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1 Sammendrag 

San Leon Energy Plc1 (San Leon) ble utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) i 2016 

på bakgrunn av selskapets petroleumsprospektering i Vest-Sahara. Ettersom virksomheten 

som lå til grunn for utelukkelsen har opphørt, anbefaler Etikkrådet at utelukkelsen av 

selskapet oppheves. 

2 Bakgrunn 

Etikkrådet avga 21. desember 2015 en tilrådning til Norges Bank om å utelukke San Leon fra 

SPU fordi selskapet medvirket til grove brudd på grunnleggende etiske normer ved å drive 

petroleumsprospektering i Vest-Sahara på oppdrag for marokkanske myndigheter.  

Vest-Sahara er et ikke-selvstyrt område uten anerkjent administrator. Etikkrådet tok i sin vur-

dering blant annet utgangspunkt i FN-paktens artikkel 73 om ikke-selvstyrte områder og 

andre rettskilder som tolket FN-paktens bestemmelser. Leting etter og utvinning av natur-

ressurser i slike områder kan i folkerettslig forstand være akseptabel dersom den skjer i sam-

svar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Etter Etikkrådets syn kunne dette vilkåret 

her ikke sies å være oppfylt, og San Leon ble derfor anbefalt utelukket fra SPU. Norges Bank 

fulgte Etikkrådets anbefaling, og offentliggjorde i mars 2016 sin beslutning om utelukkelse av 

selskapet. 

I retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU § 5 (7) heter det: 

«Etikkrådet skal ha rutiner for å vurdere om grunnlaget for observasjon eller 

utelukkelse fortsatt er til stede. Basert på ny informasjon kan Etikkrådet 

anbefale banken at observasjon eller utelukkelse oppheves. […]» 

3 Informasjon fra selskapet 

På forespørsel fra Etikkrådet opplyser selskapets representant at San Leon ikke lenger har 

noen form for virksomhet eller tilstedeværelse i Vest-Sahara.2 

4 Etikkrådets vurdering 

Utelukkelsen av San Leon var knyttet til selskapets letevirksomhet i Vest-Sahara på oppdrag 

for marokkanske myndigheter. Når selskapet ikke lenger er involvert i dette, faller grunnlaget 

for utelukkelsen bort.  

 

 

1 IssuerID: 15213136 
2 Mail fra kommunikasjonsbyrået Tavistock på vegne av San Leon til Etikkrådet, 28. september 2021. 
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5 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av San Leon Energy Plc fra Statens pensjonsfond 

utland.  
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