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Etikkrådets observasjonsbrev til Norges Bank om Pan Ocean Co Ltd 

Det sørkoreanske selskapet Pan Ocean Co Ltd (Pan Ocean) har stått til observasjon siden 

januar 2018. Bakgrunnen for observasjonen er at selskapet tidligere har avhendet utrangerte 

skip til beaching i Bangladesh og Pakistan, men også uttalt at det vil avslutte denne praksisen. 

I tilrådningen om observasjon fra 2017 skrev Etikkrådet: 

«I sitt svar til Etikkrådet skriver Pan Ocean at det så langt som mulig vil forsøke å ta de 

nødvendige hensyn så deres skip ikke avhendes til beaching. Etikkrådet oppfatter ikke dette 

som et sterkt forpliktende utsagn fra selskapets side, men ser det likevel som et positivt signal 

om en endring av fremtidig praksis. Etikkrådets anbefaling er derfor at Pan Ocean Co. Ltd. 

settes til observasjon for en periode på fire år. Etikkrådet vil vurdere grunnlaget for 

observasjonen dersom det løper fire år uten at selskapet har avhendet skip til beaching, eller 

før dette, dersom selskapet kommer med en mer forpliktende uttalelse om at denne praksisen 

har opphørt. Dersom selskapet avhender ytterligere skip til beaching, vil Etikkrådet anbefale 

at det utelukkes fra SPU.» 

Etikkrådet har i løpet av inneværende år blitt gjort kjent med at selskapet har avhendet 

ytterligere ett skip til beaching i desember 2017. Dette skjedde etter at Etikkrådets anbefaling 

om observasjon av selskapet var avgitt til Norges Bank i juni 2017, men før den ble 

offentliggjort i januar 2018.  

  



 

 

Etikkrådet har på bakgrunn av dette vært i kontakt med selskapet i april 2019 og minnet om at 

det er satt under observasjon, og at Etikkrådet vil kunne anbefale at det utelukkes fra SPU 

dersom det avhender ytterligere skip til beaching. Selskapet har bekreftet de faktiske forhold 

som omtalt over og gitt en forklaring på hvorfor det valgte denne formen for avhending av det 

aktuelle skipet. Selskapet skriver videre: «Despite above-mentioned difficulties, Pan Ocean 

humbly accepted your opinion as a severe warning and will consider our decision making on 

vessel demolition much more seriously from now on.»1 

I tråd med Etikkrådets tilrådning fra 2017 ville rådet normalt ha anbefalt å utelukke selskapet 

om det avhendet skip til beaching i observasjonsperioden. Etikkrådet anbefaler likevel å 

opprettholde observasjonen blant annet fordi avhendingen av skipet til beaching hadde skjedd 

før tilrådningen om observasjon var gjort kjent for selskapet. Ettersom  Pan Ocean også 

gjentar sin intensjon om ikke å avhende ytterligere skip til beaching, mener Etikkrådet at det 

er grunnlag for å fortsette observasjonen.  

Samtidig ligger det fast at dersom selskapet likevel avhender skip til beaching, vil Etikkrådet 

anbefale at det utelukkes fra SPU.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Brev fra Pan Ocean Co Ltd til Etikkrådet, 22. april 2019. 


