contentassets/2d7320021b0e40b7bb6a45c3d827a635/government-pension-fund-global---1q-2018-
report.pdf  
2 https://www.nbim.no/en/investments/  
3 https://www.nbim.no/en/the-fund/about-the-fund/  
4 https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-13-20172018/id2596754/sec1  
5 https://www.reuters.com/article/us-norway-swf/norway-parliament-to-debate-next-year-whether-wealth-fund-can-invest-in-
unlisted-renewables-idUSKCN1IW1BD  
6 https://www.regjeringen.no/contentassets/312e6001471045cc80be9b86b1fdae4d/risks_in_unlisted_infrastructure.pdf  
7 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf  
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Key Findings 
 Infrastructure projects may have both positive and negative ESG impacts on several levels. Projects 

may conflict with the interests of local communities and citizens, as well as cause environmental 
damages on the ground. The positive impact, however, can be significant, with benefits including 
employment to local communities, sustainable development and reduced emissions (e.g. CO2). To 
ensure ethical and sustainable investments, it will be important for Norges Bank to have in place a 
strong framework for their unlisted infrastructure investments.  

 Numerous institutional investors, for instance pension funds, fund managers and private equity funds 
invest in unlisted infrastructure. Some examples include the Danish pension fund, Pension Danmark, 
and large actors such as Dutch ABP and private equity investors such as Blackstone. Our findings 
indicate that the GPFG (in a non-financial perspective) is capable of (over time) handling the risks 
related to unlisted infrastructure projects.  

 Although there are risks related to investments in unlisted infrastructure, both for investors, 
governments and local communities, there are several ways to mitigate risk, including:  
 Due diligence prior to an investment decision, including environmental, social and governance 

factors (ESG risk). 
 Application of, and compliance with, international guidelines and standards developed to 

contribute to sustainable investments and to handle a broad set of risk factors. These include 
political, regulatory, reputational and ESG related risks.  

 Specific examples of the above include: the IFC Performance standards, the Equator Principles 
and the World Bank/IFC EHS guidelines which provide practical and sector specific advice on a 
range of risk related issues. GRESB Infrastructure Assessments is another example and is already 
used by Norges Bank for its real estate investments. Other actors, including pension funds such as 
ABP, utilise this framework.   

 Many of the institutional investors mentioned above have experience in applying ethical guidelines 
and established standards to manage a complex ESG risk landscape. Development banks, development 
finance institutions (DFIs) and export credit agencies (ECAs) have valuable experience in applying 
such guidelines and standards.  

 Levels of regulatory and political risk in unlisted infrastructure depends on country and context, the 
nature of the project, and the partners involved. For the GPFG, risk can be mitigated significantly 
through general guidelines and by applying specific tools to unlisted infrastructure investments. 
Norges Bank has put forward a range of limitations to mitigate risk, including:  
 Only investing in countries in Europe, North America and Oceania (OECD)  
 Limiting the investment mandate to sectors such as energy, communications and transport  
 Prioritize developed assets (brownfield) over undeveloped ones (greenfield) 
 Co-investment and co-ownership with experienced and reputable investors in this asset class, this 

includes infrastructure banks and local partners for contextual insight.   
 Norges Bank is not unfamiliar with risk management related to unlisted investments. With its global 

real estate portfolio, the Bank has established ESG principles and governance mechanisms to manage 
associated risks.  

 Reputational risk has been put forward as a key argument for not investing in unlisted infrastructure 
investments. Although it is a legitimate concern, this report provides a more nuanced picture:  
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 GPFG is already exposed to reputational risk through its equity investments (more than 9000 
listed companies). Therefore, Norges Bank has experience with handling the associated risks and 
consequences.  

 The Fund has already been publicly exposed to ESG challenges through its listed infrastructure 
investments. Most recently through its investment in Atlantia SPA and their subsidiary 
Autostrade per l’Italia – who maintained the collapsed Miranda motorway bridge in Genoa, Italy. 
In 2017, the Bank also divested from and excluded the Indian engineering and manufacturing 
company Bharat Heavy Industries Ltd8 for violating GPFG’s environmental guidelines.  

 Comparing listed and unlisted investments may have limitations. Yet, it is valuable experience for 
developing a framework for investments in unlisted infrastructure.  

 Unlisted infrastructure investments require enhanced due diligence processes and transparency 
(reporting). This may provide NBIM with a better understanding of associated risks prior to an 
investment decision.  

 Norges Bank is regarded as a standard setter within responsible fund management. If the GPFG 
receives a mandate for unlisted infrastructure investments, it has an opportunity to enhance the 
standards for these kinds of projects and the sector as a whole. This report has identified a range of 
enabling tools:  
 International guidelines and standards.  
 Enhanced due diligence processes, including ESG-considerations. 
 The need for considering consequences at the country and community levels, for instance human 

rights and the environment.  
 Norges Bank’s existing ESG principles, policies and guidelines (including for real estate 

investments) provide a good foundation for establishing a more specific ESG framework for 
equity infrastructure investments.  

 Learn from and build on the experience of seasoned investors and institutions active in the asset 
class of unlisted infrastructure.  

 
 

  

                                                                    

8 Background on Norges Bank’s decision from the Council on Ethics: https://etikkradet.no/files/2017/05/BHEL-
recommendation.pdf  
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1. Innledning  
Statens pensjonsfond Utland (SPU) ble etablert i 1990 med det formål å spare statlige inntekter fra 
petroleumsvirksomhet. Fondet hadde i utgangen av andre kvartal i 2018 en markedsverdi på 8 337 
milliarder kroner9 med investeringer i over 9000 selskaper i 72 ulike land10. Formelt har Stortinget gitt 
Finansdepartementet oppgaven med å forvalte SPU, mens Norges Bank har ansvaret for den operative 
forvaltningen innenfor gitte rammer11. Avdelingen Norges Bank Investment Management (NBIM) 
investerer SPU i internasjonale børsnoterte aksjer, rentepapirer og unotert eiendom12. 
 
Fondets størrelse og viktige rolle, nasjonalt og internasjonalt, gjør at det ofte er gjenstand for debatt. 
Temaet for denne rapporten, investeringer i unotert infrastruktur i utlandet, er et eksempel på dette.  
Det globale behovet for infrastruktur er stort – særlig for å takle klimaendringene og bidra til bærekraftig 
utvikling. En viktig hovedkilde til globale klimagassutslipp består i stor grad av infrastruktur – energi og 
transportsystemer, bygninger, industri og bruk av landområder. I følge New Climate Economy er det 
globale investeringsbehovet på USD 6 billioner årlig i investeringer i bærekraftig infrastruktur13.  
 
Dette er noe av bakgrunnen for at G20 fremhever infrastruktur som en av tre hovedsatsninger i sitt 
arbeid. Ifølge Argentinas finansminister, er det spesielt viktig å utløse mer privat investeringskapital og 
utvikle nye finansielle instrumenter og aktivaklasser som kan bidra til å møte det globale behovet14.  
 
Våren 2018 var forvaltningen av SPU oppe til årlig vurdering. I følge regjeringserklæringen15 skal det 
vurderes å åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til 
åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer. I fondsmeldingen fra 10. april 201816 ble det 
åpnet for å vurdere om investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi er gjennomførbart 
innenfor de eksisterende miljømandatene17. Selv om det fortsatt ikke åpnes for investeringer i et bredere 
infrastrukturunivers, er dette nye takter sammenlignet med tidligere beslutninger. I juni 2018 vedtok 
Stortinget at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med et forslag til et mandat for dette. Dette er 
ventet i stortingsmeldingen om SPU som kommer på våren 2019.  
 
Som et ledd i regjeringens tidligere vurderinger av investeringer i unotert infrastruktur i 2015, mottok de 
råd fra Norges Bank18 og en ekspertgruppe.19 I vurderingene anbefalte Norges Bank og 
Finansdepartementets ekspertgruppe å åpne opp for investeringer i unotert infrastruktur. Til tross for 
positive anbefalinger fra Norges Bank og ekspertgruppen, fulgte ikke Finansdepartementet og Stortinget 
deres råd. Årsakene var for stor politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko. Dette belyses blant 
annet i fondsmeldingen fra 201520: 
 

                                                                    

9 https://www.nbim.no/no/apenhet/nyheter/2018/positive-aksjemarkeder-trakk-opp-resultatet/  
10 https://www.nbim.no/no/fondet/  
11 Lov om Statens pensjonsfond, §§ 1, 2 og 7, for investeringsrammene har Finansdepartementet fastsatt en forskrift - Mandat for 
forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 
12 https://www.nbim.no/no/fondet/om-oljefondet/  
13 http://newclimateeconomy.report/2016/  
14 https://www.ft.com/content/4f13ee18-294c-11e8-9274-2b13fccdc744  
15 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/  
16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20172018/id2596754/  
17 https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oRlVWa/Jensen-utvider-ikke-Oljefondets-investeringsmeny  
18 https://www.nbim.no/no/apenhet/brev-til-finansdepartementet/2015/statens-pensjonsfond-utland--investeringer-i-
infrastruktur/  
19https://www.regjeringen.no/contentassets/f353169233704a55b3af6b0b36fb3129/ekspertrapport_eiendom_infrastruktur.pdf  
20 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-326.pdf  
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«Mange investeringer i infrastruktur er utsatt for stor regulatorisk eller politisk risiko (…) Ved unoterte 
investeringer vil eierandelen i hver enkelt investering generelt være stor. Da blir også fondets investeringer 
mer synlige og lettere gjenstand for kritikk. Konflikter med andre lands myndigheter om regulering av 
transport, energiforsyning og andre viktige fellesgoder vil generelt være krevende, og innebærer risiko for 
fondets omdømme. Et åpent og politisk forankret statlig fond som SPU er etter departementets vurdering 
mindre egnet til å bære denne type risiko enn andre investorer» (Meld. St. 23, 2015: 4). 
 
I sin innstilling ba Stortinget regjeringen om å fortsette arbeidet og komme med en ny vurdering i 
fondsmeldingen for 2016. Konsulentselskapet McKinsey fikk i oppdrag å skrive en rapport om 
utfordringene ved å investere i unotert infrastruktur21. I tillegg utdypet Norges bank hvordan disse 
utfordringene kunne håndteres i forvaltningen av SPU22. Ingen av vurderingene endret 
Finansdepartementets konklusjon for 201723: 
 
«Departementets vurdering er at de nye momentene som er fremkommet, støtter opp under konklusjonen i 
fondsmeldingen for 2015. På bakgrunn av dette legges det ikke opp til å åpne for investeringer i unotert 
infrastruktur i SPU nå» (Meld. St. 26 (2016-2017): 4). 
 
Dette viser at Finansdepartementet og Stortinget er forsiktige med å ta risiko i forvaltningen av SPU. 
Samtidig sier McKinsey-rapporten at «Infrastrukturaktiva og deres risiko er heterogene, og 
risikoeksponeringen må derfor vurderes separat for hver enkeltinvestering» (McKinsey 2016: 17).  
 
For Norges Bank innebærer det å ha et rammeverk på plass som sikrer ansvarlige investeringer. Det er 
viktig fordi infrastrukturprosjekter kan ha positive og negative konsekvenser på flere nivåer. Det kan for 
eksempel stå i konflikt med interessene til lokalbefolkning eller ha negative miljøkonsekvenser på bakken. 
Samtidig kan infrastrukturprosjekter bidra til bærekraftig utvikling og utslippsreduksjoner.  
 
Denne rapporten vil gjennomgå et utvalg av standarder og tiltak som kan bidra til å håndtere disse 
utfordringene. Det inkluderer blant annet: 1) gode forundersøkelser, 2) forståelse for konsekvenser på 
bakken og for egne investeringer, og 3) anvendelse av internasjonale prinsipper og standarder for 
ansvarlig næringsvirksomhet.  
 
Til tross for reell risiko, viser våre funn at de tre virkemidlene, sammen med Norges Banks egne foreslåtte 
begrensninger, kan bidra til å håndtere risiko og utfordringer ved unoterte infrastrukturinvesteringer.  
 
I kapittel 2 redegjør vi for hva infrastruktur er og hvilke risikofaktorer som assosieres med unotert 
infrastruktur. Kapittel 3 går inn på potensielle konsekvenser på bakken og for investorer, mens kapittel 4 
gir oversikt over internasjonale retningslinjer og standarder for infrastrukturinvesteringer, samt et 
innblikk i investeringer og retningslinjer i praksis. Kapittel 5 redegjør for Norges Banks rammeverk og 
prinsipper for ansvarlig forvaltning og forvaltningen av unoterte eiendomsinvesteringer. Kapittelet 
avsluttes med en redegjørelse av Norges Banks egne forslag til å begrense risikoen ved eventuelle 
investeringer i unotert infrastruktur. Kapittel 6 analyserer Norges Banks erfaring i unotert og noterte 
investeringer og håndteringen av omdømmerisiko. Kapittel 7 gir anbefalinger for videre undersøkelser av 
tematikken i utredningen.  

                                                                    

21 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/eksterne-rapporter-og-brev/2016/rapport_fra_-
mckinsey_unoterte_infrastrukturinvesteringer_1.12.2016.pdf  
22 https://www.nbim.no/contentassets/9d5fb76898594146a3dda54f3aaaaca0/2016-12-20-nb_spu_investeringer-i-unotert-
infrastruktur.pdf  
23 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-357s.pdf  
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21 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/eksterne-rapporter-og-brev/2016/rapport_fra_-
mckinsey_unoterte_infrastrukturinvesteringer_1.12.2016.pdf  
22 https://www.nbim.no/contentassets/9d5fb76898594146a3dda54f3aaaaca0/2016-12-20-nb_spu_investeringer-i-unotert-
infrastruktur.pdf  
23 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-357s.pdf  
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2. Infrastrukturinvesteringer og risiko 
 
2.1 Hva er infrastruktur? 
Infrastruktur kan sees på som underliggende strukturer med stor betydning for et samfunns effektivitet 
og utvikling. Som egen aktivaklasse består infrastruktur av rekke undersektorer med vidt forskjellige 
egenskaper. Aktuelle undersektorer omfatter blant annet installasjoner for: fornybar energi, transport 
(som flyplasser, kollektivtransport, motorveier og bomveier); ikke-fornybar energi (som ikke-fornybar 
kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon); vann og avløp; sosial infrastruktur (som sykehus og 
skoler); og andre (som for eksempel telekommunikasjon)24. Private aktører inkluderes som oftest 
gjennom ulike former for offentlig-privat samarbeid. 
 
Investeringsbehovet for infrastruktur er stort og fordrer investeringer fra både offentlige og private 
aktører. New Climate Economy-rapporten fra 2016 sier at verden trenger USD 6 billioner i investeringer i 
bærekraftig infrastruktur hvert år for å bekjempe klimaendringene og sikre en bærekraftig utvikling25. 
Ifølge en studie fra Mckinsey Global Institute trengs det investeringer på nærmere USD 50 billioner 
mellom 2016 og 2030, hvorav 60 % behøves i framvoksende markeder. Infrastruktur spiller også en viktig 
rolle for å oppfylle FNs bærekraftsmål og takle klimaendringene 26. 
 
2.2 Risiko ved unoterte infrastrukturinvesteringer 
Risikobildet ved unoterte infrastrukturinvesteringer er mangfoldig. Det kan omhandle alt fra 
teknologirisiko, konstruksjonsrisiko (ofte sentralt) og finansiell risiko (valuta eller manglende 
brukerbetaling) til miljørelaterte risikoaspekter. Risikoområdene som Finansdepartementet har påpekt at 
SPU er eksponert for inkluderer politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko. Flere underkategorier 
og eventuelle problemstillinger kan tillegges de tre områdene, noe vi har forsøkt å vise i en samlet 
oversikt (figur 1).  
 
Alle de tre risikokategoriene ovenfor er tett knyttet sammen og burde ikke vurderes i separate sfærer. I 
praksis kan blant annet problemstillinger som forurensning av drikkevannskilder og jordbruksområder 
(omdømmemessig risiko) skape sosial uro og protester (politisk risiko) blant lokale interessenter som 
påvirkes av et prosjekt. 
 
Et eksempel er byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline (DAPL) i USA som skapte store 
nasjonale og internasjonale protester over konsekvensene av prosjektet27. Den pågående Hydro-saken i 
Brasil28 er et annet interessant eksempel i denne sammenhengen. Det vitner om at noterte selskaper også 
kan være utsatt for de samme risikomomentene som med unotert infrastruktur. 
 
Eksemplet ovenfor viser hvordan infrastrukturprosjekter kan skape utfordringer hvis det er risiko for å 
påvirke mennesker og ressurser et samfunn er avhengig av (noe vi belyser i kapittel 3). Det er mange 
interesser, instanser og store investeringer å forholde seg til. Unoterte infrastrukturinvesteringer 
innebærer derfor større undersøkelser i forkant av investeringer og prosjekter. 

                                                                    

24 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/eksterne-rapporter-og-brev/2016/rapport_fra_-
mckinsey_unoterte_infrastrukturinvesteringer_1.12.2016.pdf 
25 http://newclimateeconomy.report/2016/  
26 http://www.ebrd.com/news/2017/why-infrastructure-development-needs-more-from-the-private-sector.html  
27 https://www.unpri.org/download?ac=4141  
28 https://e24.no/boers-og-finans/norsk-hydro/analytiker-beregner-at-hydros-brasil-troebbel-har-kostet-800-millioner/24290531  
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Ved infrastrukturinvesteringer er derfor miljø-, samfunns- og styringsmessige faktorer (ESG-risiko) 
sentrale. PRI (Principles for responsible investment) 29 nevner flere eksempler på ESG-risiko. Blant annet 
ekstremvær og miljøtrender, dårlig styring (governance) eller et svekket forholdet til lokalsamfunnet, og 
nevner Dakota Access Pipeline som et av flere eksempler. For å unngå slike situasjoner er det viktig å 
etablere gode prinsipper og systemer der det totale risikobildet vurderes grundig. I følge et notat fra The 
Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA), er egne ESG-styringssystemer spesielt viktig ved 
investeringer i infrastruktur.30   
 
Regulatorisk risiko kan i enkelte tilfeller gi seg utslag i at politiske initiativer rammer 
infrastrukturprosjekter som har stor oppmerksomhet. Det er derfor svært viktig for investor at 
risikovurderingene som gjennomføres er grundige med hensyn på potensialet for endring i det 
regulatoriske rammeverket. Slike endringer kan medføre at verdien av unoterte 
infrastrukturinvesteringer forringes selv i OECD-land, jamfør Gassled-saken i Norge31. 
 
Som vi har vist over, er infrastruktur er en variert sektor. Den kan omfatte alt fra fornybar energi til 
telekommunikasjon og transport32. Selv om aktivaklassen ikke er ensbetydende med stor risiko, har 
infrastrukturprosjekter påvirkning i samfunnet der det finner sted – både positivt og negativt – for 
mennesker og investorer. Dette går vi nærmere inn på i neste kapittel.  
 
 
 

                                                                    

29 https://www.unpri.org/news/pri-launches-primer-on-responsible-investment-in-infrastructure 
30 https://www.empea.org/app/uploads/2017/10/EMPEA-Brief_ESG-in-Infrastructure.pdf  
31 Risikosport, DN, 8. februar 2017, https://www.dn.no/meninger/2017/02/08/2044/Pa-innsiden/risikosport  
32 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/eksterne-rapporter-og-brev/2016/rapport_fra_-
mckinsey_unoterte_infrastrukturinvesteringer_1.12.2016.pdf 
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Figur 1: utvalgte risikomomenter ved investeringer i infrastruktur 

Risikokategori Underkategori Problemstillinger 
Politisk risiko Sikkerhet og ustabilitet 

 
 
 
Juridisk 
 
 
Ledelse og regime 
 
 
Politikk og policyer 
 

 Sosial uro 
 Terrorisme 
 Krig 
 
 Nasjonalisering/ekspropriering 
 Oppheving eller revidering av eksisterende avtaler 
 Retningsendringer i politikken for forvaltning av infrastruktur 
 
 Valg (f.eks. demokratisk eller kvasi-demokratisk) 
 Statskupp 
 
 Skattelovgivning 
 Arbeidsrett 
 Miljøkrav 
 Grad av åpenhet for direkte investeringer fra og handel med 

utlandet 

Regulatorisk 
risiko 

Regulatorisk forutsigbarhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulatorisk effektivitet 

 Reforhandling av eksisterende avtaler 
 Endringer i rammeverket for offentlig-private partnerskap 
 Plutselige og uventede kutt i støtteordninger 
 Endringer i regulerte tariffer, f.eks. i fastsatte priser, rentesatser og 

kapitalbase 
 Begrensninger for prisendringer 
 Handelsbegrensninger (f.eks. for viktige reservedeler), slik som 

handelstariffer, krav om lokalt innhold, kvoter for import/eksport 
eller inspeksjoner som skaper forsinkelser 

 Inkonsistente definisjoner og håndheving 
 
 Uklare krav 
 Forsinkelser i beslutningsprosesser og tidsskjema 

Omdømmemessig 
risiko 

Miljø-, samfunns- og 
styringsmessige faktorer 
(ESG) 
 
 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
(HMS) 
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Annen negativ publisitet 
 

 Miljøskader, f.eks. luft- og støyforurensning, kjemikalieutslipp 
 Omlokalisering av mennesker og lokalsamfunn 
 Mangel på lokalt innhold eller mangfold 
 Korrupsjon 
 Svakt funderte insentivordninger - lederlønninger og frynsegoder 
 
 Skader 
 Langsiktige funksjonshemninger eller kroniske tilstander 
 Dødsfall 
 
 
 Energiforsyning vs. forstyrrende teknologi 
 Lokale næringer og minoritetsinteresser vs. utenlandsk teknologi 
 
 
 Tiltale (f.eks. i forbindelse med ESG- eller HMS-relaterte forhold) 
 Ufrivillig medsaksøker (f.eks. om sluttinvestor blir implisitt 

medsaksøker) 
 
 Påstander eller negative pressekampanjer, f.eks. om uberettiget 

profittering, korrupsjon eller underslag 
 Gjenstand for politisk debatt, dvs. falske anklager om negative 

hendelser, f.eks. strømbrudd og konflikter med lokalsamfunnet 
 Blokader fra interessegrupper, f.eks. fagforeninger, ledere i 

lokalsamfunnet eller miljøaktivister 
 Tilknytning til annenpart, f.eks. partner som er anklaget for 

korrupsjon 
 Tilknytning til tredjepart, f.eks. partner som har hatt tette bånd til 

en regjering som er anklaget for korrupsjon 

Kilder: McKinsey 2016; gjennom deres intervjuer med bransjeeksperter (2016); Intervjuer med institusjonelle investorer (2016); 
McKinsey Investment Readiness Assessment (MIRA); Verdensbanken: Det multilaterale garanti-instituttet (MIGA); GRESB 
Infrastructure. 
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3. Påvirkning på bakken 
Infrastrukturprosjekter kan ha både positiv og negativ effekt for et samfunn. I teorien kan et nytt t-
banesystem eller annen offentlig transport (buss, tog og trikk) i en storby gi innbyggerne enklere reisevei 
og forbedret luftkvalitet gjennom redusert bilbruk. Indonesias hovedstad Jakarta er et eksempel på hvor 
biltrafikken er en markant utslippskilde og behovet for blant annet offentlig transport (infrastruktur) er 
stort33. Samtidig kan bygging av infrastruktur stå i konflikt med interessene til lokalbefolkning, ha lokale 
miljøkonsekvenser eller på andre måter ha negative effekter på bakken der infrastrukturprosjektet skjer.  
 
Det er mange hensyn å ivareta ved infrastrukturprosjekter. Dette kan by på risiko og konsekvenser for 
flere aktører - innbyggere, samfunn og investorer. I dette kapittelet fremhever vi de noen av de viktigste 
hensynene når det kommer til mennesker og miljø ved slike prosjekter.  
 
3.1 Menneskerettigheter, land og ressurser 
Infrastruktur krever ofte store areal og inngrep som påvirker mennesker, landområder og 
naturressurser34. For investorer relaterer dette seg særlig til ESG-hensyn og hvilke vurderinger man 
burde gjøre for å unngå uheldige konsekvenser på bakken, eksempelvis for lokale interessenter og miljø.35  
 
Det er mange hensyn å ivareta ved infrastrukturprosjekter, eksempelvis innen fornybar energi. En rapport 
fra Business and Human Rights Resource Centre påpeker at slike prosjekter kan ha negative effekter. 
Mangelfull forvaltning av landområder eller fiskeri kan for eksempel påvirke menneskers tilgang til mat, 
vann, helse og levebrød. Dette knytter seg til menneskerettslige temaer, som retten til land og 
naturressurser, samt urfolks rettigheter36.    
 
Et viktig internasjonalt prinsipp i denne sammenheng er «Free, Prior and Informed Consent» (FPIC). 
Formålet med FPIC handler om urfolks rett til å delta i beslutningsprosesser i saker som kan få 
konsekvenser for dem. Stater har også plikt til å konsultere urfolk med sikte på å oppnå fritt og informert 
forhåndssamtykke før tiltak som påvirker dem besluttes og iverksettes.37 
 
Samtidig har prinsippet begrensninger og kan ikke garantere for at rettighetene over blir respektert eller 
at prosjekter unngår konflikter med stakeholders (interessenter). Det gjør seg gjeldende særlig for urfolk 
eller andre innbyggere som er avhengig av felles ressurser og hvor rettighetene til landområdene ofte ikke 
er formalisert. Konflikter med urfolk i forbindelse med infrastrukturprosjekter er en særlig utfordring 
både i utviklingsland og OECD-land38.  
 
3.2 Eksempler fra OECD- og utviklingsland på utfordrende infrastrukturprosjekter   
Konsekvenser av infrastrukturprosjekter kan forekomme på flere vis. Utfordringer kan knytte seg til 
temaer som for eksempel landområder, naturressurser og urbefolkning. Disse variablene kan også gjøre 
seg gjeldende i en og samme sak. 
 

                                                                    

33 https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/23/world-worst-traffic-jakarta-alternative 
34 The Governance Group har intervjuet 15 bransje-og andre relevante eksperter ifm. med denne utredningen 
35 https://www.unpri.org/69.tag  
36 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf 
37 https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/veileder_urfolk1310.pdf  
38 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf 
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Et eksempel er oljerørledningen Dakota Access Pipeline (DAPL) i USA, hvor den lokale urfolksstammen 
Standing Rock Sioux Tribe gikk til søksmål med bakgrunn i at rørledningen truet deres vannforsyning og 
kulturminner. Saken fikk stor oppmerksomhet og utløste store protester, både i USA og internasjonalt. En 
lokal rettsinstans slo fast at utbyggeren ikke tilstrekkelig hadde vurdert rørledningens påvirkning og 
risiko for urfolksstammen. For prosjektets del førte det til usikkerhet knyttet til kostnader, forsinkelser og 
hvilken rute rørledningen skulle ta39. Flere finansielle institusjonelle investorer, deriblant norske, valgte å 
trekke seg fra prosjektet grunnet omdømmerisiko og brudd på deres etiske retningslinjer. DAPL er i dag i 
full drift40.  
 
Vannkraftprosjektet Cerro de Orro i Mexico er et eksempel som belyser hvilke konsekvenser fornybare 
infrastrukturprosjekter kan ha på bakken. Med utgangspunkt i egen sikkerhet, vanntilgang og 
fiskeområder, ble prosjektet i 2010 klaget inn til medinvestoren amerikanske Overseas Private 
Investment Corps (OPIC) klageorgan av 37 forskjellige urbefolkningsgrupper41.  
 
I følge Accountability Counsel (som leverte klagen for de pårørende) hadde sement allerede lekket ut i 
drikkevannet og oppkjøp av land/areal negativt påvirket lokal kultur. Informasjon om prosjektet, 
herunder konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, var mangelfull overfor lokalbefolkningen. Prosjektet 
ble kansellert etter dialog med OPIC og lokale og regionale myndigheter, med påfølgende tap for 
prosjektets investorer42.  
 
DAPL og Cerro de Oro viser at risikoen ved infrastrukturprosjekter kan knyttes til mennesker på 
grasrotnivå – ikke bare regulatorisk, politisk og omdømmemessig for investorer. Vanntilgang og andre 
naturressurser (fiskeri, landbruk m.m.), landområder og kulturelle minner er viktige elementer som har 
verdi – det være seg kulturelt eller som levebrød for mennesker.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

39 39 https://www.unpri.org/download?ac=4141  
40http://www.bbc.com/news/in-pictures-43457944  
41 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf 
42 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf  

Figur 2: Dakota Access 
Pipeline (DAPL) 

Byggingen av DAPL skapte 
kontroverser i USA og internasjonalt. 
Standing Rock Sioux Tribe gikk til 
søksmål med begrunnelsen i at 
rørledningen truet vannforsyninger og 
kulturminner. Til tross for dette, 
usikkerhet rundt kostnader og 
rørledningens drift, transporterers nå 
470 000 fat daglig over 4 delstater. 

  

Figur 3: Cerro de Oro-
vannkraftverket, Mexico 

Vannkraftverket Cerro de Oro var eid 
og finansiert av meksikanske og 
amerikanske aktører (statlige og 
private). Prosjektet på USD 30 
millioner skape reaksjoner blant 
lokalbefolkningen gjennom klager og 
protester. Det stoppet utbyggingen i 
februar 2011 og resulterte i finansielle 
tap for investorene.  
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prosjektets investorer42.  
 
DAPL og Cerro de Oro viser at risikoen ved infrastrukturprosjekter kan knyttes til mennesker på 
grasrotnivå – ikke bare regulatorisk, politisk og omdømmemessig for investorer. Vanntilgang og andre 
naturressurser (fiskeri, landbruk m.m.), landområder og kulturelle minner er viktige elementer som har 
verdi – det være seg kulturelt eller som levebrød for mennesker.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

39 39 https://www.unpri.org/download?ac=4141  
40http://www.bbc.com/news/in-pictures-43457944  
41 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf 
42 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf  

Figur 2: Dakota Access 
Pipeline (DAPL) 

Byggingen av DAPL skapte 
kontroverser i USA og internasjonalt. 
Standing Rock Sioux Tribe gikk til 
søksmål med begrunnelsen i at 
rørledningen truet vannforsyninger og 
kulturminner. Til tross for dette, 
usikkerhet rundt kostnader og 
rørledningens drift, transporterers nå 
470 000 fat daglig over 4 delstater. 

  

Figur 3: Cerro de Oro-
vannkraftverket, Mexico 

Vannkraftverket Cerro de Oro var eid 
og finansiert av meksikanske og 
amerikanske aktører (statlige og 
private). Prosjektet på USD 30 
millioner skape reaksjoner blant 
lokalbefolkningen gjennom klager og 
protester. Det stoppet utbyggingen i 
februar 2011 og resulterte i finansielle 
tap for investorene.  
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Et nylig eksempel fra august 2018, er kollapsen av Morandi-broen i den italienske havnebyen Genova, 
med over 43 omkomne og flere savnede43. Atlantia SPA og datterselskapet Autostrade per l’Italia, 
selskapene ansvarlige for drift og vedlikehold av broen og motorveien (A10) den var en del av, har 
kommet i søkelyset. Påfølgende fall i aksjekursen har påvirket verdien av SPUs aksjer i Atlantia (eierandel 
1.1 %) på kort sikt, men også resultert i negativ medieomtale om fondets investering44. Hendelsen har 
også gitt en påminnelse om risikoen som følger med noterte investeringer relatert til infrastruktur, 
eksempelvis for omdømmet til SPU (se kapittel 6 for flere eksempler). I tillegg har det ført til negative 
konsekvenser for lokalsamfunnet i Genova med evakueringer, tap av hjem og menneskeliv45.  
 
Selv om årsakene bak kollapsen krever nærmere granskning, viser det at infrastrukturprosjekter kan ha 
konsekvenser for folk på bakken – også i et OECD-land. Fosen Vinds utbygging av seks vindparker i 
Trøndelag46 er et annet OECD-case som omhandler samiske (urfolk) rettigheter, kulturminner og næring, 
eksempelvis sør-samisk reindrift. Selv om flere rettsinstanser ikke har gitt samiske interessenter 
medhold47, viser det at infrastrukturprosjekter innen fornybar energi selv i velfungerende land som 
Norge, kan skape utfordringer for både utbygger/eier og lokalsamfunn.  
 
Flere av eksemplene viser betydningen av å involvere lokale interessenter tidlig. Det kan sikre at folk blir 
hørt og at et infrastrukturprosjekt er i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter og FPIC-prinsippet. I tillegg kan det sørge for mindre forsinkelser og finansielle tap 
for investorer. Et eksempel på dette er Franske Engies vindpark utenfor øyene Yeu and Normoutier i 
Franrike. Selskapet brukte 2,5 år på å konsultere og forhandle med lokale interessenter, inkludert fiskere 
som opprinnelig var imot prosjektet48. 
 
Prosjekter som er gjenstand for offisielle klager og forsinkelser kan også resultere i positive resultater. I 
2012 klaget den samiske landsbyen Jijnjevaerie i Sverige Statkraft inn til de norske og svenske OECD-
kontaktpunktene. Bakgrunnen for klagen var utbyggingen av et vindkraftverk som ville påvirket 
landsbyens reindrift. Selv om klagen ikke ble hørt, ble det fremmet forslag til forbedringer. Partene ble i 
2016 enige etter forhandlinger om prosjektets hensyn og kompensasjon til den samiske urbefolkningen49.  
 
Tidlig konsultasjon (FPIC) og ivaretagelse av menneskerettigheter er ikke de eneste verktøyene for å 
redusere risikoen og effektene på bakken ved infrastrukturprosjekter. Det finnes et bredt spekter av 
verktøy som tar for seg problemstillingen belyst over og risikomomentene nevnt i kapittel 2 (politisk, 
regulatorisk og omdømme). I neste kapittel gjennomgår vi derfor en rekke internasjonale prinsipper og 
retningslinjer for ansvarlige investeringer, samt hvilke aktører som anvender et utvalg av disse ved 
infrastrukturinvesteringer. 
 
 

 
                                                                    

43 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/genoa-bridge-collapse-engineer-riccardo-morandi-warning-corrosion-
rust-concrete-a8498716.html  
44 https://www.dn.no/nyheter/2018/08/16/1556/Milano/oljefondet-deleier-i-selskapet-til-styrtet-genova-bro  
45 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-16/atlantia-shares-poised-to-lose-4-6-billion-euros-in-market-value  
46 https://www.statkraft.no/om-statkraft/Prosjekter/norge/fosen/  
47 https://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/08/16/Fosen-samene-tapte-skjønnsrettssaken-om-Storheia-utbyggingen-
15163025.ece; https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mai-2018/sak-nr.-18-043497siv-
hret.pdf  
48 https://www.business-humanrights.org/en/engie-renewable-energy-human-rights%20%20  
49 http://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv-en/files/2016/08/ENG_Press-release-on-agreement_FINAL.pdf  
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4. Internasjonale retningslinjer og standarder for 
infrastrukturinvesteringer 

 
4.1 Oversikt over verktøy 
Det eksisterer en rekke internasjonale retningslinjer og standarder som investorer kan legge til grunn for 
sin virksomhet. De er utviklet for å håndtere et bredt sett med risikofaktorer. For investeringer i unotert 
infrastruktur retter dette seg mot risikomomentene utredet i forrige kapittel, bl.a. det politiske, 
omdømmemessige (ESG-risiko) og regulatoriske. 
 
I følge EMPEA50, er de vanligste retningslinjene og standardene IFC/World Bank Group sine EHS 
Guidelines, IFC Performance Standards (IFC PS), Ekvatorprinsippene, PRI Principles for Responsible 
Investments og CDC ESG Toolkit. Retningslinjene og standardene brukes ofte om hverandre, eksempelvis 
IFC PS, EHS Guidelines og Ekvatorprinsippene ved prosjekter i land utenfor OECD.  
 
Det finnes også egne rammeverk som er innrettet mot spesifikke områder innen infrastruktur, deriblant 
vannkraftsinvesteringer- og utbygginger. Et eksempel på dette er Hydropower Sustainability Assessment 
Protocol – et verktøy som skal fremme og gi veiledning for mer bærekraftige vannkraftprosjekter51.   
 
Dette gir investorer omfattende verktøy som dekker alt fra grunnleggende ESG-hensyn, industrispesifikke 
og tekniske manualer for helse, miljø og sikkerhet til skreddersydde ESG-styringssystemer.  
 
I intervjuer52 og undersøkelser for utredningen ble flere momenter ved ESG-hensyn framhevet, blant 
annet:   
 Utførelse av en konsekvensutredning (Environmental and Social Impact Assessment – ESIA) med 

hensiktsmessig tilnærming og spørsmål.  
 Gode prosesser og timing for en ansvarlig interessentdialog  
 Handlingsplan basert på konsekvensutredningen med årlig oppfølging (utført av eksterne aktører – 

god praksis).  
 
Andre viktige standarder og retningslinjer som er integrert i eksemplene ovenfor, inkluderer blant annet 
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FN Global Compact.  
 
Med en så mangslungen verktøykasse for ESG-risiko og ansvarlig praksis, har vi laget to figurer som 
forklarer verktøyene på to nivåer: 1) overordnet nivå og 2) spesifikt for investeringer i infrastruktur. 
 
  

                                                                    

50 https://www.empea.org/app/uploads/2017/10/EMPEA-Brief_ESG-in-Infrastructure.pdf  
51 http://www.hydrosustainability.org/Protocol.aspx  
52 The Governance Group har intervjuet 15 bransje-og andre relevante eksperter ifm. med denne utredningen  
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43 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/genoa-bridge-collapse-engineer-riccardo-morandi-warning-corrosion-
rust-concrete-a8498716.html  
44 https://www.dn.no/nyheter/2018/08/16/1556/Milano/oljefondet-deleier-i-selskapet-til-styrtet-genova-bro  
45 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-16/atlantia-shares-poised-to-lose-4-6-billion-euros-in-market-value  
46 https://www.statkraft.no/om-statkraft/Prosjekter/norge/fosen/  
47 https://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/08/16/Fosen-samene-tapte-skjønnsrettssaken-om-Storheia-utbyggingen-
15163025.ece; https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mai-2018/sak-nr.-18-043497siv-
hret.pdf  
48 https://www.business-humanrights.org/en/engie-renewable-energy-human-rights%20%20  
49 http://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv-en/files/2016/08/ENG_Press-release-on-agreement_FINAL.pdf  
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50 https://www.empea.org/app/uploads/2017/10/EMPEA-Brief_ESG-in-Infrastructure.pdf  
51 http://www.hydrosustainability.org/Protocol.aspx  
52 The Governance Group har intervjuet 15 bransje-og andre relevante eksperter ifm. med denne utredningen  
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Figur 4: Overordnede internasjonale prinsipper og standarder for ansvarlig 
næringsliv 

FN Global Compact 
Global Compact er et FN-initiativ for samarbeid med næringslivet om bærekraftig utvikling, lansert i 2000 av daværende generalsekretær 
i FN, Kofi Annan. Det oppstiller ti prinsipper for samfunnsansvar, og dekker fire områder: menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, 
miljø og antikorrupsjon.  
Av de ti prinsippene omhandler de to første prinsippene menneskerettigheter generelt. Disse sier at selskapene skal støtte og respektere 
vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. De neste fire 
prinsippene omhandler arbeidstakerrettigheter og oppstiller forpliktelser i forhold til foreningsfrihet, tvangsarbeid, barnearbeid og 
diskriminering. Følg lenken for mer informasjon om de resterende prinsippene.  
Kilde: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
 
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter 
FNs veiledende retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter ble godkjent (ved konsensus) i 2011. Rammeverket bygger på de tre 
pilarene protect (statenes ansvar), respect (næringslivets ansvar), remedy (kompensasjon til berørte). Prinsippene har på kort tid utviklet 
seg til å bli den rådende internasjonale standarden som etter hvert integreres i ulike retningslinjer og rammeverk, som OECDs 
retningslinjer, FNs Global Compact, ISO 26000, Equator Principles og International Finance Corporation Performance Standards. FNs 
veiledende prinsipper brukes også i nasjonale handlingsplaner og veiledere for ulike enkeltnæringer. En rekke selskaper tar nå 
prinsippene i bruk i sine egne strategier for samfunnsansvar. 
Kilde: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/naringsliv/ud_naeringsliv_og_menneske_uu-versjon2.pdf 
 
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 
OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er anbefalinger fra OECD-landene til næringsliv i alle sektorer. OECDs retningslinjer ble 
lansert i 1976, og sist oppdatert i mai 2011. Menneskerettighetskapittelet reflekterer FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter fra 2011. Retningslinjene er også i tråd med andre retningslinjer for ansvarlig næringsliv, som for eksempel FNs 
Global Compact og ISO 26000. 
Kilde: http://www.responsiblebusiness.no/retningslinjer/ 
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Figur 5: Sentrale internasjonale retningslinjer og standarder innen infrastruktur 
International Finance Corporation Performance Standards for miljø og sosiale forhold (IFC PS) 
IFC PS er internasjonalt anerkjent og består av åtte standarder knyttet til utfordringer med miljø og sosiale forhold. Standardene gir 
veiledning om hvordan aktører kan identifisere, unngå, begrense og håndtere risiko og påvirkning ved investeringer. IFC PS består av 8 
standarder som dekker: Håndtering av sosial og miljømessig risiko, arbeidsforhold, ressurseffektivitet og tiltak for å redusere 
forurensing, helse, miljø – og sikkerhet i lokalsamfunn, beslag av land og ufrivillig flytting av folk, bevaring av biologisk mangfold og 
bærekraftig håndtering av levende naturressurser, urfolk og kulturarv. Disse anvendes globalt av både private og flerstatlige aktører, 
inkludert internasjonale utviklingsbanker, samt norske aktører som Norfund og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). 
 
IFC PS er rettet mot aktører som blant annet utfører prosjekter på vegne av investorer eller mottakere av finansiering. Standardene er 
relevante for en rekke industrier og sektorer, inkludert prosjekter innen infrastruktur. For å oppfylle IFC PS, har Verdensbanken og IFC 
egne retningslinjer rettet mot miljø, helse og sikkerhet - IFC/World Bank Group EHS Guidelines. IFC har tilbyr en rekke tjenester for 
bruken av standardene i praksis. 
Kilde: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-
Standards/Performance-Standards 
 
IFC/ World Bank Group EHS Guidelines and Industry Sector Guidelines 
EHS-retningslinjene (for helse, miljø og sikkerhet) er tekniske referansedokumenter for hva som regnes for god internasjonal standard 
innen helse, miljø og sikkerhet. Retningslinjene inkluderer et sett med generelle retningslinjer, samt spesifikke retningslinjer for sektorer 
og undersektorer. Det inkluderer infrastruktur og undersektorer som havner, flyplasser og jernbane til vann og avløp. 
I IFC-prosjekter skal de strengeste settene med lover og regler skal følges. Det vil si anvendelse av EHS-retningslinjene (begge grupper) 
der hvor nasjonale lover og reguleringer er svakere, og vice versa. 
Kilde: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-
Standards/EHS-Guidelines/ 

Ekvatorprinsippene 
Ekvatorprinsippene gir retningslinjer for å kartlegge, vurdere og styre risiko relatert til miljø- og sosiale forhold ved prosjektfinansiering 
og større selskapslån. Mer enn 91 banker fra 37 land, herunder ledende globale banker innenfor prosjektfinansiering, har sluttet seg til 
Ekvatorprinsippene siden opprettelsen i 2003. Prinsippene skal anvendes for prosjektfinansiering, men også rådgivning, 
mellomfinansiering og selskapslån i forbindelse med konkrete prosjekter. Prinsippene baserer seg i stor grad på IFC Performance 
Standards. Banker skal følge standardene i land utenfor OECD og ikke i OECD-land, fordi nasjonale lover og regler ansees som 
tilstrekkelige. 
Kilde: http://equator-principles.com/about/ 

Principles for Responsible Investments (PRI) 
PRI et sett med seks prinsipper for ansvarlige investeringer. De tar 
utgangspunkt i behovet for et effektivt og bærekraftig globalt 
finanssystem, med mål om langsiktige og ansvarlige investeringer til 
fordel for miljø og samfunn. PRI jobber aktivt opp mot investorer og 
andre aktører for å implementere prinsippene i praksis. 
Kilde: https://www.unpri.org/about-the-pri/about-the-
pri/322.article 

PRI Primer on responsible investment in Infrastructure 
PRI Primer viser hvordan de seks prinsippene kan anvendes ved 
investeringer i infrastruktur. Den legger særlig vekt på at ESG-
risiko må brukes i alle beslutningsprosesser og i hele 
investeringsprosessen. I tillegg burde investorer utvikle en 
formell ESG-policy for virksomheten. 
Kilde: https://www.unpri.org/infrastructure/primer-on-
responsible-investment-in-infrastructure-/2700.article 
 

CDC ESG Toolkit 
CDCs ESG-verktøy er primært rettet mot investorer og deres 
fondsforvaltere. Verktøyet gir praktiske råd for skreddersydde ESG-
styringssystemer og er en guide for å vurdere og håndtere ESG-
risiko, påvirkning og forretningsmuligheter. Verktøyet inneholder 
også oppdaterte prinsipper, retningslinjer og standarder. 
Kilde: http://toolkit.cdcgroup.com/sector-profiles/infrastructure 

Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure 
(SuRe) 
SuRe er en frivilling og global standard for 
infrastrukturutvikling- og oppgradering. Standarden kombinerer 
kriterier for bærekraft og motstandsdyktighet (resilience) i 
infrastrukturprosjekter. Formålet er å skape en felles forståelse 
om kriteriene mellom prosjektutviklere, finans og myndigheter, 
for god risikohåndtering og bærekraftig utvikling innen 
infrastruktur. 
Kilde: http://www.gib-foundation.org/sure-standard/ 

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Infrastructure Assessments 
GRESB Infrastructure Assessments vurderer prestasjonene til infrastrukturselskaper og fond innen innenfor miljø-, samfunns- og 
styringsmessige faktorer (ESG). Dette måles systematisk og objektivt og gir investorer standardisert ESG-rapportering, samt verktøy for å 
analysere kritiske sider ved en investering – ledelse, policy, implementering og prestasjoner. Eiendomsversjonen av verktøyet brukes av 
Norges Banks eiendomsinvesteringer og har blitt nevnt som et verktøy innen investeringer i unotert Infrastruktur. GRESB følger 
internasjonale rapporteringsstandarder som GRI og PRI. 
Kilde: https://api.gresb.com/infra/home 
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4.2 Investeringer og retningslinjer i praksis 
En rekke internasjonale institusjonelle investorer investerer i unotert infrastruktur, for eksempel store 
pensjonsfond, forvaltere av pensjonsfond53 eller PE-fond som Blackstone og datterselskapet Black Rhino. 
Sistnevnte fokuserer spesifikt på energirelatert infrastruktur (fossilt og fornybart)54. Prosjekteksempler 
befinner seg både i utviklede OECD-land og mellom- og lavinntektsland. Investeringer i prosjekter utføres 
ofte i samarbeid med flere partnere (statlige, flerstatlige og private) som dekker ulike behov – for 
eksempel egenkapital, langsiktige lån og garantier eller leveranser av komponenter. I Figur 6-8 
eksemplifiseres dette med korte eksempler, blant annet innen fornybar energi (sol og vind)55, i både  

 
utviklingsland og i velutviklede OECD-land. Eksemplene fra Kenya og Honduras gir et bilde på at 
investorer og andre bidragsytere følger en rekke internasjonale retningslinjer nevnt i oversikten ovenfor. 
I slike prosjekter kan det for eksempel være utviklingsbanker eller statlige 
eksportfinansieringsinstitusjoner som følger retningslinjer og standarder fra bl.a. FN, OECD og IFC. Det 
gjelder også norske statlige aktører som Norfund, Eksportkreditt Norge og GIEK, samt Danmarks 
Eksportkreditt - EKF56. 
 
I våre intervjuer med eksperter fra utviklingsbanker ble denne samarbeidsformen beskrevet som 
fornuftig for å redusere risiko, særlig i utviklingsland. Internasjonale utviklingsbanker (eksempelvis IFC, 
EBRD og AfDB) er organisert hensiktsmessig for implementering av retningslinjer som IFC PS (et krav hos 
IFC), due diligence og andre langsiktige utfordringer i et prosjekt 57. Et annet interessant eksempel er 
nyetablerte Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Med noen få unntak har AIIB integrert 
standardene fra IFC og Verdensbanken (EHS Guidelines og Performance) i sitt rammeverk for miljø og 
sosial bærekraft58. Dette rammeverket og andre due diligence-undersøkelser basert på Verdensbankens 
standarder (ikke utdypet i denne rapporten), anvendes i blant annet i vannkraftprosjekter i Pakistan59. 
 

                                                                    

53 http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Large-Pension-Funds-Survey.pdf  
54 http://blackrhinogroup.com/#Aboutus  
55 https://www.eksportkreditt.no/no/agua-fria-solkraftprosjekt-i-honduras/; https://stateofgreen.com/en/profiles/state-of-
green/news/kenya-constructs-africa-s-largest-wind-farm-with-danish-support.   
56 http://www.ekf.dk/da/om-ekf/CSR-i-EKF/Sider/EKF%20i%20internationalt%20samarbejde%20om%20CSR.aspx  
57 The Governance Group har intervjuet 15 bransje-og andre relevante eksperter ifm. med denne utredningen 
58 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html  
59 https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/01/14/how-chinas-asian-infrastructure-investment-bank-fared-its-first-
year/#513a02275a7fn  

Figur 6: Lake Turkana 
vindfarm i Kenya 

Gjennom Klimainvesteringsfonden 
(driftet av danske IFU) har 
Pensjonsfondet Pension Danmark 
bidratt med DKK 87 millioner i 
aksjekapital til Afrikas største 
vindkraftprosjekt. Investeringer på 
620 millioner Euro er fordelt på flere 
aktører, inkludert internasjonale 
utviklingsbanker, bedrifter og 
investorer. Danmarks 
Eksportkredittfond (EKF) har stilt 1 
milliard DKK i garantier til prosjektet, 
som følger flere av prinsippene nevnt i 
figur 3 og 4.   

Figur 7: Solkraftprosjektet 
Agua Fria 

Fem norske aktører deltok i 
finansieringen og byggingen av 
solkraftprosjektet i Honduras. 
Norfund, KLP og Scatec Solar var 
medinvestor med et lokalt selskap. 
Eksportkreditt Norge og 
Garantisinstituttet for 
Eksportkreditt (GIEK) deltok i 
finansieringen med langsiktige lån 
og garantier. Internasjonale 
retningslinjer som IFC Performance 
Standards og OECDs retningslinjer 
om miljø og sosiale forhold ble 
anvendt fra prosjektstart og for 
oppfølging.  

 

 

 

 

Figur 8: ABPs 
infrastrukturinvesteringer    

Det nederlandske pensjonsfondet 
ABP kjøpte i 2017 48 
infrastrukturprosjekter lokalisert i 
Vest-Europa (EUR 700 millioner). 
Det inkluderte nederlandske statlige 
kontorbygg, sykehus og veier, samt 
sol- og vindfarmer i Frankrike og 
Tyskland. Investeringen var i tråd 
med ABPs mål om å finne 
investeringer med god inntjening og 
som bidrar til å løse sosiale- og 
bærekraftmessige utfordringer 
(klima og miljø).   
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Samtidig er ikke etterlevelse av internasjonale retningslinjer en garanti for at viktige hensyn er oppfylt, 
noe sivilsamfunnet i Kenya har uttrykt om Lake Turkana-prosjektet. Her har det vært uenighet med 
utbyggeren rundt landrettigheter, urfolks rettigheter og hvorvidt de og andre interessenter har fått utrykt 
sine bekymringer med prosjektet60. AIIB har også fått kritikk for sine investeringer, blant for å ikke gi 
informasjon om prosjekter som kan ha negativ påvirkning på lokalbefolkninger, som heller ikke har fått 
muligheten til å gi sine innspill. En mulig forklaring er bankens alternative praktisering av FPIC-
prinsippet, herunder «Free, prior, and informed consultation» (FPIC). Det skiller AIIB fra etablert praksis 
blant andre utviklingsbanker (eksempelvis IFC og Verdensbanken), som legger «Free, Prior, and Informed 
Consent» til grunn 61. 
 
Dette viser at investeringer i unoterte infrastrukturprosjekter ikke bare krever gode forundersøkelser og 
etterlevelse av internasjonale retningslinjer. Det krever også god konsultasjon med berørte interessenter 
for etterlevelse av menneskerettigheter og FPIC-prinsippet (se kapittel 3 for mer informasjon) for å 
håndtere risikoen for alle interessenter – investorer så vel som lokal- og urbefolkning.  
 
Eksemplene over viser at det alltid hviler et ansvar på investorer innen unotert infrastruktur eller andre 
unoterte prosjekter. Et fond som arbeider aktivt med dette, er nederlandske ABP62, som mot slutten av 
2017 forvaltet over EUR 409 milliarder i pensjonsmidler for offentlig ansatte63. I ABP skal ESG-relaterte 
muligheter og risiko medregnes i alle investeringer. Ved unoterte prosjekter har fondet strenge kriterier 
og grundige vurderinger for valg av forvaltere og strategier. Samtlige ABP-investeringer skal delta i GRESB 
Infrastructure-undersøkelsen for resultater innen bærekraft.64 
 
Sammen med sin forvalter APG og andre partnere, er ABP et av de første pensjonsfondene som har 
identifisert investeringsmuligheter knyttet til 13 av FNs 17 bærekraftsmål (Sustainable Development 
Investments – SDIs). Det inkluderer muligheter innen infrastruktur, blant annet transport og fornybar 
energi. ABP forpliktet seg allerede i 2015 om å doble investeringer knyttet til bærekraftig utvikling fra 
EUR 29 til EUR 58 milliarder innen 2020.65 I 2017 kjøpte ABP for eksempel 48 infrastrukturprosjekter fra 
Nederlandske Dutch Infrastructure Fund (DIF) (se figur 9) for EUR 700 millioner66. ABP er et eksempel på 
at store pensjonsfond som forvalter verdier for offentlig ansatte og interesser kan være egnet til å 
investere i unotert infrastruktur. 
 
Eksemplene ovenfor viser at et bredt sett med aktører, deriblant institusjonelle investorer som 
pensjonsfond, investerer i unotert infrastruktur – det til tross for tilknyttet risiko på flere plan.  
Internasjonale prinsipper og retningslinjer, styringsmekanismer og investeringer som bidrar til å 
redusere risiko og løse bærekraftsutfordringer, spiller en sentral rolle.  
 
 

 
 

                                                                    

60 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf  
61 Prosjektene som har skapt kontroverser finner bl.a. sted i Pakistan. AIIB holder også fortsatt døren åpen for kullinvesteringer: 
https://thediplomat.com/2017/08/is-the-aiib-really-lean-clean-and-green/  
62 APG (All Pensions Group) forvalter (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) ABPs verdier og er fondets investeringsarm.  
63 https://www.abp.nl/english/press-releases/annual-report-2017.aspx  
64 https://share.ca/wp-content/uploads/2017/03/Xander-den-Uyl_PRI.pdf 
65 https://www.top1000funds.com/analysis/2017/08/17/dutch-pension-funds-embrace-un-goals/  
66 https://www.ipe.com/countries/netherlands/abp-acquires-48-infrastructure-projects-in-700m-transaction/10019880.article  
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4.2 Investeringer og retningslinjer i praksis 
En rekke internasjonale institusjonelle investorer investerer i unotert infrastruktur, for eksempel store 
pensjonsfond, forvaltere av pensjonsfond53 eller PE-fond som Blackstone og datterselskapet Black Rhino. 
Sistnevnte fokuserer spesifikt på energirelatert infrastruktur (fossilt og fornybart)54. Prosjekteksempler 
befinner seg både i utviklede OECD-land og mellom- og lavinntektsland. Investeringer i prosjekter utføres 
ofte i samarbeid med flere partnere (statlige, flerstatlige og private) som dekker ulike behov – for 
eksempel egenkapital, langsiktige lån og garantier eller leveranser av komponenter. I Figur 6-8 
eksemplifiseres dette med korte eksempler, blant annet innen fornybar energi (sol og vind)55, i både  

 
utviklingsland og i velutviklede OECD-land. Eksemplene fra Kenya og Honduras gir et bilde på at 
investorer og andre bidragsytere følger en rekke internasjonale retningslinjer nevnt i oversikten ovenfor. 
I slike prosjekter kan det for eksempel være utviklingsbanker eller statlige 
eksportfinansieringsinstitusjoner som følger retningslinjer og standarder fra bl.a. FN, OECD og IFC. Det 
gjelder også norske statlige aktører som Norfund, Eksportkreditt Norge og GIEK, samt Danmarks 
Eksportkreditt - EKF56. 
 
I våre intervjuer med eksperter fra utviklingsbanker ble denne samarbeidsformen beskrevet som 
fornuftig for å redusere risiko, særlig i utviklingsland. Internasjonale utviklingsbanker (eksempelvis IFC, 
EBRD og AfDB) er organisert hensiktsmessig for implementering av retningslinjer som IFC PS (et krav hos 
IFC), due diligence og andre langsiktige utfordringer i et prosjekt 57. Et annet interessant eksempel er 
nyetablerte Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Med noen få unntak har AIIB integrert 
standardene fra IFC og Verdensbanken (EHS Guidelines og Performance) i sitt rammeverk for miljø og 
sosial bærekraft58. Dette rammeverket og andre due diligence-undersøkelser basert på Verdensbankens 
standarder (ikke utdypet i denne rapporten), anvendes i blant annet i vannkraftprosjekter i Pakistan59. 
 

                                                                    

53 http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Large-Pension-Funds-Survey.pdf  
54 http://blackrhinogroup.com/#Aboutus  
55 https://www.eksportkreditt.no/no/agua-fria-solkraftprosjekt-i-honduras/; https://stateofgreen.com/en/profiles/state-of-
green/news/kenya-constructs-africa-s-largest-wind-farm-with-danish-support.   
56 http://www.ekf.dk/da/om-ekf/CSR-i-EKF/Sider/EKF%20i%20internationalt%20samarbejde%20om%20CSR.aspx  
57 The Governance Group har intervjuet 15 bransje-og andre relevante eksperter ifm. med denne utredningen 
58 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html  
59 https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/01/14/how-chinas-asian-infrastructure-investment-bank-fared-its-first-
year/#513a02275a7fn  
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Samtidig er ikke etterlevelse av internasjonale retningslinjer en garanti for at viktige hensyn er oppfylt, 
noe sivilsamfunnet i Kenya har uttrykt om Lake Turkana-prosjektet. Her har det vært uenighet med 
utbyggeren rundt landrettigheter, urfolks rettigheter og hvorvidt de og andre interessenter har fått utrykt 
sine bekymringer med prosjektet60. AIIB har også fått kritikk for sine investeringer, blant for å ikke gi 
informasjon om prosjekter som kan ha negativ påvirkning på lokalbefolkninger, som heller ikke har fått 
muligheten til å gi sine innspill. En mulig forklaring er bankens alternative praktisering av FPIC-
prinsippet, herunder «Free, prior, and informed consultation» (FPIC). Det skiller AIIB fra etablert praksis 
blant andre utviklingsbanker (eksempelvis IFC og Verdensbanken), som legger «Free, Prior, and Informed 
Consent» til grunn 61. 
 
Dette viser at investeringer i unoterte infrastrukturprosjekter ikke bare krever gode forundersøkelser og 
etterlevelse av internasjonale retningslinjer. Det krever også god konsultasjon med berørte interessenter 
for etterlevelse av menneskerettigheter og FPIC-prinsippet (se kapittel 3 for mer informasjon) for å 
håndtere risikoen for alle interessenter – investorer så vel som lokal- og urbefolkning.  
 
Eksemplene over viser at det alltid hviler et ansvar på investorer innen unotert infrastruktur eller andre 
unoterte prosjekter. Et fond som arbeider aktivt med dette, er nederlandske ABP62, som mot slutten av 
2017 forvaltet over EUR 409 milliarder i pensjonsmidler for offentlig ansatte63. I ABP skal ESG-relaterte 
muligheter og risiko medregnes i alle investeringer. Ved unoterte prosjekter har fondet strenge kriterier 
og grundige vurderinger for valg av forvaltere og strategier. Samtlige ABP-investeringer skal delta i GRESB 
Infrastructure-undersøkelsen for resultater innen bærekraft.64 
 
Sammen med sin forvalter APG og andre partnere, er ABP et av de første pensjonsfondene som har 
identifisert investeringsmuligheter knyttet til 13 av FNs 17 bærekraftsmål (Sustainable Development 
Investments – SDIs). Det inkluderer muligheter innen infrastruktur, blant annet transport og fornybar 
energi. ABP forpliktet seg allerede i 2015 om å doble investeringer knyttet til bærekraftig utvikling fra 
EUR 29 til EUR 58 milliarder innen 2020.65 I 2017 kjøpte ABP for eksempel 48 infrastrukturprosjekter fra 
Nederlandske Dutch Infrastructure Fund (DIF) (se figur 9) for EUR 700 millioner66. ABP er et eksempel på 
at store pensjonsfond som forvalter verdier for offentlig ansatte og interesser kan være egnet til å 
investere i unotert infrastruktur. 
 
Eksemplene ovenfor viser at et bredt sett med aktører, deriblant institusjonelle investorer som 
pensjonsfond, investerer i unotert infrastruktur – det til tross for tilknyttet risiko på flere plan.  
Internasjonale prinsipper og retningslinjer, styringsmekanismer og investeringer som bidrar til å 
redusere risiko og løse bærekraftsutfordringer, spiller en sentral rolle.  
 
 

 
 

                                                                    

60 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Investor%20briefing%20-%20Renewable%20energy%20-
%20Apr%202017.pdf  
61 Prosjektene som har skapt kontroverser finner bl.a. sted i Pakistan. AIIB holder også fortsatt døren åpen for kullinvesteringer: 
https://thediplomat.com/2017/08/is-the-aiib-really-lean-clean-and-green/  
62 APG (All Pensions Group) forvalter (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) ABPs verdier og er fondets investeringsarm.  
63 https://www.abp.nl/english/press-releases/annual-report-2017.aspx  
64 https://share.ca/wp-content/uploads/2017/03/Xander-den-Uyl_PRI.pdf 
65 https://www.top1000funds.com/analysis/2017/08/17/dutch-pension-funds-embrace-un-goals/  
66 https://www.ipe.com/countries/netherlands/abp-acquires-48-infrastructure-projects-in-700m-transaction/10019880.article  
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5. Norges Bank – utøvelse av ansvarlig eierskap 
 
5.1 Ansvarlig forvaltning og eierskap – mandat og prinsipper 
Målet med investeringene i Statens pensjonsfond er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader med 
moderat risiko. Både Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU) skal 
investeres ansvarlig. For SPU innebærer det et ganske komplekst oppsett som tar utgangspunkt i to 
elementer: Et mandat fra Finansdepartementet som setter føringer for Norges Banks praktiserende 
prinsipper og et sett med etisk motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse 67. Dette belyser vi i 
to separate figurer (9 og 10). 
 
Figur 9: Rammeverk for ansvarlige investeringer 

Mandatet 
Mandatet for SPU viser til at Norges Banks prinsipper skal 
baseres på hensynene til god selskapsstyring, miljø og 
samfunnsmessige forhold i forvaltningen i tråd med 
internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder som: FNs 
Global Compact, OECDs retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale 
selskaper. Finansdepartementet og Norges Bank har sluttet seg 
til Principles for Responsible Investments (PRI). 

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse 
Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte 
retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra 
SPU. De inneholder kriterier for utelukkelse som er basert på 
hva selskapene produserer (produkter som våpen, militært 
materiell, tobakk og kull) eller på deres atferd (grove brudd på 
menneskerettigheter, klima, miljøskade eller grov korrupsjon). 
Dersom det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt kan 
selskaper settes til observasjon. 

Kilder: Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (2011) og St. melding 26 (2016-2017); NBIM Responsible 
Investment Government Pension Fund Global (2017). 
 
 
Figur 10: Integrering praksis – Prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet  

Standardsetting 
Norges Bank anerkjenner prinsipper og standarder i henhold 
til mandatet. Sammen med FNs veiledende retningslinjer for 
næringsliv og menneskerettigheter, utgjør de rammeverket for 
ansvarlig forvaltning av SPU, i praksis. Norges Bank er også 
delaktig i videreutviklingen av prinsippene og standardene. 
 

Forventningsdokumenter 
Det er utarbeidet egne forventningsdokumenter 
for seks områder: klimaendringer, vannressurser, 
menneskerettigheter, barns rettigheter, anti-
korrupsjonsarbeid og skatt og åpenhet. 
Forventningsdokumentene uttrykker hvordan banken 
som finansiell investor forventer at selskapene skal forholde 
seg til bestemte problemstillinger som del av sin virksomhet. 

Eierskap 
Eierskap kan utøves ved å stemme på generalforsamlinger, 
delta i styrende organer, ha dialog med selskaper og gjennom 
kontakt med styrene. I arbeidet med eierskapsutøvelsen 
prioriterer banken inngående kjennskap til de selskapene, 
sektorene og markedene fondet er investert i. Eierskapet 
følges blant annet opp gjennom analyser, stemmegiving og 
dialog. 
 

Risikohåndtering 
Norges Bank vurderer risiko forbundet med selskapsstyring og 
samfunns- og miljømessige forhold (ESG-risiko). Banken 
foretar analyser av risiko på land-, sektor- og selskapsnivå. 
Vurderingene bidrar til mer kunnskap om den samlede 
risikoen fondet er utsatt for og har ført til at Banken solgt seg 
ut av enkelte selskaper. Dette gjennomføres i tråd med 
Bankens mandat/risikorammer og skiller seg fra utelukkelse 
som baserer seg på etiske retningslinjer. 

Etikkrådet - Observasjon og utelukkelse fra SPU i praksis 
Norges Bank fatter beslutninger om utelukkelse og 
observasjon etter tilrådninger fra Etikkrådet. Rådets rolle er 
uavhengig av Norges Bank og det er ikke alltid dets 
tilrådninger og Bankens beslutninger stemmer overens. 
Etikkrådet vurderer årlig om grunnlaget for utelukkelse eller 
observasjon fortsatt er til stede, som kan føre til oppheving. 

Investeringsstrategien 
Investeringsstrategien integrerer en rekke av prinsippene i 
denne oversikten, som f.eks. risikohåndtering og ESG-risiko. 
Åpenhet rundt forvaltningen løftes også fram i strategien. 
 

Kilder: Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (2011) og St. melding 26 (2016-2017); NBIM Responsible 
Investment Government Pensionfund Global (2017); Etikkrådet Årsmelding 2017 (2017). 
 
5.2 Norges Bank og risikohåndtering ved unoterte infrastrukturinvesteringer 
Rammeverket og prinsippene beskrevet i figur 8 og 9 ligger til grunn for alle investeringer av SPU. Det er 
sannsynlig at de etiske retningslinjene trolig vil gjelde eventuelle unoterte infrastrukturinvesteringer. I 

                                                                    

67 https://www.nbim.no/no/fondet/styringsmodellen/mandat-for-forvaltningen-av-statens-pensjonsfond-utland/#Kap2  
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tillegg har Norges Bank selv foreslått begrensninger for hva og hvordan man investerer i unotert 
infrastruktur. I flere brev fra 2015 og 2016 til Finansdepartementet68 viser Norges Bank til konkrete 
restriksjoner som kan bidra til å begrense risikoen ved eventuelle investeringer i unotert infrastruktur. 
 
Figur 11 viser i korthet hvordan banken har foreslått å tilnærme seg unotert infrastruktur. I tillegg til å 
begrense seg til spesifikke land og typer anlegg (sektorer), framheves prosjekter med stor grad av 
framtidig inntjening som mest aktuelle i første omgang. Investeringer i for eksempel eksisterende anlegg, 
«Brown Field»-prosjekter, ansees som minst risikofylt. Risikoen ved utviklingsprosjekter, «Greenfield»-
prosjekter69, ansees å være for høye i startfasen. Dette er ofte anlegg som skal bygges fra bunnen av og er 
knyttet til risikoelementer som for eksempel løyver, rettigheter, kontraktsforhandlinger og flere andre 
faktorer. 
 
Banken vil heller ikke gjennomføre sine første infrastrukturinvesteringer alene. Å investere sammen med 
for eksempel utviklingsbanker, infrastrukturbanker og lokale partnere gir flere fordeler, blant annet 
lokalkunnskap og tilgang til myndigheter, også etter at en investering er gjennomført. I våre intervjuer 
med bransjeeksperter blir denne framgangsmåten nevnt som en god læringsmulighet. Denne logikken 
understrekes også av OECD. De viser til at investeringer sammen med andre partnere reduserer risiko da 
det dekker ens egen mangel på kompetanse. Dette kan også bygge relevant in-house kunnskap for å gjøre 
egne direkte investeringer på sikt70. 
 
Sammenlignet med unotert eiendom, kan investeringene være større, men færre i antall ved investeringer 
i unotert infrastruktur. Sammen med begrensningene i figur 11, vil banken sikre seg et godt risikobilde 
ved å gjennomføre grundige investeringsgjennomganger i forkant av unoterte infrastrukturinvesteringer. 
Den offentlige rapportering vil spille en viktig rolle for å informere om avkastningen på investeringene og 
hvilke typer risiko man er eksponert mot. 
 
Figur 11: Norges Bank – restriksjoner ved unoterte infrastrukturinvesteringer    

Kilde: https://www.nbim.no/no/apenhet/brev-til-finansdepartementet/2016/investeringer-i-unotert-infrastruktur-i-statens-
pensjonsfond-utland/ 
 

                                                                    

68 Statens pensjonsfond utland – investeringer i infrastruktur (2015); Investeringer i unotert infrastruktur i Statens pensjonsfond 
utland (2016).  
69 “Brownfield” er et begrep for eksisterende infrastrukturanlegg som er i driftsfasen i deres livssyklus, mens “greenfield” vanligvis 
refererer til nye prosjekter eller betydelige utvidelser eller oppgraderinger av eksisterende anlegg.   
70 http://awsassets.wwf.no/downloads/wwf_notat_om_investeringer_i_unotert_infrastruktur_2016_1.pdf: WWF forklarer denne 
framgangsmåten i notatet med referanse til OECD og andre kilder.  

Land (verdensdel) 
Driften av infrastrukturanlegg er normalt offentlig regulert. Uventede endringer i rammebetingelse kan endre investeringens 
verdi. Risiko kan reduseres ved å begrense investeringene til de mest utviklede landene i Europa, Nord-Amerika og Oceania – 
land med velfungerende rettssystemer og erfaring med private eiere av infrastruktur. 
 
Typer anlegg 
Banken tilnærmer seg investeringsmuligheter og bygger kompetanse gradvis. Energi, kommunikasjon og transport pekt ut som 
mest aktuelt (per 2016), både på grunn av vekst i investeringsområdene og erfaring med og aksept for privat eierskap. 
 
Typer prosjekter 
Investeringer med stor grad av fremtidig inntjening er mest aktuelle i første omgang. Herunder anlegg som allerede er i drift 
kontra utviklingsprosjekter, som kan være mer risikofylte. 
 
Samarbeid/eierskap 
Banken kan investere sammen med multilaterale/regionale utviklingsbanker eller nasjonale infrastrukturbanker. Lokale 
partnere gir nødvendig lokalkunnskap. Det kan stilles krav om samarbeidspartnere og at banken skal være minoritetsinvestor. 
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Skulle Stortinget gi anledning til å investere i unotert infrastruktur vil ikke bare prinsippene om ansvarlig 
forvaltningsvirksomhet bli lagt til grunn, men også reguleringen av unoterte eiendomsinvesteringer. Dette 
nevnes spesifikt i brevene til Finansdepartementet og har flere likhetstrekk med restriksjonene i figur 11. 
For eksempel valg av strategiske byer, sektorer og partnerskap med lokale investorer. Dette går nærmere 
inn på i neste del av dette kapitelet (5.3.) 
 
5.3 Forvaltning og risikohåndtering av SPUs unoterte eiendomsinvesteringer 
Forvaltningen av SPUs unoterte eiendomsinvesteringer, som utføres av Norges Bank Real Estate 
Management (NBREM), bør kunne forutsettes å ha kompetanse innen risikohåndtering av unotert 
infrastruktur. NBREM har per i dag anledning til å investere inntil 7 % av SPU i unotert eiendom. 
 
Ettersom eiendomsinvesteringene skal forvaltes ansvarlig og miljøvennlig, ligger mandatet fra 
Finansdepartementet om ansvarlige investeringer og Norges Banks prinsipper til grunn. Alle 
eiendomsinvesteringene måles på miljøvennlig forvaltning basert på referansen Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB)71. Her tas det hensyn til grønne sertifiseringsordninger for større bygg, 
rangering av eiendomsfond, selskaper og forvaltere72.  GRESB har også en referanse for infrastruktur som 
nevnes spesifikt av Norges Bank i 2016 som en rapporteringsstandard for bærekraft. Norges Bank 
fremhever at dette støtter opp om målet om høyest mulig avkastning over tid og at det kan redusere risiko 
i porteføljen på lang sikt. 

Norges Banks eierstyring og policy på unoterte eiendomsinvesteringer 73 er relevante og, i de fleste 
tilfeller, overførbar til investeringer i unotert infrastruktur. Dette gjelder blant annet risiko- og 
investeringsutvalget til hovedstyret i Norges Bank som skal vurdere om investeringene foretas i henhold 
til mandat og strategiplan. I praksis så betyr det at risiko (deriblant politisk, regulatorisk og 
omdømmemessig) vurderes nøye i forkant av hver større, unotert investering. For mindre investeringer 
har Norges Banks administrasjon opprettet rådgivende komiteer slik at ulike risikoer ved unotert 
eiendom blir belyst før en beslutning tas. 
 
Følgende NBREM-policy vil kunne bidra til å kontrollere SPUs risikoeksponering dersom det åpnes for 
unotert infrastruktur: 

 Investeringer i infrastruktur gjennom datterselskaper for å sikre god risikostyring og beskytte 
fondets verdier. 

 Investeringer i unoterte selskaper og fondskonstruksjoner skal være etablert i land som Norge 
har skatteavtaler med, eller land som gir Norge rett til skatteopplysninger gjennom andre 
internasjonale avtaler. 

 Investeringer gjennom etablerte og kjente strukturer allerede godkjent av aktuelle skatte- og 
regulatoriske myndigheter. 

 NBREM skal sørge for at Norges Banks immunitet respekteres og at banken beskyttes mot 
søksmål i andre jurisdiksjoner hva gjelder skattekrav og lignende. 
 

Norges Banks erfaring med ansvarlig eierskap fra noterte og unoterte investeringer (eiendom) er meget 
relevant når det kommer til risikoene identifisert med unotert infrastruktur. Neste kapittel vil derfor 
vurdere hvordan ansvarlig eierskap og risiko har blitt håndtert i praksis. 
                                                                    

71 https://www.nbim.no/no/investeringene/eiendomsforvaltningen/ 
72 https://www.nbim.no/no/apenhet/brev-til-finansdepartementet/2017/gjennomgang-av-norges-banks-forvaltning-av-statens-
pensjonsfond-utland/  
73 https://www.nbim.no/en/the-fund/governance-model/policies/real-estate-investments-/ 
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6. SPU - Omdømmerisiko og håndtering 
«Mange investeringer i infrastruktur er utsatt for stor regulatorisk eller politisk risiko (…) Ved unoterte 
investeringer vil eierandelen i hver enkelt investering generelt være stor. Da blir også fondets investeringer 
mer synlige og lettere gjenstand for kritikk. Konflikter med andre lands myndigheter om regulering av 
transport, energiforsyning og andre viktige fellesgoder vil generelt være krevende, og innebærer risiko for 
fondets omdømme. Et åpent og politisk forankret statlig fond som SPU er etter departementets vurdering 
mindre egnet til å bære denne type risiko enn andre investorer» 
Meld. St. 23, 2015: 4. 
 
I stortingsmelding 23 (2015) viser Finansdepartementet til at SPU er mindre egnet til å bære risiko 
relatert til unoterte infrastrukturinvesteringer enn andre investorer. Våre undersøkelser av andre 
pensjonsfond i kapittel 4, viser derimot flere eksempler på investeringer i unotert infrastruktur, både i 
utviklingsland og velutviklede OECD-land. I en rapport fra 2017 om NBIMs investeringsmuligheter i 
fornybar energi (infrastruktur)74, viser Institute of Energy Economics and Financial Analysis til en rekke 
andre tilsvarende fond (Sovereign Wealth Funds), som investerer i unotert infrastruktur. Disse aktørene 
og fondene vi har sett på er i likhet med SPU trolig utsatt for flere av de samme risikomomentene som 
følger med unotert infrastruktur, inkludert omdømmerisiko. I dette kapittelet vil vi derfor gå nærmere inn 
på Finansdepartementets og Stortingets beslutningsgrunnlag om risiko ved infrastrukturinvesteringer. 
 
6.1 Etablert erfaring i unotert eiendom og noterte infrastrukturinvesteringer 
Markedsverdien av SPUs investeringer i unotert eiendom lå i 2017 på NOK 217 milliarder75 - 2,4 % av 
fondets aktivafordeling76. Dette er praktisk erfaring med unotert forvaltning som kan komme godt med 
ved investeringer i unotert infrastruktur. Med unotert eiendom har investeringene skjedd i et gradvis 
tempo og er begrenset til spesifikke byer i blant annet Asia, Europa og Nord-Amerika, innenfor sektorene 
handel, kontor og logistikk77. NBREM er også representert i GRESB Real Estate Advisory Board, som gir 
strategiske råd og innspill til GRESB sine verktøy og tjenester innen eiendom78. 
 
Selv om eiendomsinvesteringene til SPU gir relevant erfaring, er det også verdt å merke seg at Norges 
Bank allerede har noterte investeringer i børsnoterte infrastrukturselskaper (aksjer) og obligasjoner 
(rentepapirer). Bankens beholdningsoversikt viser flere aktører som i en eller annen form er involvert i 
infrastruktur og befinner seg i flere verdensdeler – eksempelvis Asia, Afrika, Nord-Amerika og Europa79. 
Søket viste at NBIMs eierandeler strakk seg fra opp til 3 % av totalaksjene - en relativt lav andel (avhengig 
av aktørens markedsverdi). 
 
Fondets noterte investeringer viser at det allerede er eksponert for risikobildet knyttet til unotert 
infrastruktur, herunder politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko. Basert på geografien til 
selskapene og fondene hvor de har eierandeler, er man også inne i land og markeder som forbindes med 
dette risikobildet. Selv om dette eierskapet ikke er direkte i infrastrukturprosjekter, står det i kontrast til 
Finansdepartementets og Stortingets konklusjon. At Norges Bank allerede må forventes å ha anvendt 
prinsippene for ansvarlig forvaltning innen notert infrastruktur, indikerer at banken har etablert noe 
erfaring på området. 

                                                                    

74 http://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/02/Making-the-Case-for-Investment-in-Renewable-Energy-Infrastructure_February-
2017.pdf  
75 Side 127, https://static.norges-
bank.no/contentassets/0909ca87effb4b1f8bdbf164878a16b1/nb_aarsberetning_2017.pdf?v=02/27/2018090351&ft=.pdf 
76 https://www.nbim.no/no/fondet/markedsverdi/  
77 https://www.nbim.no/no/investeringene/eiendomsforvaltningen/  
78 https://gresb.com/about/#gov  
79 https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/beholdninger-per-31.12.2017/?fullsize=true. Søkeord: «infrastructure».  
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6.2 Omdømmerisiko i noterte aksjeinvesteringer 
Norges Bank håndterer risiko relatert til sine investeringer på flere vis. En måte er gjennom bankens egen 
risikohåndtering som går inn på selskapsstyring og ESG-risiko hvor de selv kan selge seg ned eller 
utelukke selskaper. En annen måte er gjennom Etikkrådet som vurderer om investeringer er i strid med 
SPUs etiske retningslinjer og gir anbefalinger om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank. 
 
Selv om Etikkrådet ikke har kapasitet til å dekke flertallet av NBIMs investeringer, har rådets arbeid 
avslørt flere tilfeller hvor SPU er investert i selskaper som bryter med de etiske retningslinjene. Et 
eksempel som berører infrastruktur er Etikkrådets anbefaling og Norges Banks utelukkelse av det indiske 
selskapet Bharat Heavy Electricals LTD (se figur 12 for mer informasjon). Utgangspunktet for rådets 
anbefaling var Bharats kontrakt for byggingen av et kullkraftverk i Khulna, Bangladesh, hvor det ble 
påpekt uakseptabel risiko og ansvar for alvorlig miljøskade.  
 
Flere andre saker Etikkrådet har tatt stilling til de siste årene har også omhandlet mistanke om 
korrupsjon i selskaper SPU er investert i. For eksempel oljeselskapene PetroChina LTD. og Italienske ENI 
SPA, oljeserviceselskapet Saipem SPA og industriselskapet Leonardo SPA80.  
 
I sammenheng med denne rapporten har vi også utført en begrenset medieanalyse og kommet over flere 
saker som har gitt SPU negativ publisitet. Et eksempel er fondets investeringer på NOK 11 milliarder i 
selskapene bak Dakota Access Pipeline81. Det er en sak som har vekket stor oppmerksomhet og som vi 
viser til i kapittel 2 som et eksempel på risiko relatert til investeringer i infrastruktur. Et annet eksempel 
er fondets investeringer i selskaper med kasinovirksomhet i Macao - hvor det er koblinger til organisert 
kriminalitet 82. Gjennom videre analyser utført i Retriever dukker «Oljefondet» (SPU) opp ofte i 
sammenheng med nøkkelord som «organisert kriminalitet», «korrupsjon» og «menneskerettigheter». 
 
Selv om disse undersøkelsene er begrensede, viser det at SPU allerede er eksponert mot forhold som kan 
medføre negative omdømmehendelser gjennom noterte aksjeinvesteringer, også innen investeringer 
relatert til infrastruktur. Mediesakene er ikke knyttet til størrelse på eierandel, men at de er investor. Det 
viser at selv en mindre investering (notert eller ikke) kan innebære risiko og negativ publisitet. 
 
 
 
 
 

                                                                    

80 https://e24.no/makro-og-politikk/oljefondet/oljefondet-frykter-oljekorrupsjon/23990442  
81 https://www.nrk.no/sapmi/fortsatt-11-milliarder-_norske-penger_-i-_black-snake__-_-forer-trumps-oljepolitikk-1.13940030  
82 https://e24.no/boers-og-finans/oljefondet/korrupsjonseksperter-ut-mot-oljefondets-kasinoer/24279724  
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80 https://e24.no/makro-og-politikk/oljefondet/oljefondet-frykter-oljekorrupsjon/23990442  
81 https://www.nrk.no/sapmi/fortsatt-11-milliarder-_norske-penger_-i-_black-snake__-_-forer-trumps-oljepolitikk-1.13940030  
82 https://e24.no/boers-og-finans/oljefondet/korrupsjonseksperter-ut-mot-oljefondets-kasinoer/24279724  
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Figur 12: Etikkrådets begrunnelse for utelukkelse av Bharat Heavy Electricals LTD  

Kilde: Etikkrådets årsmelding 2017. 

6.3 Vurdering  
Eksemplene over viser at politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko fordrer nøye undersøkelser og 
anvendelse av riktige verktøy. I flere av eksemplene nevnt ovenfor har dette manglet. I Etikkrådets 
tilrådning om Bharat Heavy Electricals LTD., påpekes det spesifikt at IFC sine anbefalinger og standarder 
(det mest benyttede internasjonalt) for slike prosjekter ikke er fulgt. Dette står i kontrast til casene 
demonstrert i kapittel 4, hvor slike prosesser og internasjonale retningslinjer står sentralt ved 
investeringer i unotert infrastruktur.  
 
Samtidig gjør forskjellen mellom unoterte og noterte investeringer at dette ikke nødvendigvis er 
sammenlignbart. Unoterte investeringer er vesentlig mindre likvide enn noterte. Likevel er dette relevant 
erfaring når Norges Bank skal utvikle rammeverk for investeringer i unotert infrastruktur som viser 
hvilken rolle for eksempel IFC sine standarder kan ha for dette området.  
 
Dakota Access Pipeline-saken og kollapsen av Moranda-broen i Italia belyser også at risiko ved 
infrastrukturinvesteringer kan være like omfattende i et velutviklet OECD-land som i andre deler av 
verden. Investeringsforvalteren Blackrock påpeker også dette i et notat83 og viser til flere eksempler på 
regulatorisk risiko i Vest-Europa. Dette kan i enkelte tilfeller komme fra politiske initiativer som rammer 
infrastrukturprosjekter som tiltrekker stor oppmerksomhet. Det fordrer grundige risikovurderinger med 

                                                                    

83 https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-infrastructure-investment-november-2015.pdf  

Etikkrådet anbefaler å utelukke Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel 
risiko for at selskapet gjennom sin virksomhet i Khulna, Bangladesh er ansvarlig for alvorlig miljøskade. 

BHEL er tildelt kontrakten med å bygge et stort kullkraftverk sør i Bangladesh. Kraftverket skal bygges nær grensen for det 
nasjonale verneområdet Sundarbans, verdens største mangroveskog. Hele området er også Ramsarområde. Området har høy 
biodiversitet og store verneverdier med blant annet bengalsk tiger og elvedelfiner. Innenfor verneområdet er det to 
verdensarvområder i Bangladesh, og det er i tillegg ett verdensarvområde på indisk side. 

Det er to forhold som utgjør en betydelig risiko for miljøskade i prosjektet. Transport til kraftverket i byggefasen vil i hovedsak skje 
på kjøl gjennom Sundarbans. Skipsleia inn til oppankringsplassen går svært nær grensen til et av verdensarvområdene. Omlasting 
og transport vil medføre en økt risiko for uhell og ulykker med utslipp svært nær sårbare områder, og denne risikoen er en direkte 
følge av kraftverket og dets lokalisering. 

En annen risiko er knyttet til at svært store mengder elve- og havbunn skal mudres. Når store mengder masse fjernes fra 
elvebunnen eller dumpes, fører det til en betydelig økning i partikler som fraktes med vannstrømmene. Det er høy risiko for at 
denne aktiviteten kan belaste den allerede truede mangroveskogen og livet i vassdrag og tilstøtende sjøområder, som også er viktig 
for lokalbefolkningen. Samtidig vil bunnforholdene endres i verneområder for truede elvedelfiner. 

Etikkrådet henvendte seg til BHEL første gang 19. mai 2016. Selskapet besvarte ikke da rådets henvendelse, men har senere 
kommentert et utkast til tilrådning. Selskapet anfører at det ikke er behov for å mudre. 

Etikkrådet mener at det neppe er mulig å gjennomføre bygging av et kullkraftverk på denne lokaliteten uten at dette i seg selv 
utgjør en høy risiko for å påføre miljøet alvorlig skade, selv med omfattende nye tiltak. I denne saken har selskapet heller ikke i 
tilstrekkelig grad vurdert hva som må gjøres for å beskytte miljøet. Samtidig er det en rekke forhold knyttet til transport som ikke 
er tilfredsstillende adressert og håndtert. I sum tilsier dette en vesentlig forhøyet risiko for uønskede hendelser i et unikt og svært 
sårbart område. 

Rådet legger også betydelig vekt på at UNESCO har uttrykt sterk bekymring for risikoen ved prosjektet, og at IFC sine anbefalinger 
for slike situasjoner ikke er fulgt. UNESCO har etter en ny vurdering bedt om at prosjektet kanselleres. 
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hensyn til endringer i regulatorisk rammeverk, som kan påvirke verdien av unoterte investeringer 
negativt, jfr. Gassled-saken i Norge84. 
 
6.4 Relevante internasjonale retningslinjer og standarder for SPU  
I våre samtaler med bransjeeksperter påpekes det at SPU ofte blir sett på som en pådriver for 
standardsetting innen ansvarlig forvaltning. Norges Bank skriver selv i strategien for 2017–2018 at målet 
er å bli en global leder innenfor ansvarlige investeringer, og at miljøspørsmål, sosiale spørsmål og 
styringsspørsmål kan ha betydelig påvirkning på fondets avkastning. Banken har lagt frem 
forventningsdokumenter på følgende seks områder: klimaendringer, vannforvaltning, 
menneskerettigheter, barns rettigheter, skatt og åpenhet og anti-korrupsjonsarbeid.85 
 
Åpnes det for at SPU kan investeres i unotert infrastruktur, vil man med sin internasjonale posisjon ha en 
god mulighet til å forsterke standarder for slike prosjekter. Som direkteinvestor kan man også ha større 
påvirkningskraft for å sikre en god ESG-tilnærming, sammenlignet med å være eksponert gjennom noterte 
selskaper. Signaleffekten av en slik satsning kan også være positiv og kanskje dra et samlet miljø av blant 
annet institusjonelle investorer i samme retning.  
 
Spørsmålet som gjenstår er hvilke retningslinjer og standarder som kan være relevant for SPUs 
vedkommende. Selv om dette er et svært omfattende tema (som krever en selvstendig utredning), kan 
man trekke fram noen relevante eksempler.  
 
Tar vi utgangspunkt i funnene fra denne rapporten, kan et alternativ være å anvende IFC Performance 
Standards (PS) og EHS Guidelines. Dette er standardene som dukker opp kontinuerlig i våre 
undersøkelser og framheves av bransjeeksperter. Førstnevnte gir spesifikk veiledning til hvordan miljø og 
sosiale forhold kan sikres. Det berører spørsmål knyttet til bl.a. politisk og omdømmerisiko, men også 
konsekvenser på bakken for lokal- og urbefolkning, miljø og naturressurser.  
 
GRESB Infrastructure Assessments er et annet alternativ (allerede nevnt av Norges Bank) som kan sikre 
en god ESG-tilnærming gjennom systematisk måling og ESG-rapportering. Norges Bank har også sluttet 
seg til Principles on Responsbile Investments (PRI). PRI har en egen guide86 (se kapittel 4) som viser 
hvordan institusjonelle investorer kan investere ansvarlig i unotert infrastruktur og etterleve PRIs 6 
prinsipper.  
 
Foruten internasjonale prinsipper, er det vel så viktig med gode forundersøkelser og forstå potensielle 
konsekvenser på bakken (se kapittel 3).  Kombinert med Norges Banks eksisterende prinsipper og forslag 
til restriksjoner, utgjør dette en «pakke» med relevante virkemidler for investeringer i unotert 
infrastruktur.  
 
Da kan man potensielt unngå investeringer i risikoprosjekter enten det gjelder utviklingsland (eks. 
kullkraft i Bangladesh) eller OECD-land (eks. Dakota Access Pipeline). Samlet sett kan en slik tilnærming 
redusere risiko, ta viktige hensyn til bærekraftsspørmål og avsløre mulige konsekvenser. Det kan også gi 
SPU økt anseelse og omdømme. 
 
 
                                                                    

84 Risikosport, DN, 8. februar 2017, https://www.dn.no/meninger/2017/02/08/2044/Pa-innsiden/risikosport  
85 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-
370s/?all=true 
86 https://www.unpri.org/infrastructure/primer-on-responsible-investment-in-infrastructure-/2700.article  
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7. Anbefalinger for videre undersøkelser 
Denne utredningen har undersøkt risikofaktorer og konsekvenser med unoterte infrastrukturprosjekter. 
Vi har derfor sett på hvilke verktøy som kan være med å løse slike utfordringer, inkludert behovet for 
gode forundersøkelser og internasjonale prinsipper og standarder. Samtidig er det aspekter vi ikke har 
fått undersøkt i like stor grad grunnet tid og oppdragets begrensninger.  
 
Her er noen anbefalinger for videre undersøkelser:  

 Undersøke hvilke retningslinjer og standarder Norges Bank vil trenge, skulle Stortinget gi 
tillatelse til investeringer i fornybar energi (infrastruktur). Det vil også innebære å vurdere 
hvorvidt dagens prinsipper og rammeverk er relevante for unoterte infrastrukturinvesteringer, 
og hva Norges Bank eventuelt må endre for å sikre ansvarlig investeringspraksis på området.  

 Hvis investeringene skal skje gjennom fondets miljømandat så bør risikohåndtering og 
standarder relevante til denne investeringskategorien undersøkes nærmere eks. fornybar energi 
o.l. prosjekter. 

 En separat og dypere undersøkelse av hvordan fond, sammenlignbare med SPU, utfører 
forundersøkelser (due diligence), samt bruker internasjonale prinsipper og standarder, i praksis 
og særlig ved fornybare prosjekter. Her bør OECDs nye retningslinjer vektlegges (”Due diligence 
guidance for responsible business, ” 2018).87 

 Sammenligne risikobildet og bærekraftsutfordringer ved infrastrukturprosjekter i OECD-land 
versus land utenfor OECD. Dette kan gjøres gjennom casestudier som sammenligner vellykkede 
prosjekter versus eksempler som har støtt på utfordringer.  
 
 

 

                                                                    

87 https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf 
 



 

 

 


