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1 Innledning 

Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av selskapene Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. 

(samlet referert til her som Rio Tinto eller selskapet) fra Statens pensjonsfond utland. 

Selskapene har vært utelukket siden 2008 på grunnlag av alvorlig miljøskade fra Grasberg-

gruven i Indonesia. Rio Tinto undertegnet 28. september 2018 en kontrakt om salg av alle sine 

interesser i gruven, og informerte 21.12.2018 om at alle formelle tillatelser vedrørende salget 

var på plass. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapene. 

2 Bakgrunn 

Etikkrådet anbefalte i 2008 utelukkelse av Rio Tinto på bakgrunn av at selskapet var joint 

venture-partner med Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. i Grasberg-gruven i Indonesia. 

Gruvedriften deponerer i betydelig grad sine avgangsmasser i det lokale elvesystemet, og 

store og biologisk svært verdifulle områder er berørt og til dels ødelagt av dette. 

Ifølge retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond Utland § 5(5) 

kan Etikkrådet på bakgrunn av ny informasjon anbefale Norges Bank at utelukkelse oppheves. 

3 Informasjon fra selskapet 

Rio Tinto har i lengre tid vært i forhandlinger med det statlige indonesiske gruveselskapet PT 

Indonesia Asahan Aluminium («Inalum») om salg av Rio Tinto sine interesser i Grasberg-

gruven. 28. september i år undertegnet Rio Tinto en bindende kontrakt «to sell its entire 

interest in the Grasberg mine»1 til Inalum.    

På spørsmål fra Etikkrådet bekrefter selskapet per epost at det avslutter alle egne aktiviteter 

og operasjoner ved Grasberg-gruven: «I can confirm that once the sale of our interests in the 

Grasberg mine to Inalum has completed, Rio Tinto will not have any role in the activities or 

operation of the mine. We expect completion to occur in the first half of 2019, subject to 

receipt of regulatory approvals.” 

4 Etikkrådets vurdering 

Etikkrådet anser på grunnlag av ovenstående informasjon at det ikke er grunnlag for å 

opprettholde utelukkelsen av Rio Tinto. 

                                                 

1 Se selskapets pressemelding: http://www.riotinto.com/media/media-releases-237_26148.aspx 
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5 Tilrådning 

Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av selskapene Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. fra 

Statens pensjonsfond utland. 
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