
 

 

 

 

 

 

Forslag til Equinors generalforsamling WWF Verdens naturfond og Greenpeace  

I henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, III. Innkalling til generalforsamling § 5-11. 
Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, ber vi herved om at følgende 
sak inkluderes i agendaen for diskusjon og votering under selskapets kommende 
generalforsamling 11 mai 2022: 

«Equinor innfører et klimamål og utslippsplan i tråd med 1,5-gradersmålet som går ut på 
å halvere absolutte utslipp fra selskapets virksomhet, inkludert fra forbrenning (scope 3) 
innen 2030 og med mål om å redusere absolutte utslipp med 100 prosent selskap innen 
2050 sammenlignet med 2015-nivå. Dette må innebære en faktisk nedskalering av fossil 
produksjon og utelukke kompensering ved kjøp av kvoter fra EU/ETS eller i form av 
naturlig karbonlagring. Selskapet skal rapportere i energiomstillingsplanen med 
transparente framskrivninger av de absolutte utslippene innenfor hver utslippskategori 
for å vise hvordan det planlegger å nå målene».   

Aksjonærenes begrunnelse:   

Equinor lanserte i juni 2021 oppdaterte klimamål som blant annet innebærer å redusere den 
netto karbonintensiteten til selskapet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035. 
Innen 2050 planlegger selskapet å ha redusert karbonintensiteten med 100 prosent. Med 
karbonintensitet menes de samlede utslippene fra selskapets produksjon, inkludert fra 
forbrenning (scope 3) delt på antall produserte energienheter.  
 
Equinor lanserte i mars 2022 en energiomstillingsplan som skulle vise hvordan selskapet planla 
å nå klimamålene. Det er imidlertid vesentlige mangler ved Equinors sine klimamål og planer 
som utgjør en risiko for selskapets aksjonærer.  
 
Det framgår ikke av omstillingsplanen på hvilken måte Equinor planlegger å redusere 
utslippsintensiteten sin. Dette kan nås på flere måter, for eksempel ved å øke produksjon av 
fornybar energi slik at den relative andelen av olje og gassproduksjonen blir mindre, eller ved å 
kompensere for utslippene fra olje- og gassporteføljen, enten ved bruk av naturlig karbonlagring 
eller ved kjøp av klimakvoter.  
 
Equinor oppgir i tillegg i bærekraftsrapporten for 2021 at de har planer om å øke produksjon av 
olje og gass de nærmeste årene og skriver at dette «kan» ha en innvirkning på de totale 
utslippene fra selskapets aktivitet, uten at de går noe nærmere inn på akkurat hvor mye 
utslippene kommer til å øke. I klimaplanen har selskapet for øvrig inkludert en rekke forbehold 
om at dersom samfunnets etterspørsel og den teknologiske utviklingen ikke følger Equinors 
forventninger, så vil selskapet heller ikke nå sine klimamål. 
 



 

 

 

 

Framskrivninger basert på data fra Rystad Energy viser at Equinor planlegger å øke selskapets 
scope 3 utslipp med 23 prosent i perioden fra 2021 til 2030, altså stikk motsatt av det målet de 
har satt seg for selskapets karbonintensitet. 
 
Forslagsstillerne mener at Equinors klimamål ikke i tilstrekkelig grad tar innover seg den 
energiomstillingen verden nå står overfor, som innebærer en betydelig risiko for et selskap som 
har som forretningsmodell å produsere olje og gass som fører til klimagassutslipp.  
 
En reell omstilling av Equinor må innebære at selskapet stanser nye investeringer i olje og gass 
umiddelbart og lager en plan for å trappe ned den eksisterende produksjonen, samtidig som de 
øker investeringene i fornybar energi.  
 
Disse aksjonærene fremmer derfor et forslag om at Equinor endrer klimamålet for 
karbonintensitet til å gjelde absolutte utslipp, inkludert fra forbrenning. Utslippsmålet bør også 
skjerpes til 50 prosent innen 2030 og 100 prosent innen 2050 for å sørge for at selskapets 
aktiviteter er i tråd med Parisavtalens mål. Oppnåelsen av målet må skje gjennom en reell 
omstilling av selskapets aktiviteter vekk fra olje og gass produksjon. Rapporteringen på hvordan 
selskapet planlegger å nå utslippsmålet må legges fram i energiomstillingsplanene og være 
transparente på hvordan utslippskuttene skal nås.  
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