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Utsyn:
Klima og naturkrise 

et internasjonale naturpanelet (IPBES) 
la i sommer fram et sammendrag av den 
kommende rapporten om biodiversitet 

og økosystemtjenester. Menneskelig aktivitet har 
forårsaket store endringer på miljøet og aldri før har 
flere arter vært truet av utryddelse enn nå. Naturen 
produserer livsviktige tjenester som i varierende grad 
kan erstattes hvis de bortfaller. Rapporten skriver at 
de største påvirkningene kommer fra endringer i 
arealbruk, høsting, klimaendringer, forurensning og 
spredning av fremmede arter. Heller enn et ensidig 
fokus på CO2-utslipp og påfølgende klimaendringer, 
burde innsatsen altså rettes inn mot en helhetlig og 
bærekraftig arealbruk og ressursutnyttelse.
 
Et ganske godt eksempel på dårlig arealbruk har blitt 
demonstrert av Brasil. Gjennom hele sensommeren 
har store områder i regnskogen i Amazonas stått i 
brann. Mange av brannene er påsatte og stammer 
fra bønder som driver rotasjonsjordbruk og rydder 
gjengrodd land eller nye områder. Nedbrenning 
av regnskog fører både til at det frigjøres CO2, 
men også til tap av biologisk mangfold og dyre- og 
planteliv i det som er kjent som verdens viktigste 
økosystem. Selv om brannpåstiftelse ofte blir brukt 
i jordbruket i Brasil, kan den økte nyryddingen i år 
knyttes til Brasils president Jair Bolsonaro som gikk 
til valg på en mer aktiv bruk av regnskogsarealene.
 

Mens klimaendringene har indirekte konsekvenser 
for mennesker via konsekvensene av tapt 
naturmangfold og forringet økosystemtjenester, har 
de også direkte virkninger gjennom ekstremvær, 
naturkatastrofer, vannstandsheving, m.m. Mer 
ekstremvær er en av konsekvensene av global 
oppvarming, og klimatilpasning og klimaberedskap 
virker å tvinge seg fram som helt uunngåelige 
politikkområder. Det franske helsedepartementet 
melder at sommerens hetebølger har forårsaket 
mer enn 1400 dødsfall. De som rammes hardest er 
som så ofte ellers de som allerede har det tøft, i den 
ekstreme varmen blir hjerte- og lungesykdommer 
dødelige diagnoser. Selv om dødsfallene kunne vært 
unngått med tiltak fra myndighetenes side, er det 
nærliggende å tenke at temaet ikke får det fokuset 
det fortjener fordi dødsfallene skjer spredt. Vi kan 
se for oss mediedekningen alle disse dødsfallene 
hadde fått dersom de hadde skjedd som følge av en 
mer dramatisk naturkatastrofe, som for eksempel 
jordskjelv eller tsunami.
 
Vi har mulighet til å gjøre tiltak som ikke bare 
tilpasser oss konsekvensene av tapt natur og global 
oppvarming, vi kan også stanse de fra i det hele tatt 
å skje. I tillegg til politikk for å begrense utslipp av 
klimagasser til et bærekraftig nivå, burde det også 
implementeres politikk som gjenspeiler at det ikke 
er gratis å gjøre arealbeslag og inngrep i naturen.  

D
Andreas Skulstad, 
medredaktør i Observator



det innføres digital eksamen i et fag, så må 
det faktisk informeres om på forhånd. Det er 
spesielt godt at når noen på instituttet ikke har 
fått med seg at disse tingene er selvfølger, så kan 
hele studentmassen på samfunnsøkonomi si 
«not okay». Det kan bli mye jobb for engasjerte 
studenter, men om professorene bryter med det 
selvsagte, da har alle engasjerte studenter de 
andre 500 i ryggen. Det er godt å vite!
 
Det har så klart ikke bare vært hard kamp 
innenfor de frivilliges kretser. Det har vært 
hyttetur, fester, og ikke minst gjeninnføring av 
professorpils. Noen ting skal man kunne unne 
seg selv om man kanskje bør lese. Det er nettopp 
dette som er det flotte med samfunnsøkonomi, 
til tross for at vi kan fremstå som at vi kun sitter 
med regresjonsanalyser dag ut og dag inn, så er 
hele gjengen flinke til å ta seg en fest. Det store 
arbeidet om å planlegge sosiale arrangementer 
får ikke alltid like mye ros, heder og ære på 
studiet. Man kan fort finne på å tenke at alle 
festene, turene og arrangementene bare er helt 
selvølgelig. Jeg hadde ikke hatt venner på studiet 
som kunne hjelpe meg med regresjonsanalysene 
mine uten at noen hadde arrangert fest og moro 
så jeg kunne bli kjent med dem. All heder å ære til 
engasjement for det sosiale og all heder og ære til 
alle studenter som blir med på arrangementene 
våre så vi kan fortsette å ha dem.
 
Noen hyggelige selvfølgeligheter har vi også fått 
gjennom. Flere og flere forelesere begynner nå å 
legge ut videoer på temaer fra forelesning, så selv 
om du er syk, må på jobb, eller bare lærer bedre av 
video, så skal du få det med deg. I flere fag blir ikke 
lenger eksamen det eneste man blir vurdert på. 
Karaktersettingen blir en splittet affære og vi kan 
også få tellende karakter på mappeinnleveringer, 
presentasjoner eller obligatoriske oppgaver med 
opponentkommentarer. Det er svært lettende 
på eksamensperioden og flere studenter får 
i større grad vist hva de kan. Jeg vil gjerne 
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Marte Næss Thomassen, 
leder Fagutvalget

«To råd skal jeg give alle yngre kvinder; at klippe 
håret af og lære at køre automobil. Disse to ting 
forandrer hele tilværelsen»
 -       Karen Blixen
 
Dette uttalte Karen Blixen på 20-tallet, men 
det er på mange måter like gjeldende i dag. 
Begge tiltakene effektiviserer hverdagen, slik 
at vi kan bruke den tiden vi har å råde over 
til det vi faktisk har lyst til. De fleste damer i 
dag ser kanskje på tiltakene til Blixen som en 
selvfølge, men på 20-tallet var det ikke tilfelle. 
På samfunnsøkonomi på UiO er vi mange som 
tenker som Blixen; og akkurat som på 20-tallet 
tar det alt for lang tid før tiltak for effektivisering 
av hverdagen blir den nye normalen.
 
Høsten har lagt seg, fadderuka er for lengst over 
og eksamen er ikke lenger bare langt i det fjerne. 
I denne mørke høstperioden vil jeg hedre alle 
de engasjerte studentene på samfunnsøkonomi. 
Digital eksamen ble ønsket av studenter for 
snart ti år siden og først i 2018 fikk studenter 
på samfunnsøkonomi det på plass, og det heller 
ikke helt optimalt før studentene sa klart i fra. 
Det er også studentene som måtte kreve et 
fag i data science, og det er studenter som nå 
krever at vi tar opptak av forelesninger. Hele 
verden digitaliseres og effektiviseres, og selv i 
denne mørke høstperioden jobber studentene 
på samfunnsøkonomi iherdig for at verdens 
selvfølgeligheter også skal bli normalisert her på 
samfunnsøkonomi.
 
Med innføringen av nye fag, digital eksamen 
og mangel på andre goder på studiet har 
fagutvalget hatt ekstra jobb det forrige 
semesteret. Det er godt noen kan påpeke 
selvfølgeligheten om at man ikke kun kan bli 
vurdert på 17 multiple choice spørsmål i et fag 
vi ikke en gang fikk tilbakemeldinger på den 
obligatoriske innleveringen i. Det er også godt 
at vi har studenter som sier i fra om at hvis 

Innsyn

Kjære leser,



Følg fagutvalget på sosiale medier:

Facebook: Fagutvalget ØI  

Instagram: fagutvalgetecon 

Url: fagutvalgeteconuio.no

fagutvalget.econ.uio@gmail.com
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benytte muligheten til å rose ordningen med 
flere vurderingsformer gjennom semesteret og 
videoopptak i tilfelle Steinar Holden leser denne 
artikkelen. Du er flink til å lytte til oss, Steinar, 
og det liker vi!
 
Videre dette semesteret kommer vi til å jobbe for 
at vi skal ha vår egen exfac på samfunnsøkonomi. 
Studentene sa tydelig i fra på den periodiske 
programevalueringen at de ikke føler de har 
god nok kompetanse til å jobbe med metoden 
vi benytter av oss av på samfunnsøkonomi, 
ei heller har studenter så mye tilhørighet til 
studiet. Da syns vi i fagutvalget det er dumt at 
vi har exfac med kun én artikkel på pensum 
tilhørende samfunnsøkonomi. Vi syns også at 
når Sør-Asiastudier og Øst-Asiastudier har hver 
sin exfac, så bør også samfunnsøkonomi kunne 
ha muligheten til det.
 
Det er mange selvfølgeligheter som ikke enda 
er selvfølgelig på samfunnsøkonomi. Vi i 
fagutvalget prøver hele tiden å kjempe for at det 
skal bli selvfølgelig, men vi trenger også hjelp 
til å finne ut hvor skoen trykker på de ulike 
arenaene. Joan Robinson sa en gang «Progress 
is slow partly from mere intellectual inertia. In 
a subject where there is no agreed procedure 
for knocking out errors, doctrines have a long 
life.» Vi i fagutvalget har faktisk prosedyren 
for å få bort feil, og vi håper at alle dere på 
samfunnsøkonomi vil hjelpe oss med å finne 
feilene vi kan forbedre.
 
Eksamen er snart her og jeg håper at det kommer 
til å gå som smurt for hele gjengen, og hvis det 
ikke gjør det, så endrer vi det til det bedre. Og 
for å låne ordene til Karen Blixen «To råd skal 
jeg gi til alle samfunnsøkomistudenter, abboner 
på WolframAlpha og bli venn med Emil Kordahl 
så han kan hjelpe deg med statistikken. Disse to 
ting forandrer hele tilværelsen.»
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2,9 millioner tonn CO2-utslipp
Jernbanedirektoratet la i juli fram 
utredning av Nord-Norgebanen 
som viste at prosjektet ville hatt 
et samfunnsøkonomisk netto tap 
på mellom 46 og 109 milliarder, 
en tunnelandel på enten 45 eller 
58 prosent og verdens lengste 
bro. CO2-utslippene fra bygging 
og drift ville tilsvart 2,9 million-
er tonn, og prosjektet ville brukt 
minst 31 år på å bli klimanøytralt. 
Regjeringen har nå bedt Jernbane-
direktoratet om en konseptvalgu-
tredning som er første skritt på 
vei mot bygging. 

Enova ¯\_(ツ)_/¯
Enova gir 2,3 milliarder kroner 
til Equinor for å utvikle et fly-
tende vindkraftverk som skal 
erstatte elektrisitet fra gasskraft 
på oljeplattformene på Snorre- og 
Gullfaksfeltene. Tiltaket vil redus-
ere CO2-utslippene med 200.000 
tonn. En grov utregning i redaks-
jonen viser at dette skulle tilsvare 
en kostnad på 11500 kr per tonn 
CO2-kutt. Til sammenligning er 
CO2-avgiften 500 kr per tonn.

Nota bene
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Av Arnstein Vestre

Klimapolitikk - på tilbudssiden? 

elt siden klimaproblemet kom på 
dagsorden for snart 30 år siden, har 
diskusjonen om løsningene gått høyt. 

Klimapolitikken i det  gjeldende politiske 
paradigmet er den som reduserer etterspørselen 
etter fossil energi. En artikkel fra 1994 og en 
voksende forskningslitteratur forklarer oss 
hvorfor en blind tro på etterspørselsrettet 
klimapolitikk ikke nødvendigvis er den mest 
effektive fremgangsmåten.

 Klimaproblemet
Klimaproblemet er et miljøproblem, kjennetegnet 
ved at en allmenning (atmosfæren) utnyttes til 
å skape nytte for enkeltpersoner og bedrifter 
gjennom produksjon og konsum av goder. 
Produksjonen medfører eksterne virkninger i 
form av at atmosfæren fylles med klimagasser, som 
øker den globale gjennomsnittstemperaturen. 
Konsekvensene dette har for klodens innbyggere 
kunne vært gjenstand for en artikkel i seg selv - vi 
lar det ligge her - men er i alle tilfelle omfattende.

De eksterne virkningene av denne forurensningen 
er kjennetegnet ved at de inntreffer på en global 
skala. Coase’ teorem forteller oss at i en situasjon 
med eksternaliteter kan man oppnå en effektiv 
løsning - der alle kommer bedre ut enn der de 
startet - dersom bare eierrettigheter etableres, og 
transaksjonskostnadene mellom de som skaper 
eksternaliteten - i vårt tilfelle forurenserne - og 
de som påvirkes av dem - i vårt tilfelle jordens 
befolkning - forsvinner.

Å etablere omforente eierrettigheter til 
atmosfæren er tilnærmet umulig. Luften er 
som kjent fri for alle, og når klimaproblemet i 
tillegg angår så godt som alle jordens innbyggere 
(riktignok i ulik grad) er det nokså usannsynlig at 
transaksjonskostnadene skulle forsvinne med det 
første. I fravær av Coase’ magiske løsning, må vi 
derfor ty til det nest beste: Klimapolitikk.

H
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 Klimapolitikkens historie
Siden tidlig 1990-tall har verdens land møttes 
jevnlig for å diskutere løsninger på klimaproblemet. 
I 1997 ble man enige om den første klimaavtalen, 
Kyotoprotokollen, som riktignok først trådte i 
kraft mye senere og som langt ifra innebar store 
nok reduksjoner i klimagassutslippene til å gjøre 
noen særlig forskjell. I 2015 ble så godt som alle 
verdens land enige om Parisavtalen, en avtale 
som slår fast at verdens land ønsker “godt under” 
2 graders oppvarming av atmosfæren, med sikte 
på å gjennomføre tiltak for å også unngå 1.5 
graders oppvarming (UNFCCC 2015).

Ambisjonsnivå til tross, avtalen fra Paris 
inneholder langt mindre når det kommer til 
faktiske forpliktelser til å redusere utslipp. Mens 
Parisavtalen er sterk på det overordnede, lar den 
land melde inn sine “nasjonalt bestemte” bidrag 
for å nå det overordnede målet. Og selv om 
det ligger inne en mekanisme for gradvis å øke 
bidragene fra hvert enkelt land, tar  de bidragene 
som ligger på bordet i dag oss sannsynligvis til 
en minst 2.7 - 3.7 grader varmere verden (WRI 
2015).

Klimapolitikken, slik den har vært gjennomført 
siden 90-tallets gryende tiltakslyst, har i det store 
og hele vært fokusert rundt punktet hvor utslippet 
av klimagasser finner sted. Eller, for å si det 
annerledes: Dersom vi ser for oss klimaproblemet 
som et marked av aktører som kjøper og selger 
forurensende energi (for eksempel olje og gass) 
for å med denne energien produsere nyttige 
goder (for eksempel oppvarming, elektrisitet 
eller industrigoder), har klimapolitikken så langt 
fokusert på kjøperne av denne energien. Vi har 
ført en etterspørselsorientert klimapolitikk.

Det kan være flere grunner til at systemet er 
innrettet slik, men konsekvensene i alle tilfelle 
store. Hvis vi ser på dagens klimapolitiske 
markørtiltak, slik som EUs klimakvotesystem, 
CO2-avgiftene på bensin og lignende i Norge, 
eller for den saks skyld tiltak som investering i 
fangst og lagring av klimagasser i bakken, er alt 
dette tiltak som fokuserer på hva som skjer på det 
punktet hvor klimagassene slippes ut, og det er 
tiltak som fokuserer på etterspørselssiden av vårt 
marked for forurensende energi.

 En tilbudsrettet klimapolitikk
I en nylig publisert litteraturgjennomgang i regi 
av Nordisk Råds Climate Policy Review beskriver 
Katinka Holtsmark (2019) hvordan denne måten 
å se klimapolitikken på ikke er noen naturlov gitt 
fra oven.

Sentralt i en diskusjon om hvorvidt det hjelper 
å gjennomføre et hvilket som helst klimatiltak, 
er spørsmålet om karbonlekkasje. Dette gjelder 
både på tilbudssiden og etterspørselssiden. På 
etterspørselssiden: Dersom du reduserer din 
forurensende produksjon av et gode, med reduserte 
eksternaliteter, slik som klimagassutslipp, som 
konsekvens, hvilken garanti har du for at ikke 
noen andre starter å produsere dette godet et 
annet sted, med de samme - eller tilogmed økte 
- klimagassutslipp? Og på tilbudssiden: Hvis 
du reduserer utvinningen av olje ett sted for å 
redusere utslippene, hvilken garanti har du for at 
noen ikke løsner på oljekrana et annet sted, for å 
dekke det tapte tilbudet i markedet?

Allerede i 1994 fant økonom Michael Hoel 
(Hoel 1994) at den optimale klimapolitikken, 
når et enkelt land eller en gruppe av land ensidig 
gjennomfører klimatiltak av nettopp denne 
grunnen innebærer tiltak, i hans tilfelle en avgift, 
ilagt både på tilbudssiden og etterspørselssiden. 
Av nyere dato har en rekke forskere, blant dem 
Taran Fæhn fra Statistisk Sentralbyrå, funnet 
at reduksjon av norsk oljetilbud riktignok 
ikke vil føre til full effekt - at alle utslippene 
fra forbrenningen forsvinner (du vil ha noe 
karbonlekkasje), men at effekten heller ikke er 
lik null. Størrelsen på denne effekten er vanskelig 
å beregne, men et estimat viser at verdens 
klimagassutslipp går ned tilsvarende omtrent 
en tredjedel av den opprinnelige reduksjonen i 
oljetilbudet (Fæhn et al 2017). 
Hemmeligheten for å svare på spørsmålet 
om karbonlekkasje ligger i tilbuds- 
og etterspørselselastisiteten i de ulike 
energimarkedene. Spørsmålet er jo nettopp hvor 
mye av nedgangen i norsk oljeproduksjon som 
erstattes av økt energiproduksjon andre steder i 
verden, og hvilken type energiproduksjon dette 
er. Noen fasit finnes sannsynligvis ikke, men å tro 
at andelen olje som erstattes av andre produsenter 
er enten én eller null - alt eller ingenting - fremstår 
som lite sannsynlig.
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 Et billig klimatiltak i verktøykassen
Det er lett å tenke at oljeproduksjon er som et 
overflødighetshorn, hvor det man henter opp 
til enhver tid vil være lønnsomt. Det er jo det 
historien viser, er det ikke? 

Kjernen i spørsmålet om hvorvidt utvinning 
av en naturressurs er lønnsomt eller ikke for 
samfunnet, handler om gjennomsnittskostnaden 
(etter at investeringer og kostnaden av eksterne 
virkninger er regnet med) er lavere enn prisen 
man kan få i markedet. For en ressurs som olje 
og gass, hvor investeringene skjer tidlig og 
inntektene kommer i fremtiden, må man i tillegg 
diskontere inntektene, slik at man tar høyde for de 
alternative måtene å investere de samme pengene 
på. Med andre ord: Dette er et ikke-trivielt 
spørsmål - inntektene er knyttet til usikkerhet.

Under en antakelse av at klimapolitikken (den 
som er rettet mot etterspørselssiden) virker, at 
Parisavtalens lovnader står til troende, og at 
verdens land følgelig også øker sine forpliktelser, 
er det ikke urimelig å tenke at etterspørselen 
etter olje vil reduseres i tiden fremover. Vi har 
også i de senere år sett betydelige svingninger 
i markedsprisen på olje, fra historisk høye 100 
dollar per oljefat i 2013, til 30 dollar fatet i juni 
2014, eller rundt 60 dollar i skrivende stund. Å 
spå i oljeprisen skal man være forsiktig med, 
men analyseselskaper som DNV-GL (2019) spår 
at allerede fra 2030 vil etterspørselen etter olje 
begynne å avta, for så å reduseres frem mot 2050.

Den norske oljealderens glansdager er forbi, 
i den forstand at billige oljefelter like utenfor 
stuevinduet på Vestlandet, ikke lenger er noe 
som hører hverdagskosten til. Nye norske oljefelt 
er mindre, dyrere, lengre nord og lengre fra land 
enn før - og den store leteinnsatsen legges ned 
i Barentshavet, i kalde omgivelser og langt fra 
eksisterende gassledninger og infrastruktur. 

For en del oljefelt er det bare såvidt lønnsomt å 
bygge ut og hente opp oljen. Dersom man ser for 
seg å liste opp oljefeltene fra de minst til de mest 
lønnsomme, vil klimatiltak i form av å ikke bygge 
ut de minst lønnsomme feltene - de som bare er 
lønnsomme på marginen - være billige (Fæhn 
et al 2017). Regner man med kostnaden av de 

negative eksternalitetene (som også inkluderer 
risiko for mulig oljesøl og ulykker) på minussiden, 
og sørger for å diskontere de mulige inntektene 
på plussiden, har Greaker og Rosendahl (2017) 
vist at for felt i Barentshavet vil nettogevinsten 
for samfunnet endog kunne ende opp med å 
være negativ. Kostnaden ved et klimatiltak er 
kostnaden ved å gjennomføre det. I dette tilfellet 
kostnaden ved å ikke utvinne et oljefelt. For et 
oljefelt med marginalt stor lønnsomhet vil det 
følgelig innebære en marginalt stor kostnad. Med 
andre ord: Et potensielt billig klimatiltak.

 En tilbudsrettet klimaavtale?
Spørsmålet om klimapolitikk på tilbudssiden er 
et forskningsfelt under stor utvikling. I en artikkel 
i Science fra i sommer, argumenter Aasheim et al 
(2019) for en mulig implementering av effektiv 
klimapolitikk i form av en klimaavtale som tar 
hensyn til både tilbudssiden og etterspørselssiden.

Teorien går ut på at dersom flere land går sammen 
om å redusere både tilbudet og etterspørselen 
etter fossile energikilder, vil den samlede effekten 
av klimapolitikken bli større. En slik koordinert 
reduksjon ville sørget for at prisendringene som 
følge av både det reduserte oljetilbudet (en økning 
i prisen) og prisendringen som følge av den 
reduserte etterspørselen (en reduksjon i prisen) 
vil utligne hverandre. I sum vil derfor en optimal 
klimapolitikk kunne oppnås, uten overhengende 
fare for karbonlekkasje

Det er 30 år siden “Vår felles framtid” og den 
økende erkjennelsen av at klimaproblemet 
innebærer eksterne kostnader av omgripende 
art for samfunnet. Et ønske om å gjennomføre 
effektive klimatiltak bør inkludere et blikk på 
både aktørene som tilbyr og som etterspør fossil 
energi.

Et ønske om å gjennomføre 
effektive klimatiltak bør 

inkludere et blikk på både 
aktørene som tilbyr og som 

etterspør fossil energi.
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lere land i Europa 
har kommet langt 
på vei til å omstille 

seg til et klimavennlig 
samfunn. Men Norge henger 
etter. Mens nabolandene våre 
har kuttet opp mot 30 prosent av 
sine utslipp siden 1990, har våre utslipp 
økt (Dagsavisen 2019). Den viktigste grunnen 
til det er norsk oljeutvinning. Selv om vi har klart å 
redusere utslipp fra fastlandsindustri og jordbruk, 
har utslippene fra oljeproduksjon økt med nesten 
80 prosent (Miljødirektoratet 2019).
 
Til sammen står utslippene fra olje og gass for 
omtrent en fjerdedel av Norges totale utslipp 
(Miljødirektoratet 2019). I tillegg er det verdt å 
merke seg at utslippene fra brenning av olje og 
gass, som er ti ganger så store som utslippene fra 
produksjon, ikke inngår i Norges klimaregnskap 
(New York Times 2017).
 
Det siste året har det blitt stadig tydeligere at 
klimaendringene er i gang, og at konsekvensene 
for mennesker og natur vil være omfattende. 
Økonomer har lenge visst at det vil være billigere 
å gjennomføre tiltak for å unngå klimaendringene 
enn å måtte tilpasse oss dem. I følge FNs klimapanel 
begynner tiden å renne fra oss. For å kunne unngå 
global oppvarming på 1,5 grader må verdens 
utslipp være halvert allerede innen 2030. Hvilke 

konsekvenser har dette 
for norsk oljeproduksjon? 
Bør Norge redusere sin 
oljeutvinning av hensyn 

til klima?
 

Vi antar at Norges primære formål 
er å kutte globale utslipp, uavhengig 

av hvor i verden det skjer. Dette er fordi et 
av Norges prioriterte klimatiltak er å bidra til 
regnskogsbevaring andre steder i verden. Å redusere 
norsk oljeutvinning vil kutte norske utslipp, men 
først og fremst vil det bidra til å kutte utslipp i 
utlandet, siden størsteparten av utslippene kommer 
fra forbrenning av oljen. 
 
Utslippene av fossil energi kan reduseres enten ved 
at konsumenter reduserer sin etterspørsel, eller 
ved at produsenter reduserer sitt tilbud, eller en 
kombinasjon av dette. Med unntak av prosjekt for 
å bevare regnskog baserer norsk klimapolitikk seg 
utelukkende på etterspørselstiltak. Er det fornuftige 
grunner til å utvide klimapolitikken til også å 
inkludere tilbudssidetiltak? 
 
Ja, mener Fæhn, Hagem, Lindholt, Mæland og 
Rosendahl (2013), som finner at størstedelen 
av Norges utslippsreduksjoner bør komme 
fra tilbudssidetiltak, for eksempel redusert 
oljeproduksjon. De har også tatt hensyn til 

F

Av Mari Gjerdåker

Norsk olje - 
en bremsekloss i 
klimakampen?
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karbonlekkasjer av tilbuds- og etterspørselstiltak. 
Karbonlekkasje går ut på at dersom Norge tilbyr 
mindre olje, vil prisen øke, som gjør at andre 
land vil tilby mer. Tilsvarende effekt finnes på 
etterspørselssiden: dersom Norge etterspør mindre 
fossil energi, vil prisen gå ned, slik at andre land vil 
etterspørre mer. 
 
Hagem (1994) finner at det kan være billigere å 
kutte klimagassutslipp ved å redusere tilbudet enn 
ved å redusere etterspørselen av fossil energi. Hun 
sammenlignet redusert oljeproduksjon med en 
CO2 -avgift som reduserer CO2-konsumet, og 
finner at redusert oljeproduksjon kan være billigere 
enn en konsumentskatt. 
 
På tross av at flere økonomer har påpekt at vi 
bør    gjennomføre     flere    tilbudssidetiltak   
i klimapolitikken,  blant  annet  fordi 
tilbudssidetiltak kan være mer kostnadseffektivt 
enn etterspørselstiltak, har politikken stått på stedet 
hvil. Er det på tide med en ny retning i  norsk 
klimapolitikk? 
 
Det er mange virkemidler å velge mellom om man 
ønsker å redusere norsk oljeproduksjon av hensyn 
til klimaet. 
 
Det første kan være å få på plass et nøytralt 
skattesystem. I dag vurderer Finansdepartementet 
at petroleumssektoren favoriseres av skattesystemet, 
noe som innebærer at denne sektoren kan tiltrekke 
seg flere investeringer enn andre sektorer (Jensen 
2017). Når skattesystemet ikke er nøytralt kan et 
oljeprosjekt realiseres uten at det nødvendigvis er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
 
Et annet virkemiddel kan være å innføre en 
produksjonsavgift på nye oljefelt. En slik avgift 
vil kutte produksjonen ved de minst lønnsomme 
feltene. 
 
En produksjonsskatt vil gi noe leting i alle områder. 
Et tredje virkemiddel kan derfor være å regulere 
tildelingen  av  nye  områder  til  oljeindustrien. 
Det  kan  være  et  godt  alternativ dersom det 
finnes  positive eksternaliteter ved å la et område 
være uberørt. For eksempel er det mange 
miljøorganisasjoner som mener at Arktis er et særlig 
verdifullt område, samtidig som det er svært sårbart. 
Om man vil ta hensyn til positive eksternaliteter ved 
å verne et område, kan regulering av tildelinger i 

noen tilfeller være et effektivt virkemiddel. 
Med alle verdens utslippsforpliktelser ligger vi 
fremdeles an til å få enn 3 graders oppvarming 
(Climate Action Tracker 2019). I Norge har vi 
ingen klar  plan  for  hvordan  vi  skal oppfylle 
våre klimamål, som er å kutte 40 prosent av 
norske utslipp innen 2030. Norsk klimapolitikk 
har så langt skjermet oljeindustrien, på tross av 
råd fra  samfunnsøkonomer om at redusert norsk  
oljeutvinning  kan  være et kostnadseffektivt 
klimatiltak.  På bare  ti  år  må  vi klare å halvere 
verdens klimagassutslipp. Har vi råd til å gi 
oljeindustrien frikort? 
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Tap av naturmangfold og 
tap av verdier

atur, velfungerende 
økosystemer og 
et rikt biologisk 

mangfold har utvilsomt høy 
verdi for menneskeheten. At 
1 av totalt 8 millioner arter er 
utrydningstruete (IPBES, 2019) 
tyder på at denne verdien ikke er 
internalisert. Når et skogområde 
hugges ned til fordel for rekkehus 
er det ikke de lokale utbyggerne 
som betaler for kostnaden ved 
forringelsen av det biologiske 
mangfoldet for befolkningen, 
menneskeheten eller fremtidige 
generasjoner. Med andre ord er 
det en negativ ekstern virkning 
ved tap av biologisk mangfold. 
Internasjonalt er Norge en stor 
bidragsyter for bevaring av 
regnskog, men hvordan står 
det til med norsk natur? Denne 
artikkelen handler om hvorfor 
norsk natur ikke forvaltes på en 
samfunnsøkonomisk optimal 
måte i dag og hvordan en 
naturavgift kan bidra til å rette 
opp markedssvikten. 

I Norge er over 2000 arter 
utrydningstruet og den største 
trusselen er arealendringer 
(Miljødirektoratet, 2019). Jeg 
har derfor valgt å fokusere på 
nedbygging av natur. Jeg skal 
vurdere hva som er en optimal 
arealforvaltning, hvorfor dagens 
forvaltning skiller seg fra dette 

velge en annen trasé kan være 
langt dyrere enn ulempene ved 
nedbygging. 

Naturen har verdi blant 
annet som en leverandør 
av økosystemtjenester og 
muligheter for rekreasjon. 
I Grunnlag for en nærmere 
utredning av en naturavgift 
oppsummerer H. Lindhjem, og 
K. Magnussen (2015) den totale 
samfunnsøkonomiske verdien 
av en endring i et naturgode 
som summen av bruks- og ikke-
bruksverdi. Bruksverdi dreier 
seg om verdier knyttet til bruk 
av godet og består av direkte 
bruksverdi, indirekte bruksverdi 
og opsjonsverdi. De to første 
dreier seg for eksempel om verdi 
fra direkte bruk som rekreasjon 
og indirekte bruk som utsikt 
eller fotografering. Opsjonsverdi 
betyr at selv de som ikke bruker 
et naturområde i dag kan 
verdsette muligheten til å kunne 
bruke området i fremtiden. 
Ikke-bruksverdi gjelder nytten 
av at den eksisterer og nytten 
av at fremtidige generasjoner 
kan ha glede av eksistensen av 
økosystemene. 

I Norge forvaltes arealene først 
og fremst av kommunene, som 
gjennom for eksempel 

N
Av Tiril Eid Barland

og hvordan en avgift kan bidra 
til å rette opp markedssvikten. 
Deretter jeg skal jeg drøfte 
utfordringene ved å verdsette 
natur, før jeg avslutningsvis 
konkluderer med at vi kommer 
nærmere en optimal forvaltning 
med en avgift enn ved dagens 
situasjon. Verdien av natur er mer 
enn biologisk mangfold, men her 
er det først og fremst verdien av 
det biologiske mangfoldet jeg vil 
vektlegge. 

En optimal arealforvaltning 
innebærer at arealene har 
den bruken som maksimerer 
det samfunnsøkonomiske 
overskuddet. Dermed kan 
naturen forringes eller bygges 
helt ned dersom nytten overstiger 
kostnadene. Verdien av å bevare 
naturen må sammenlignes med 
alternativkostnaden. Den vil for 
eksempel avhenge av formålet 
med utbyggingen og muligheten 
for alternative plasseringer. 
Gitt det politiske målet om 
nullvekst i personbiltransporten, 
har tomter i nærheten av et 
kollektivknutepunkt høy verdi 
som boligtomter. Et annet 
eksempel er tomter langs 
en planlagt jernbanetrasé 
som vil, gitt at prosjektet er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, 
ha en høy verdi som jernbane 
ettersom å bygge rundt eller å 
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plan- og bygningsloven og 
naturmangfoldloven er pålagt 
å vurdere konsekvensene for 
naturen. Det er likevel grunn til 
å tro at naturinngrep gir negative 
eksterne effekter som ikke fullt ut 
tas hensyn til i private og offentlige 
beslutningsprosesser (Lindhjem 
& Magnussen, 2015). Manglende 
prising av naturmangfold gjør at 
mange av godene og tjenestene 
økosystemene produserer 
framstår som gratis eller billige 
å bruke, til tross for at verdien 
av disse ressursene kan være 
svært store. Dette gir insentiv 
til overforbruk (Borge, et al., 
2015). Helt konkret innebærer 
norsk arealforvaltning at det 
for en utbygger ikke koster 
noe mer å bygge ned et 
naturområde enn for eksempel 
en tidligere industritomt eller 
villabebyggelse. Dette gjelder 
så klart utover de rent tekniske 
kostnadene som kan variere mye, 
som for eksempel grunnforhold. 
Kostnaden ved forringelse av 
naturmangfoldet er dermed ikke 
internalisert hos utbyggeren.

Mangel på kartlegging, 
asymmetrisk informasjon og 
lokal forvaltning kan være med 
på å forverre markedssvikten. Et 
økologisk grunnkart for Norge er 
under arbeid, men for øyeblikket 
varierer det fra kommune til 
kommune i hvor stor grad 
naturverdiene er kartlagt og 
hvorvidt kartleggingen er 
oppdatert. Det er rimelig å anta 

at verdier beslutningstakerne 
ikke har kjennskap til om 
eksisterer ikke blir prioritert. 
Utfordringene ved manglende 
kartlegging forsterkes av 
potensiell asymmetrisk 
informasjon mellom utbygger/
grunneier og myndighetene. I 
tillegg kan utbyggeren kan ha 
interesse av å overvurdere de 
privatøkonomiske gevinstene 
for å øke sannsynligheten for å få 
bygge (Borge, et al., 2015). 

Ettersom arealforvaltning er 
et kommunalt ansvar, men 
naturverdiene har nasjonal (og 
internasjonal) verdi, bør det også 
stilles spørsmål ved insentivene 
til de lokale beslutningstakerne. 
For eksempel kan et kjøpesenter 
ha høyere samfunnsøkonomisk 
nytte for kommunen enn 
et naturområde, selv om 
naturområdet har høyere verdi 
for befolkningen som helhet. 
«Det er godt dokumentert at hvis 
lokale myndigheter har rådighet 
over forvaltning av naturgoder 
som er av regional eller nasjonal 
betydning, så vil i hovedsak nytte 
og kostnader lokalt tas hensyn 
til. Dette fører ofte til overbruk 
av den aktuelle ressursen.» 
(Lindhjem & Magnussen, 2015, 
s. 20) Med andre ord er det nok 
av årsaker til at naturen kan bli 
nedprioritert når det innebærer 
et nyttetap. 

En naturavgift kan bidra til å 
internalisere kostnadene ved tap 

av naturmangfold. En naturavgift 
er en avgift på utnyttelse av 
naturområder. H. Lindhjem, 
og K. Magnussen (2015) 
skisserer det optimale nivået på 
naturinngrep på et bestemt areal 
i figur 2.3 på neste side. I figuren 
måles inngrepet mot venstre på 
x-aksen, der 1 angir at arealet er 
fullstendig uberørt og 0 angir at 
arealet er fullstendig utnyttet. Det 
legges til grunn at arealinngrep 
skader det biologiske mangfoldet 
og at den marginale skaden øker 
med mengden natur som bygges 
ned. Marginalskadekurven 
bestemmes av summen av 
betalingsviljen til de berørte for å 
unngå inngrep som påvirker det 
biologiske mangfoldet negativt. 
I denne skissen antas det at 
arealinngrepene kan reverseres 
og at endringene dermed ikke er 
irreversible. Naturinngrep kan 
absolutt være irreversible, så dette 
er ikke nødvendigvis en realistisk 
forutsetning. 

Ettersom utbyggeren ikke har 
internalisert kostnadene ved 
skadene ved arealinngrepet, 
er resultatet at for mye natur 
bygges ned. Utbyggeren blir ikke 
påvirket av skadene på naturen 
og han vil derfor fortsette å bygge 
ned naturen helt frem til N#. 
Dersom naturen prises rett, kan 
man oppnå optimal arealbruk. 
Den optimale utnyttelsen 
er N#, i skjæringspunktet 
mellom marginalkostnaden 
og marginalnytten ved 
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arealinngrepet. Dermed vil 
en større del av naturområdet 
bygges ned i et marked uten 
regulering enn ved den 
samfunnsøkonomiske optimale 
løsningen. I figuren er prisingen 
vist som en avgift tN, som er 
bestemt av hvor marginal skade 
er lik marginal nytte. 

Hovedutfordringen med 
innføring av naturavgift per nå 
er mangel på verdsettingsstudier 
av norsk natur (Lindhjem & 
Magnussen, 2015). Sannsynligvis 

er det rimelig å anta at det siste 
gjenværende leveområdet for en 
utrydningstruet art har høyere 
verdi enn et område som er 
et av mange habitater til en 
utrydningstruet art. Det er også 
sannsynlig at uberørt natur vil bli 
mer verdt dersom knappheten på 
uberørt natur øker. 

De truete artene er ikke jevnt 
fordelt over hele landet, men flest 
befinner seg i Oslo og Akershus 
(Henriksen & Hilmo, 2015). 
Det kalkrike jordsmonnet gjør 
områdene langs Oslofjorden 
rikt på biologisk mangfold. Det 
største artsmangfoldet finner vi 
dessuten i indre Oslofjord, med 
andre ord i Oslo by (Bakkestuen, 
2015). Det er dermed midt oppi 
pressområdene i Osloområdet, 
der boligprisene er høye og 
dermed alternativkostnaden 
ved vern høy, at store deler av de 
utrydningstruete artene befinner 
seg. Dette taler for at det er 
spesielt viktig med kartlegging, 
kunnskap og verdsetting av 
naturen slik at det kan foretas en 
opplyst vurdering om bruken av 
disse attraktive arealene.

En naturavgift eller arealavgift er 
blitt foreslått utredet eller innført i 
minst tre NOUer siden 1996, men 
har så langt ikke blitt realisert. I 
2000 ba Regjeringen Stoltenberg 
I Finansdepartementet utrede 
spørsmålet om en naturavgift, 
men vurderingen ble av 
Stortingets finanskomité stilt 

er ingen naturområder helt like, 
og vil ha ulik verdi. Forekomst 
av biologisk mangfold, 
beliggenhet, kvalitet, sjeldenhet 
og eventuelle ringvirkninger 
er noen eksempler på faktorer 
som kan bestemme verdien av 
et område. Det som kompliserer 
verdisettingen ytterligere, er at 
verdien av ett naturområde på 
sikt vil avhenge av beslutningene 
som tas om tilsvarende områder 
eller om naturområder i 
nærheten. Dersom målet er å 
bevare det biologiske mangfoldet 

Kilde, figur: «Grunnlag for 
en nærmere utredning av en 
naturavgift», H. Lindhjem og K. 
Magnussen (2015).
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avgifter som er satt for å styre 
bruken i antatt «riktig retning», 
uten at størrelsen på den 
marginale skaden (og dermed det 
optimale avgiftsnivået) er kjent. 
(Lindhjem & Magnussen, 2015). 
Dermed vil jeg konkludere med 
at norske politikere bør på nytt 
vurdere å utvikle en naturavgift 
som skal fange opp den reelle 
verdien av norsk natur. 

i bero på grunn av en del 
prinsipielle og metodiske 
problemer. Men som blant annet 
Økosystemtjenesteutvalget 
(NOU 2013:10) har påpekt 
har det skjedd en utvikling 
av metodene for økonomisk 
verdsetting av arealer de siste 
årene. Det teoretiske og metodiske 
grunnlaget for utforming 
av en naturavgift vurderes 
også som tilfredsstillende 
av Lindhjem og Magnussen 
(2015). I 2015 anbefalte Grønn 
Skattekommisjon å utvikle et 
sjablongbasert system med et 
mindre antall avgiftskategorier 
avhengig av inngrepstype og 
lokalisering. 

Som følge av en negativ ekstern 
virkning ved tap av natur, bygges 
det ned for mye natur i Norge i dag 
og for mye biologisk mangfold 
går tapt. Ved å innføre en avgift 
kan utbyggerne internalisere 
kostnadene ved nedbygging, 
som ellers blir båret av berørte, 
fremtidige generasjoner og 
befolkningen som helhet. Det er 
hvert fall én ting vi vet helt sikkert 
om verdien av norsk natur: den 
er ikke lik 0. Ikke bare står vi 
ovenfor en markedssvikt, men 
insentivene ved lokal forvaltning 
og asymmetrisk informasjon 
mellom myndighetene og 
utbyggerne gjør vondt verre. 
Mangel på en eksakt verdsetting 
av naturverdiene bør heller ikke 
sette en stopper for naturavgift. 
Det finnes en del eksempler på 
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Vindkraft 
og naturødeleggelser

VEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land lå an til å bli 
skrotet før høringsrunden i det hele tatt var avsluttet. Dette er ikke 
nødvendigvis gode nyheter hvis man er bekymret for ødelagt natur og 

tap av biologisk mangfold som følger av vindkraftutbygging. Det konservative 
standpunktet vil være å la planen ligge til grunn for konsesjonsbehandlingene 
fordi den legger opp til å i stor grad konservere store områder som den 
argumenterer godt for at aldri burde bygges ut. Å skrote planen og la 
utbyggingene i større grad bestemmes lokalt, kan i ytterste konsekvens innebære 
utbygging på dårlig egnede områder fordi det er lokal vilje til det.

NVEs forslag til rammeplan for vindkraft på land har skapt sterke reaksjoner, og 
nå ymter både regjeringen og opposisjon om å skrote hele planen. Erna Solberg 
sier at regjeringen enda ikke har tatt stilling til om det blir noe av vindkraftplanen 
(Andersson, 2019). KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er enda tydeligere og sier 
rett ut at den bør skrotes (Prestvold, 2019). Arbeiderpartiets energipolitiske 
talsmann, Espen Barth Eide, sier at planen burde legges til side og at man i stedet 
burde se hele kraftsektoren under ett (Ask, 2019). Politikerne får støtte fra blant 
annet Bergens Tidende, som skriver på lederplass at «Når motstanden mot den 
nasjonale planen er så massiv som den viser seg å være, kan det være like greit å 
droppe den.» (Bergens Tidende, 2019).

 Eksternaliteter og subsidiering av vindkraft
Vindkraftutbygging har som kjent store konsekvenser for områdene det 
bygges i. I de største vindkraftverkene bygges det 70-80 vindturbiner som 
hver kan strekke seg bortimot 150 meter over bakken. Mastene må støpes i 
plattformer i bakken, noe som innebærer et irreversibelt inngrep i naturen 
som vil vedvare etter at prosjektenes levetid er omme (Skonhoft, 2018, s. 56). 
I tillegg må det bygges anleggsveier frem til hver enkelt turbin og strømnett 

N
Av Andreas Skulstad 

NVE: 
Forkortelse for Norges 
Vassdrags- og Energi-
direktorat. Direktoratet 
har blant annet ansvar 
for å behandle søknader 
om konsesjon (tillatelse) 
til å bygge kraftverk.
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 Korrigering av markedssvikt
Det finnes også argumenter for utbygging av mer vindkraft. Gjennom ordningen 
med markedsstabiliseringsreserven, hvor en andel av overskuddskvotene i EUs 
kvotemarked blir slettet, kan elektrisitet fra norske vindkraft bidra til å kutte 
utslipp av CO2 i Europa. En annen fordel er at vindkraft kan bidra til å jevne ut de 
sesongmessige prisvariasjonene på kraft i Norge. Mens vanntilsiget i magasinene 
til vannkraftverkene er størst på sommerstid når etterspørselen etter kraft er 
lavest, sammenfaller vindressursen mer med etterspørselen etter kraft gjennom 
året (NVE, 2019, s. 26), se figur 1. Et tredje argument er at teknologien nå er 
så konkurransedyktig at produksjonen er lønnsom – altså, vindkraft kan gjøre 
oss rikere. Nøkkelen ligger i å veie disse positive sidene mot de negative på en 
fornuftig måte.

FIGUR 1. 
(Hentet fra NVE, 

2019, s. 25)

(som forøvrig innebærer store inngrep fordi vindkraftverkene ofte anlegges 
langt unna transmisjonsnettet). Arealbeslagene er altså store og innebærer 
betydelige naturødeleggelser og tap av inngrepsfri natur og biologisk mangfold. 
Fuglelivet trekkes gjerne fram fordi fuglene kolliderer med turbinene, men 
vindkraft medfører tap av habitat for dyrelivet for øvrig. Økonomer klassifiser 
gjerne velferdstapene fra naturødeleggelser i to grupper: såkalte bruks- og ikke-
bruksverdier. Bruksverdiene henviser til verdsettelsen av den strømmen av 
tjenester som kommer fra naturområdene, dette kan for eksempel være estetiske 
verdier fra selve landskapet eller bruk av områdene til rekreasjon og opplevelser. 
Ikke-bruksverdi knytter seg til nytten av å bevare et naturområde uten tanke på 
egen bruk av det, dets såkalte eksistensverdi (Lindhjem & Magnussen, 2015, s.17). 
Andre kostnader utover arealbeslaget knytter seg til selve anleggsvirksomheten, 
som for eksempel at turbinene produserer støy for naboer, hytteeiere og turgåere.

I tillegg til at utbyggerne per i dag ikke belastes for de eksterne kostnadene de påfører 
allmenheten, vil de også få direkte subsidier av strømkundene og skattebetalerne. 
Elsertifikatordningen (som avsluttes i 2021) innebærer at strømkundene blir 
pålagt å kjøpe sertifikater fra produsenter av ny fornybar kraft, hvilket da gir disse 
en ekstrainntekt per produserte MWh elektrisitet. Videre dekker ikke utbyggerne 
selv kostnadene ved å bygge nettkabler som kobler dem på transmisjonsnettet. 
Disse milliardinvesteringene tas av Statnett som finansierer dette ved generell 
økning av nettleie for strømkundene (Skonhoft, 2018, s. 60). I tillegg gir Enova 
direkte støtte til enkelte prosjekter. Summen av subsidieringen og unnlatelse av 
prising av eksterne kostnader, kan medføre at det bygges vindkraftverk som ikke 
er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 
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Per i dag vektes de positive og negative sidene mot hverandre gjennom en meget 
omfattende konsesjonsbehandling. NVE medgir konsesjon dersom de mener at de 
totale gevinstene overstiger kostnadene. Det er også mulig å ta i bruk virkemidler 
der dette løses i markedet. Et eksempel er å innføre en naturavgift som har blitt 
foreslått i en rekke NOUer, senest av Grønn skattekommisjon (NOU 2015:15). De 
foreslår en avgift som differensieres med hensyn på hva slags type natur som det 
gjøres inngrep i (NOU 2015:15, 127). På den måten ville man påført utbyggerne 
en større avgift jo større naturødeleggelser de forårsaker, som ville medført at de 
kunne økt lønnsomheten ved å velge ut lokasjoner der ødeleggelsene er minst. En 
annen løsning igjen kunne vært et såkalt offsetprogram der ødeleggelse på natur 
må kompenseres for med restaurering av natur andre plasser. 

Et fellestrekk uansett hva slags virkemiddel man velger å ta i bruk for vektingen er 
imidlertid at det må skje på sentralt nivå. Selv om de som bor nærmest påvirkes 
mest av utbyggingene, påføres også mennesker utenfor kommunegrensa en 
kostnad av utbyggingen gjennom ikke-bruksverdien. Dessuten krever mange 
dyrebestander store områder som går på tvers av kommunegrensene, hvilket 
medfører at beslutninger tatt i en kommune direkte påvirker innbyggere i en 
annen. Bevaring av natur er et offentlig gode der hver enkelt kommune har 
insentiv til å selv bygge ut og nyte godt av økte skatteinntekter og arbeidsplasser, 
og overlate naturvern til alle de øvrige kommunene.

 Behov for styring
Det har vært en stor økning i anleggelse av vindkraftverk i Norge de siste 15-
20 årene (NVE, 2019, s. 15). Dette skyldes blant annet en villet politikk fra 
myndighetene. I energimeldingen skrev regjeringen at den ønsker å legge til rette 
for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge (OED, 2016). I tillegg er 
teknologien stadig i utvikling og blir mer og mer konkurransedyktig mot annen 
kraftproduksjon. NVE samler inn informasjon om kostnader for alle kraftverk 
som bygges i Norge, og forventer at gjennomsnittskostnaden gjennom livsløpet 
for et vindkraftverk (LCOE), som har sunket med 34 prosent fra 52 øre/kwh i 
2012 til 34 øre/kwh i 2018, vil være på 27 øre/kwh i 2020 (NVE, 2019, s. 20), se 
figur 2.
Myndighetene har erfart at den høye utbyggingstakten har medført sterke konflikter 
og en viss tilfeldighet i hvor det søkes om konsesjon, og har ønsket seg virkemidler 

LCOE: 
Levelized Cost of Energy 
- en betegnelse på de totale 
kostnadene for et kraftverk 
der både investerings- og 
driftskostnader inkluderes, 
delt på all produksjonen gjen-
nom kraftverkets levetid.

FIGUR 2. 
(Hentet fra NVE, 
2019, s. 25)
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for å imøtegå dette. Det er her den nasjonale rammen 
for vindkraft kommer inn. Rapporten er ikke ment 
som noen utbyggingsplan slik vi noen ganger kan 
få inntrykk av i media, men en ramme som på en 
bedre måte kan styre hvor utbyggingen skjer og 
hvor utbyggere søker om konsesjon. Bestillingen 
fra Olje- og energidepartementet var at de skulle 
levere en ramme som utpekte de områdene som 
er best egnet for vindkraftutbygging når man tar 
hensyn til vindforhold, nettkapasitet og miljø- og 
samfunnsinteresser.

I planen utpekes et samlet areal på 29000 km2 
fordelt på 13 områder som NVE mener er de 
mest egnede for vindkraftproduksjon. Disse 13 
områdene vil bli prioritert når NVE behandler 
konsesjonssøknader. Utbyggere kan fortsatt søke om 
konsesjon utenfor disse områdene, men som det står 
i oppdragsbrevet fra Olje- og energidepartementet 
skal det da være vanskeligere å få konsesjon. I 
metodedelen i rapporten skriver NVE at de først 
startet med å ekskludere større områder basert på 
kriterier som at de har eller er foreslått verdensarv- 
eller vernestatus med buffersone, har for lav 
vindhastighet, er fredete eller viktige kulturmiljøer 
eller er viktige områder for fugl og villrein. Videre 
ble den tekniske egnetheten vurdert med hensyn på 
vindhastighet (gode forhold innebærer høy og jevn 
vindhastighet), topografi og skogdekke. Deretter 
har de gjort nærmere analyser av de gjenværende 
ikke-ekskluderte områdene med hensyn på effekter 
på nettkapasiteten (utløser ny kraftproduksjon 
i områdene behov for store investeringer i 
transmisjons- eller lokalnettet?), naturmangfold, 
landskap, kulturmiljøer, nabovirkninger og reiseliv, 
for å nevne noe. I tillegg kom Miljødirektoratet, 
Riksantikvaren, lokale og regionale myndigheter, 
interesseorganisasjoner og andre relevante etater 
med konkrete eksklusjonsforslag og innspill. Basert 
på dette analysearbeidet har NVE så utpekt de 13 
områdene.

For de politikerne som så langt har uttalt seg 
virker det viktigste hensynet å være å styrke den 
lokale beslutningsmyndigheten. Å gi kommunene 
en formell vetorett slik som Kjell Ingolf Ropstad 
ønsker, vil være å slå inn åpne dører. Som Olje- 
og energiminister Kjell Børge Freiberg sier har 
kommunene i dag i realiteten vetorett mot vindkraft 
(FrP, 2019). Det er altså ikke fordi at kommunene 
har blitt overkjørt at konfliktnivået nå er høyt. I 
intervjuet med Bergens Tidende sa Erna Solberg 

følgende: «Høyre har egentlig ikke hatt noen idé om 
at vi trenger en slik nasjonal ramme. Det er andre 
som har ment at en slik plan er bedre enn dagens 
system.» (Andersson, 2019). Å gå tilbake til det 
gamle systemet virker som et underlig innspill, det 
er jo det som har tatt oss til det høye konfliktnivået 
vi har i dag. 

Dersom debatten som nå pågår om vindkraft ender 
med at vi skal fortsette å bygge mer vindkraft i Norge, 
virker det lite hensiktsmessig å skulle lokalisere dem 
utenfor disse 13 utpekte områdene. Så lenge vi ikke 
har markedsmekanismer på plass som tar hensyn 
til investeringskostnader til nettkabler og kostnader 
fra ødelagt natur og tapt biologisk mangfold, 
virker en slik plan å være helt nødvendig for å 
unngå realisering av veldig samfunnsøkonomisk 
ulønnsomme prosjekter.
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Prising eller subsidiering?

om samfunnsøkonomistudent blir vi vant 
til å handtere eksternaliteter,. Det er ofte de 
negative eksternalitetene som har fått mest 

oppmerksomhet i forbindelse med politikkutvikling. 
Dette er veldig dagsaktuelt nå i forbindelse med 
den avkarboniseringen av samfunnet som kreves 
om vi skal nå FNs klimamål. Skal vi skattlegge 
utslipp av karbon eller subsidiere alternativer som 
er miljøvennlige?

I Norge har begge virkemidler blitt brukt  i 
forbindelse med samferdselspolitikk. Vi har innført 
rushtidsavgift i enkelte områder, altså gjort det 
dyrere å kjøre fosilt, og gitt store fordeler til el-bil 
kjøpere. Provenytapet for den norske stat i form av 
moms fritak for el-biler er på flere milliarder. Det at 
staten velger en “vinnende” teknologi som får moms 
fritak og andre fordeler kan ha flere utilsiktede 
konsekvenser. Dette gir  høyere etterspørsel i 
markedet mot denne teknologien enn alternativene. 
Det kan hende at andre teknologier som for eksempel 
hydrogen er et bedre alternativ. Men nå har en skapt 
en konkurransefordel for den ene teknologien. De 
som reiser kollektivt, sykler og går gir et enda større 
bidrag til avkarbonisering i transportsektoren enn 
el-bil kjørerne, Men de får ingen av disse subsidie 
fordelene. Dette kan gjør at det nå er relativt sett 
mer fordelaktig å holde seg med en el-bil som bil 
nummer 2 i steden for å reise kollektivt. Ved å heller 
prise forurensingen enn å subsidiere en spesifikk 
miljøvennlig teknologi, så gjør en alle alternativ til 
forurensing relativt billigere, istedenfor å velge en 
“vinner”. Dette vil igjen være med å kunne skape et 
mer diversifisert marked for flere teknologier på sikt 
istedenfor den ene “vinneren”.

Men skal en tro Mariana Mazzucato{1} så må staten 
noen ganger være den første aktøren til å satse på nye 
markeder når Private investorer er for risikoaverse. 

S
Av Tor Odin Ekle

Da gjerne gjennom innkjøpspolitikk eller 
subsidiering. Eksempler fra Norge her er ENOVA 
sin støtte på 2,3 milliarder til Hywind Tampen og 
grønne sertifikater for fornybar energi. Hywind 
Tampen er isolert sett et av de dyreste klimatiltakene 
som er blitt gjort i Norge, men en håper med dette 
å skape en teknologiutvikling som kan være med 
å få ned prisen på senere prosjekter. Samtidig kan 
dette skape en ny eksportindustri for Norge. De 
grønne sertifikatene for fornybar energi har så langt 
kostet nesten 7 milliarder for norske strømkunder. 
Samtidig har dette vært med å senke prisene på 
strøm og bidratt til en teknologiutvikling som gjør 
at  landbasert vindkraft nå er konkurransedyktig 
uten subsidier. Med skiftende politisk landskap viser 
Mazzucato{1} også til at subsidier har en større sjanse 
for å bli varig politikk enn prising av ondet. Dette 
fordi subsidiering skaper mer forutsigbarhet for 
investorer og stimulerer til økte investeringer, i hvert 
fall for den teknologien som staten gjør til vinner. 
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head of the UNFCCC’s COP21{1} and its resulting “Paris Agreement” end of 2015, partici-
pating states were asked to submit Intended Nationally Determined Contributions (NDCs). 
These specify the country’s own climate change mitigation targets until 2030 and become 

legally binding after 2020, if the state ratifies the Paris Agreement. Along with the EU member states, 
the five Nordic countries - Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden - submitted a common 
NDC target in which each country aims at a 40% Greenhouse Gas (GHG) emission reduction by 
2030 compared to 1990 levels. Certainly sending a strong, positive political signal of unified Euro-
pean climate action in the international negotiations, it was a rather low-key target for the Nordics.
 

On Track to Climate Change (Mitigation)? 
An assessment of the energy sector’s climate change indicators for the Nordics.

By Insa Sophie Handschuch 

A

These developed in the past decade climate poli-
cy agendas that are among the most ambitious in 
the world. All have already adopted comprehen-
sive Climate Acts which aim at establishing car-
bon-neutral and low-emission societies by 2050 
and are recently pushing even further. In 2018, 
Sweden passed legislation which legally binds 
the country to reach carbon neutrality in 2045 
(IEA, 2019) and the Icelandic government an-
nounced its intention to achieve this target even 
by 2040 (Government of Iceland, 2018). Norway 
stated the 2050-target for the first time in 2012 
in its “Climate Settlement” and lately reiterated 
it in the “Norwegian Government’s Strategy for 
Green Competitiveness”. Broadly in line with 
statements from Nordic government officials, 
carbon-neutrality can be interpreted as an 85% 
reduction of GHG emissions (1990 levels) and 
offsetting possibilities of 15% (IEA, 2016). 

However, bold pledges are only the very first step 
to stem the tide against climate change and need 
to be followed by equally ambitious implemen-
tation strategies. Tracking this process requires 
the development of scenarios and well-defined 
indicators, which allow for comparison of the 
progress on an international level. 
Globally, energy accounts for two-thirds of total 
GHG and even 90% of carbon emissions (IEA, 
2019a). Therefore, this sector is considered as 

paramount for climate change mitigation. Re-
cently, the International Energy Agency (IEA) 
developed a framework with a set of key indica-
tors, designed to track the energy sector’s con-
tributions to CO2 emissions and its progress to-
wards a long-term clean energy transition (IEA, 
2019a).  

Explaining and presenting some of these indica-
tors, the following analysis gives an overview of 
the Nordics’ transition process and assesses its 
progress with respect to their 2050-policy goals. 
Projections are taken from the IEA’s Nordic 
Carbon-Neutral Scenario (CNS) (IEA, 2016), 
which assumes that Nordic energy-related CO2 
emissions drop by 85% (1990 levels) until 2050. 
All historical information is based on data from 
IEA’s energy statistics (IEA, 2019b). 
 
 Carbon Emissions
The most comprehensive indicator is simply a 
state’s absolute carbon emissions. While they 
globally increased again by 1.7% to a historic 
peak of 33 Gt in 2018 (IEA, 2019a), the Nordics 
reduced them since 2010 on average annually 
by 3.1% to 184 Mt[2]in 2017. By this, they only 
account for 0.6% of global carbon emissions. As-
sessing the national level, reduction progress has 
been uneven between countries. With 5% an-
nually, Denmark experienced the strongest de-
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crease, while Norway followed at a rate of 1.3% 
a flatter trajectory. With 43 Mt in 2017, Norway 
accounts for 23.3% of Nordic emissions. Broken 
down into sectors, transport and industry are its 
biggest emitters with 28% and 15% respectively. 

Targeting an 85%-reduction from 1990 levels in 
2050, Nordic carbon emissions can only accu-
mulate to about 32 Mt, less than Norway’s total 
emissions today. By 2017, the five countries still 
emitted about 86% of their total CO2 emissions 
in 1990. Considering only carbon emissions 

from fuel combustion, they achieved a reduc-
tion of 20.3% in the same period.

While the development of global emissions is 
clearly off track regarding the Paris Agreement’s 
2°C-target, the Nordics are on the right path. 
However, they still need to scale up and then 
sustain emission reduction efforts to reach their 
own ambitious climate goals. 

 Carbon Intensity of the Economy 
To tackle these reduction targets, decoupling 
emissions from economic output is a logical first 

step. The economy’s carbon intensity measures 
the ratio between a country’s CO2 emissions 
and GDP. As both are intrinsically linked to a 
state’s energy consumption, it is usually assessed 
in two components. Energy intensity depicts 
total primary energy demand (TPED) per unit 
of GDP. Due to a cool climate as well as a high 
share of energy intensive industries, this indica-
tor is traditionally well above world average in 
the five countries. Excluding Iceland, the other 
four countries already improved energy inten-
sity to an average of 0.1 toe/ US$ (2014 Prices, 
PPP) in 2017. Nevertheless, Finland, Norway 
and Denmark still need to almost halve 
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their energy intensity until 2050 and in Sweden, 
a further reduction of nearly 40% is required to 
stay in line with the assumptions of the IEA’s 
CNS scenario. 

Even though Iceland represents with 5.2 Mt only 
2.8% of the Nordic CO2 emissions in 2017, its 
diverging development deserves a further com-
ment. The strongly increasing energy intensity 
results from the small country’s engagement in 
the heavily energy-intensive aluminium indus-
try and in 2008, the newest of three aluminium 
smelters started operating (Nordregio, 2008). 
Further, the country currently focuses on the 
future expansion of energy-consuming data ser-
vices, namely bitcoin mining (Nordic Council of 
Ministers, 2018). For a solid understanding in 
which way a highly energy-intensive economy 
can still be compatible with a practically car-
bon-neutral society, further indicators must be 
introduced.  

To determine whether a high energy intensity 
is harmfully contributing to global warming, 
one needs to consider the carbon intensity of 
primary energy. The ratio of CO2 emissions 
per unit of primary energy consumed measures 

how climate-unfriendly a country’s energy mix 
is. Constantly improving in the past years, the 
Nordics are with 1.2 tCO2/toe in 2017 well be-
low OECD average. The reason for this lies in 
their exceptional high share of low-carbon en-
ergy sources[3]in total primary energy supply 
(TPES). Sweden, followed by Finland, is heading 
the list of IEA member countries with a share of 
74% (IEA, 2019), still largely outperformed by 
Iceland with striking 89% RES in TPES (OECD, 
2019). However, to achieve long-term climate 
targets, each country still needs to cut carbon 
intensity by more than 70% until 2050. Once 
again, ambitious goals are within reach if efforts 
are accelerated in the next decade. 

Turning back to the carbon intensity of GDP, the 
composed indicator confirms the previous anal-
yses. Compared to the OECD average intensity 
of 300 gCO2/US$ (2010 Prices, PPP) in 2017, the 
Nordics performed with 128 gCO2/US$ quite 
well. Norway and Sweden even show intensities 

of 109 and 83 gCO2/US$ respectively. Addition-
ally looking at the steadily decreasing emissions 
and the growing GDP, it becomes clear that the 
Nordic region has completely decoupled its 
economy from emissions two decades ago. 
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 Decarbonisation of Final Energy 
 Consumption
To further reduce the energy consumption car-
bon intensity, electrification of the total final en-
ergy consumption (TFC) is considered as a cru-
cial step as electrifying end-use sectors (power, 
industry, transport and buildings) usually offers 
rapid and cost-efficient possibilities for decar-
bonisation.

Hence, the share of electricity in TFC is an inter-
esting indicator to assess, especially for emerg-
ing nations. Due to high shares of electricity 
generating renewable energy sources (RES) in 
their TPED, the Nordics traditionally likewise 
show high shares of power in their TFC. While 
the OECD’s average electricity share only slight-
ly increased over the last three decades to 24% in 
2017, all Nordic countries showed shares above 
30% already since 1990. 

Denmark and Norway stayed surprisingly sta-
ble, slightly above 35% and marginally under 
50% respectively. Iceland experienced a strong 
increase after 2005, showing in 2017 an aston-
ishing share of 73%. In combination with its 
small population and high energy intensity of 
GDP, this leads Iceland to show the world’s high-
est annual per capita electricity consumption of 
55 MWh in 2016 (OECD, 2019). 

The electrification of the final energy use can 
only contribute to climate change mitigation if 
it is accompanied by a rigorous decarbonisation 
of heat and electricity generation. This is mea-
sured by the carbon intensity of power. Here, 
a quite unique feature of the Nordic region ap-
pears. While the OECD’s average still was at 
432 gCO2/kWh in 2017, the exceptionally high 
share of renewables and, in Sweden’s and Fin-
land’s case nuclear power, in the energy mix led 
to an extremely low carbon intensity of power in 
the Nordic region. In 2018, Norway’s electricity 
generation relies to 95% on hydro and 2.6% on 
wind power. Similarly, Iceland’s electricity stems 
to almost 100% from RES, mostly geothermal 
and hydro power plants (OECD, 2019). Conse-
quently, both countries show power carbon in-
tensities of less than 16 gCO2/kWh and hence, 
their power sector is principally completely de-
carbonised. Denmark strongly improved its car-
bon intensity in the past decade due to a massive 
deployment of wind power plants, reducing coal 
use in the electricity mix. In 2016, wind power 
made up 43% of Danish electricity generation – 
the highest share in the world (IEA, 2017a). In-
tegrating such high shares of variable RES in the 
energy system without endangering energy se-
curity is a quite challenging task and would not 
have been feasible without the very well in-



terconnected Nordic electricity grid and the re-
gions diverse electricity generation fleet, includ-
ing larger amounts of stable Swedish nuclear 
power. Overall, the five Nordic countries already 
show impressive shares of low-carbon electricity 
in their final energy demand. Regarding climate 
change mitigation, this is a very welcoming fea-
ture. However, it also means that this quick-win 
possibility for enhancing a clean energy transi-
tion has already been exploited. 
 
Key to achieve the mid-century target of a 
low-carbon society is to tap today the significant 
emission reduction potential of the transport 
sector. This requires a substantial restructuring 
of long-distance road transport, shipping and 
aviation to reduce oil use by electrification and a 
shift to bio fuels linked to the expansion of pub-
lic transport. Further, industry emissions need to 
be tackled by applying low-carbon technologies 
such as Carbon Capture and Storage (CCS). Ad-
ditionally, the Nordic region must plan and pre-
pare for an electricity system that is even more 
distributed, interconnected and flexible than to-
day’s in order to be able to integrate and balance 
rising shares of variable RES, namely wind en-
ergy. Finally, several Nordic capitals and smaller 
cities set up even more ambitious climate targets 
than their governments and implement innova-
tive energy efficiency measures for the transport 
and building sector. Hence, they can serve as 
role models for climate strategy implementation 
on the national level. (IEA, 2016). 
 
All things considered, it can be concluded that 
Denmark, Iceland, Finland, Norway and Swe-
den are on the right track to reach their goal of a 
carbon-neutral society in 2050. CO2 emissions 
are declining, and the GDP’s carbon intensi-
ty shows that they have been decoupled from 
economic growth two decades ago. The most 
climate-friendly energy source, principally de-
carbonised electricity, makes up a large share of 
final energy use. 

Even though climate change mitigation efforts 
have been impressive, the financial burden of 
the related policies has increased significantly. 
Therefore, it is crucial that all measures about 
to be implemented today are cost-effective, 

cross-cutting and transnational solutions, suit-
able for meeting multiple targets and socio-eco-
nomic objectives to accelerate progress towards 
a carbon-neutral society. 
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Uendret kurs for 
karbonprising?
Av Markus Barkenæs

F

Karbonprisingspolitikken viser få tegn til endring

å land hår priser karbon høyt nok til å 
møte klimamålene, skriver OECD i en 
pressemelding fra 2018. Den internasjo-

nale tankesmiens generalsekretær Angel Gurría 
bedyrer denne manglende fremgangen. «Gapet 
mellom dagens karbonpriser og utslippenes 
faktiske kostnader for kloden vår er uaksept-
abel,» sier han. Dette gapet lå i 2018 på 76,5%, 
noe som er lavere enn tidligere år men fortsatt 
utilstrekkelig ifølge pressemeldingen. Det er 
vært å merke at dette er med et anslått nivå på 
utslippenes sosiale kostnader som er relativt lavt 
sammenlignet med andre estimater. Her ville 
en eventuell pris på karbonutslipp ligge på 30 
Euro (kr) per tonn , som er et noe konservativt 
estimat for karbonutslippens sosiale kostnader. 
Verdensbankens tall viser et tilsvarende bilde, 
bare 20% av verdens utslipp er priset. 

Dette kan tyde på at oppslutningen om en kar-
bonavgift har vært mildt sagt lunken blant vel-
gerne, samtidig som man ser det motsatte blant 
fagøkonomer, som ofte ser på det som det mest 
effektive midlet for å bekjevmpe klimagas-
sutslipp. En av de vanligste innsigelsene mot 
karbonavgifter har vært at den relativt sett vil 
ramme de svakeste hardest. Dette kan man ikke 
universelt motsi, men det er andre grunner som 
kan veie tyngre. For det første er det viktig å hol-
de tidsperspektivet i minne, klimaendringene 
må bekjempes raskt og effektivt for å motvirke 
store langsiktige skader. For det andre er det få 
virkemidler som er så lite vridende som en kar-
bonavgift. Og i den grad vridningen skjer, så 
er den nesten utelukkende positiv, da den får 
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produsenter og konsumenter til å internalisere 
skaden av sine økonomiske valg. For det tredje 
er det mulig å gjøre karbonavgiften provenynø-
ytral, som i de fleste tilfeller gjør tiltaket mer 
progressivt, og signaliserer at innføringen av 
en karbonavgift nødvendigvis betyr en realin-
ntektsnedgang. 
 
Likevel er det et spørsmål om hvor langt man 
når med dette budskapet. I den amerikanske 
delstaten Washington, har allerede to forslag 
for å beskatte karbon bedre blitt nedstemt i 
folkeavstemninger (Roberts, 2018), selv når 
skatten ville ha vært provenynøytral og sterkt 
omfordelende. Canada, som har valg i oktober, 
innførte under Justin Trudeaus liberale regjering 
en «carbon-tax and dividend» som omfordeler 
inntektene av avgiften likt til alle skattebetalere 
(Nuccitelli, 2018). Om det konservative partiet 
vinner valget kommer deres partileder Andrew 
Scheer nærmest garantert til å skrote avgiften 
(Ivison, 2018). Dette er til tross for at alternativet 
mest sannsynlig er reguleringer som påfører 
større samfunnsøkonomiske tap. Den tyske for-
bundsregjeringen har også planer om å innføre 
en karbonavgift som del av deres klimasatsning 
(Uken & Schuler, 2019).
 
Disse hendelsene er oppmuntrende, men er 
fortsatt ikke helt overbevisende hvis man ønsker 
seg en global renessanse i karbonprising. Der er 
vanskelig å vite nøyaktig hvor høy karbonprisen 
som kan tolereres av befolkningen er. Det landet 
med den høyeste karbonprisen i verden så langt 
er nabolandet Sverige, som hadde en karbon-
pris på 1120SEK (kr) per tonn i 2015, uten at 
det har blitt til en særlig politisk sak å endre på 
den (Mau, 2019). Dette kan til dels komme av at 
den ble innført skrittvis, og samtidig førte til re-
duksjoner i andre skatter og avgifter. I Tyskland 
og Canadas tilfelle, er det snakk om en langt la-
vere avgift. Tysklands -avgift kommer først til å 
nå 35 Euro per tonn i 2026, hvor man deretter 
tillater kvotehandel med priser mellom 35 og 60 
Euro (kr) (Uken & Schuler, 2019). Karbonprisen 
i Canada kommer ifølge dagens plan til å nå 50 
CAD (kr) innen 2022 (Ivison, 2018). Disse pris-
ene er lavere eventuelt akkurat innenfor det som 
kreves for å holde global oppvarming under 1,5 
grader celsius sammenlignet med førindustriell 

tid. I en rapport fra Carbon Pricing Leadership 
Coaltion (2017) anslås det at avgifter på minst 
40-80 USD kr) innen 2020 og 50-100 USD (kr) 
innen 2030 er nødvendig for å nå klimamålene. 
 
Likevel er det nå tegn til at en karbonavgift er 
mer politisk gangbar enn man potensielt kunne 
tenke seg, spesielt hvis politikken har et omfor-
delende element der skattebetalerne ser at de får 
igjen for innbetalingene sine. I Norge ligger kar-
bonavgiften på 500kr, og er ikke lik for alle sek-
torer (Regjeringen, 2018), selv om regjeringen 
har lyst til å gjøre denne avgiften flat, og uttrykt 
ønske om å øke den vært år fram mot 2025 (Reg-
jeringen, 2019). Da Erna Solberg gjenga de or-
dene foran FN i september var reaksjonen rela-
tivt slapp (NRK, 2019), men regjeringen hennes 
har tidligere fått kraftig kritikk når de har prøvd 
å innføre langt mer snevre, men tydeligere tiltak. 
Delvis kan dette komme av at effekten av en sek-
tornøytral avgift er langt vanskeligere å forestille 
seg enn avgifter på for eksempel bilisme, som i 
mange tilfeller innebærer en tydelig og merkbar 
nedgang i ens mobilitet.  Tidligere student ved 
Økonomisk Institutt, Kåre Willoch, fikk sin reg-
jering felt i 1986 som følge av en planlagt økning 
i drivstoffavgifter (Wikipedia, 2019). Hvis kar-
bonavgiften innføres klokt, er det neppe noen 
som kommer til å måtte svi for det på samme 
måte.
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Vi har et bompengeopprør, 
ikke et klimaopprør

n morgen dumpet en pamflett fra 
Miljøpartiet De Grønne (MDG) ned i 
postkassen min med budskapet «Vi elsker 

bompenger». Jeg forsøkte å vekke hjernecellene 
mine mens de oppvakte og smilende ansiktene til 
Lan og Hanna så tilbake på meg. Som et selverklært 
barn av miljøbevegelsen, og dessuten medlem av 
MDG, sitter det langt inne for meg å innrømme 
dette, men det hele fylte meg med en dyp irritasjon. 
Hvordan kan de være så stolte over å gå imot den 
populære folkebevegelsen mot bomringer? Eller 
stemmer det som de og Ola Elvestuen sier at «vi har 

en klimakrise, ingen bompengekrise»? 

Av Marie Storli, samfunnsøkonomistudent 
og nestleder Rethinking Economics Norge

Det er flaut at valgkampen har blitt 
overskygget av bompengeopprøret mener mange, 

men debatten om bommene er kommet for å bli. 
Bompengepakken har skapt kaos og truet med å 
velte regjeringen, mens Folkeaksjonen nei til mer 
bompenger (FNB), også kalt Bompengepartiet, 
er valgets nykommer. Til tross for at de ikke er 
representert på Stortinget har partiet nå blitt tatt 
inn i varmen i NRKs valgsendinger (Krossli, 
6.8.2019). Siste nykommer i stortingspolitikken var 
for øvrig MDG, så skal vi ta dem på alvor skylder vi 
Bompengepartiet å gjøre det samme. 

E
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det i tillegg til veiutbygging, kostnader forbundet 
med tilrettelegging for andre trafikanter, samt 
drift og utbygging av på kollektivtilbudet. Typisk 
skal rundt halvparten av finansieringsrammen 
for en gitt periode nå finansieres i bomringene. 
Samtidig går rundt halvparten av potten til drift 
av, og investeringer til, kollektivtrafikk. Bompenger 
er altså et populært finansieringsverktøy fordi det 
skaffer mye penger til veiutbygging, så staten kan 
betale mindre av regninga. 

I dag brukes bomringene i byene i stor grad for å 
bedre framkommeligheten til andre trafikanter. 
Det henger sammen med at vi nå vet at mer plass 
på veiene bare fører med seg flere biler, og igjen 
mer køstand og trafikkork (Tennøy, 29.10.2019). 
Isteden tilskriver vi nå bomringene en rekke 
andre målsetninger, ved siden av finansiering av 
vei og kollektiv; Bomringene er et virkemiddel for 
å redusere køene, forbedre bymiljøet, redusere 
klimagassutslipp, bedre framkommeligheten for 
andre trafikantgrupper, og selvfølgelig å redusere 
personbiltrafikken generelt (Statens vegvesen, i.d. 
a). Det siste punktet kalles også for “nullvekst”: Vi 
ønsker at privatbilismen ikke skal vokse, mens 
byene vokser. Altså skal gjennomsnittlig bilkjøring 
per person som bor i eller rundt de store byene 
reduseres. Hvor kommer så denne tanken fra, at 
man ikke skal redusere bilismen med gulrot slik 
FNB Oslo ønsker, men heller bruke Miljøpartiets 
pisk? 
 
 Bomringens teori 
Ideen om bompenger er et barn av nyklassisk 
økonomisk tenkning, eller snarere Arthur Cecil 
Pigou, en britisk økonom særlig kjent for sitt 
arbeid innen velferdsteori. I 1908 overtok han 
professoratet til Alfred Marshall, og arbeidet så med 
å videreutvikle hans konsept om eksternaliteter; en 
effekt eller virkning av økonomisk aktivitet som ikke 
reflekteres i markedsprisen fordi den treffer en (eller 
flere) tredjeparter som ikke deltar i transaksjonen.I 
sin bok ‘The Economics of Welfare’ introduserer 
Pigou eksterne virkninger og påpeker at der det 
finnes eksterne virkninger vil det frie markedet ikke 
gi optimal ressursallokering. Denne tanken har gitt 
opphav til noe som kalles Pigouskatter; ideen er at 
den sosiale kostnaden kan legges på som en skatt, 
slik at den kommer til syne i markedet. 

«Dagens bompengeordning bærer preg av å være en 
skjult beskatning av deler av kommunens borgere» 
skriver FNB Oslo i sitt program (FNB Oslo, 2019). 
Partiet har et relativt kort program, så man behøver 
ikke lese lenge før man støter på motstridende 
løfter. La oss se litt nærmere på hva de mener om 
bomstasjoner og trafikkvekst. FNB vil fjerne alle 
bomstasjonene så raskt som mulig -med forbehold 
om at det gjennomføres en økonomisk analyse av 
konsekvensene. Tall fra Statens vegvesen forteller 
oss at det er snakk om å fjerne hele 83 bomstasjoner 
bare i Oslo (Statens vegvesen, I.d. a). Dersom 
FNB er villige til å vurdere konsekvensene av å få 
gjennomslag for sin politikk på landsbasis, vil det 
si 13 milliarder kroner mindre i statskassa hvert år 
(Skjørstad, i.d.). Etter at bomstasjonene er fjernet 
skal biltrafikken likevel reduseres, mener FNB Oslo. 
Det skal de oppnå ved å bygge ut kollektivtilbudet, 
men hvordan skal så det finansieres? Jo, det skal 
finansieres over statsbudsjettet –det vil si, av meg 
og deg, over skatteseddelen (FNB Oslo, 2019). Om 
bompenger kan kalles en “skjult” beskatning, hva 
skal man kalle dette? 

 Bomringens historie 
I følge Store norske leksikon har vi i Norge benyttet 
bompenger for å finansiere veibygging i flere hundre 
år; Betaling for bruk av veier og broer var helt vanlig 
også hvis vi går noen hundre år tilbake tid. Det er 
fortsatt vanlig å bruke bompenger til å finansiere 
rundt 50 til 70 prosent av kostnadene ved utbygging 
av nye veier (Aakre, 2019). Det som er nytt er bruk 
av bompenger i byene. Denne historien er relativt 
kort og starter rundt nyliberalismens inntog i 
økonomien.  

Den første Oslopakken kom som en reaksjon på en 
kraftig økning i bilisme i Oslo og Akershus på 70 og 
80 tallet. I den forbindelse stemte Stortinget i 1988 for 
første gang for «innkreving av penger i en bomring 
til inntekt for veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo 
og Akershus.» (Statens vegvesen, i.d. b). Gjennom 
Oslopakke 1 ble det fra 1990 til 2001 investert 22 
milliarder (2013-kroner), hvorav rundt 60 prosent 
ble samlet inn i bomringen. Med bominntektene 
skjøt utbyggingstakten fart. Blant prosjektene som 
ble realisert i denne pakken var festningstunnelen, 
som avløste Rådhuskaia som fartsåre for E18.

Nå ligger bompengeordningen inne i alle 
«Bypakkene», som er avtaler mellom regjeringen og 
de større byene om transportplanlegging. Her ligger 
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I teorien høres jo dette fint ut; bare de reisene som 
virkelig står om liv og død ville finne sted ved riktig 
prising. Men i virkeligheten blir det vel ikke sånn? 
På økonomispråket kalles det betalingsvilje,hva en 
person er villig til å betale for et gode. I virkeligheten 
begrenses betalingsvilligheten av betalingsevne. Det 
finnes alltid noen som har råd til å kjøpe seg ut. 

 Bompengeopprør eller klimaopprør? 
I Frankrike var det som om revolusjonen plutselig 
var tilbake da de gule vestene begynte å gjøre opprør i 
fjor. Stagnerende reallønninger, blandet med følelsen 
av at staten er på parti med overklassen og gjør 
jobbene og hverdagen til vanlige folk mer usikker, 
var med på å drive fram protestene. Regjeringen 
har i lang tid senket skattene for næringslivet og de 
som har mest, mens trykket på de som har minst 
bare øker. Det var en økning i drivstoffavgiften som 
bikket lasset. Endringene var designet for å redusere 
klimagassutslipp, og den intellektuelle eliten svarte 
med å anklage opprøret for å være reaksjonært og 
arbeide mot en bedre klimapolitikk. 

Likhetene til bompengeopprøret bør være 
åpenbare. Det økonomiske trykket kommer i form 
av miljøskatter og moms, som treffer de lavere 
inntektsgruppene hardest. Beskatning i form av 
drivstoffavgift og bompenger i rike land sies å være 
regressiv, fordi den utgjør en mye mindre andel 
av inntekten til de rike (Kriman, 21.01.2019). Det 
skal likevel nevnes at en studie utført av TØI ikke 
finner en “systematisk ulikhetsskjerpende effekt” av 
bompenger, i motsetning til avgiftsfradrag på elbiler 
(Steinsland, m.fl., 2016). Studien konkluderer ikke 
om bompenger virker regresivt eller ei, men peker 
på at det er geografiske fordelingseffekter.

Narrativet som forteller at bompenger er regressivt 
sier at siden rike mennesker som kjører bil bruker 
mindre av det de har, på bompenger, enn deres 
relativt mindre velstående med-bilister av flere 
grunner: Den siste gruppen bruker en større andel av 
sin inntekt på drivstoff. På samme tid kjører de mer, 
fordi de som resultat av boligprisveksten har 
blitt presset ut av byene, og må reise inn 
og ut hver dag for å gå på jobb. Altså 
handler denne historien om en 
to-delt fordelingseffekt, basert 
både på inntektsforskjeller 
og geografiske skillelinjer. 
Kanskje er by-land skillelinjen 
på tilbakegang.

Det vil si, man kan internalisere de eksterne 
virkningene i markedsprisen. Dersom den 
sosiale verdien er større en den private kan staten 
subsidiere aktiviteten. På den andre siden, dersom 
produksjonen av en vare eller tjeneste legger 
en kostnad på samfunnet rundt, så kan denne 
internaliseres ved å legge på en skatt eller avgift. 
Prinsippet har blitt spesielt populært i forbindelse 
med forurensning: man snakker om ‘forurenser 
betaler’-prinsippet (Polluter pays principle). Det gir 
spesielt mening i miljøpolitikken å sørge for at det er 
forurenser –ikke samfunnet- som sitter igjen med 
regninga. 

Bilisme er en aktivitet knyttet til en rekke 
eksternaliteter. Hver ekstra bil som kommer inn 
fører til at alle de andre bilene må stå litt lengre i 
kø, samtidig som alle innbyggerne vil få litt mer 
svevestøv i lufta rundt seg. Motorveiene ødelegger 
for naturen og det biologiske mangfoldet. I tillegg 
slipper de aller fleste biler ut gasser som bidrar til 
klimakrisen, som har innvirkning på alle andre 
mennesker som lever i dag, i tillegg til de som skal 
leve i framtiden. Klimaendringene er den største 
eksternaliteten verden noen gang har sett (Stern, 
2007, pp. viii). Dersom den fulle kostnaden skulle 
legges på bilistene hver gang de kjørte gjennom 
bomringen ville ingen ha råd til å kjøre lengre, 
tenker kanskje Miljøpartiet mens de skriver: Ja, vi 
elsker bompenger. 

Det er viktig å tilpasse virkemiddel etter det målet en 
ønsker å nå. Dersom målet er at færre kjører bil inne 
i byen, så bør bomstasjonene kanskje stå akkurat 
der. Vil man ha mindre kø i rushtiden, så kan man 
innføre en rushtidsavgift, det vil si å øke bomprisene 
i rushtiden men la den ligge lavere resten av døgnet. 
Vil vi at trafikken skal redusere sine klimagassutslipp 
kan drivstoffavgift være en idé, men da bør man 
huske at den treffer folk i distriktene –som kjører de 
store avstandene- uproporsjonalt hardt. 

Miljøbevegelsen har endelig lært seg å spille på 
økonomiske instrumenter. Har de så mistet av 
syne klasseperspektivet og de sosiale effektene av 
miljøbeskatning? Tanken i økonomisk teori er at 
siden den virkelige samfunnsøkonomiske kostnaden 
av å kjøre bil ikke er reflektert i markedsprisene, 
kjører vi mer bil enn det som er optimalt. Fellesskapet 
sitter da igjen med både regninga og konsekvensene. 
Dersom kostnadene på korrekt vis ble integrert, ville 
kun de reisene som virkelig er verdt det bli utført i bil. 



33

milliarder kroner i bomringene, i dag har tallet vokst 
til 13 milliarder (NAF, i.d.). Det skal likevel nevnes at 
mye av økningen kommer fordi det nå er flere som 
betaler bompenger, ikke fordi de som betaler har fått 
regningen sin ganget med to, men skattetrykket på de 
som tjener minst må sees i sammenheng. Hvis man 
vil ta inn mer bompenger -slik MDG vil- bør man gi 
noe annet. Det mest effektive er å øke beskatningen 
av de som har mest: en løsning som har blitt foreslått 
er jo nettopp inntektskorrigerte bompenger, men 
det synes dessverre ikke å interessere MDG. La 
oss heller ikke glemme at det er de som bor inne i 
Oslo som burde betale mest for å kjøre bil, de har jo 
tilgang på landets beste kollektivtilbud! 

“Vi har en klimakrise, ingen bompengekrise” 
er ekkoet av MDG –og Venstres- respons på 
bompengeopprøret. Men hvordan er dette en 
motsetning? Her følger MDG samme oppskrift som 
de gjør når de snakker om ulv og flyskam, bemerker 
Eivind Hoff-Elimari (27.08.2019). De kritiserer 
motparten uten ambisjon om å overbevise, og det 
føles da som om de ikke tar sine meningsmotstandere 
på alvor. Kanskje er dette resultatet av en eksplisitt 
politikk om å være elitens parti, slik Hallvar Surlien 
(12.05.2018) skrev etter partiets landsmøte i fjor: «å 
appellere virkelig bredt i distriktene ville innebære 
en politisk dreining som verken er ønskelig eller 
mulig, ut fra grønne grunnprinsipper». Men kan et 
parti akseptere dette som overordnet strategi; At det 
politiske prosjektet avhenger av å være uavhengig av 
massene? 

Denne innstillingen til bærekraftig omstilling er 
farlig: den ser ut til å ignorere at det er virkelige 
folk som lever virkelige liv som vet hvor skoen 
trykker. Man kan heller ikke i miljøkampen tenke 
at målet helliger middelet. Det har vi ikke råd til i 
en tid preget av politikere som Trump, Bolsanaro 
og Boris Johnson. Kanskje blir miljøkampen aldri 
noen folkebevegelse nettopp fordi den overser 

innvendingene fra folk flest; Kanskje er det ikke 
fordi folk ikke bryr seg om miljøet, men snarere 
fordi miljøbevegelsen ikke bryr seg om vanlige folk? 

 

Det er de menneskene, som rett og slett ikke 
har råd til å bo i byen lengre, og som heller ikke 
råd til å kjøpe Tesla til tross for at subsidiene av 
staten, som er i målgruppa til FNB. Det sistnevnte 
“klimatiltaket” -å subsidiere kjøp av nye elbiler- 
kan bare sammenlignes med BSU-ordningen på 
måten det kanskje opprinnelig var basert på en god 
intensjon, men endte opp som en direkte overføring 
til landets relativt ressurssterke borgere.  

I en verden som preges av stadig større økonomisk 
ulikhet må vi ikke glemme mulighetene som ligger i 
progressiv beskatning. Vi må utforme politikken slik 
at de som har minst ikke må plukke opp regninga etter 
et langt kalas der noen andre fikk mest. Riktignok 
har MDG også foreslått progressiv klimapolitikk 
som klimabelønning, eller karbonavgift til fordeling 
(MDG, i.d.). Likevel gir ikke ett politikkforslag noen 
rett til å se bort fra dette hensynet når man stemmer 
for eller imot andre forslag. Det samme prinsippet 
bør ligge til grunn, også for bompenger.
Det er også viktig å huske at FNB er et 
bompengeopprør, ikke nødvendigvis et opprør mot 
klimapolitikken forøvrig. En gruppe franske forskere 
har utført en spørreundersøkelse blant 1300 av dem 
som identifiserer seg med de gule vestene, her svarer 
rundt en tredjedel at de er miljøbevisste, mens 1 av 
5 svarer at det er drivstoff i fly og yachter man bør 
skattlegge hardest. Det er altså ikke et avslag på 
klimatiltak generelt, men et krav om rettferdighet i 
klimapolitikken (Sudda, 03.09.2019). 

Det er verdt å merke seg 
at folks utgifter til 
bompenger har økt 
betraktelig: I 2009 
betalte bilistene 6.6 
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Eksamensbesvarelse 
Environmental Economics 
ECON4910, vår 2019
I tradisjon tro har vi i Observator gått gjennom svarene på en tidlige-
re eksamensoppgave for våre lesere. Redaktør Mikkel Riiser har gitt sin 
eksamensbesvarelse til tjeneste, og professor Bård Harstad kommenterer. 
Med dette ønsker vi i Observator alle Environmental-studenter lykke til 
på eksamen!
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1 c) 25/2, or 12,5 per firm, which is the socially optimal 
level of CO2. in total, 10*12,5 = 125 permits.

1 d) market price PB = 10, when 100 permits are distrib-
uted.
1 e) Since these firms are identical, i would advise the 
government to give an equal amount to each firm. Then 
the allocation is already optimal, and transaction costs (if 
there are any) will not distort the equilibrium.

Professor Bård Harstad’s comments:
1 f) If firms have different (heterogeneous) abatement 
costs, and there are transaction costs, it would make sense 
to give more to the firms with high abatement costs, who 
will not be able to reduce their emissions much, while the 
firms with high abatement costs can buy as much as they 
need until their costs of abating equal the cost of buying 
the permits. The firms with high abatement costs have 
strong incentives to buy the permits even though there are 
transaction costs.
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2 a) If it is more costly to preserve the forest, a district 
will be able to preserve less, because it costs more than it 
is worth to them. So, district A will conserve less. District 
B however, will probably preserve more, because the in-
creased logging in district A, xA will affect market prices 
negatively. For district B it will thus probably become less 
expensive to preserve, and thus they will log less.

2 b) To see how district A will choose their xA i maximize 
their utility of their forest, which depends on their own 
value of it, minus the cost of preserving it, which depends 
on the market price, which also depends on both xA and 
xB. Thus the utility function looks like the equation on the 
sheet.
I then maximize it with respect to xA, which is the only 
variable district A has the opportunity to vary.
The first order condition for xA ends up being equation 
(1). xA will decrease when the value of the forest increas-
es, and it will increase when total amount of forest in the 
district increases (there is more to take of, thus more to 
protect, most likely less will be protected because it its 
expensive to protect. illegal logging in district A is also 
decreasing in logging in district B, with the same intuition 

as in question a. increased logging drives prices down, and 
therefore cost of protecting, and thus it is optimal to pro-
tect more than before xB went up. When A expects a spe-
cific xB, A will use their best response xABR(xB), which is 
given by equation (2). Since the two districts are symmet-
rical by the model, xB will depend on the same formula 
as xA, only with the B’s and A’s exchanged for each other.

2 c) Since total amount of logging x=xA + xB, x ends up 
depending on c through equation (4).
If cost of conserving increases, the term -(vA+vB)/3ca be-
comes smaller (less negative), and thus x increases. This 
makes sense intuitively too, because when costs of con-
serving increase for both countries, both will decrease 
conservation until conservation costs as much as conser-
vation is worth to them again. So, total illegal logging wil 
increase.
the costs of conservation could easily have been cA and cB 
by the way, the equation would have been the same except 
it would have had - vA/3cAa - vB/3cBa instead. I chose to 
let c be the same for both districts this time.

Professor Bård Harstad’s comments:
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2 d) t=t’ is the situation we have derived in b, where both 
follow their own best response to the others choice.
t>t’ is a situation where A chooses their x before b, which 
means that B will have to respond to A’s actions, while A 
gets to choose.
t<t’ is the opposite situation from the previous, and the 
exact opposite will happen. B will choose to conserve less 
than in the t=t’ case, because they know that A will reduce 
their conservation in response to the higher price of con-
servation. Thus B is now the winner that gets to conserve 
more, while A has to pay the price of reducing market 
prices.

2 e) District A will want to chose first (t>t’), so that they 
get to conserve more, while B has to reduce conservation 
to decrease the market price.

2 f) If Norway is in a situation where it gets to choose be-
fore other logging countries, it would just reduce x and 
expect the others to compensate for the increased market 
price.
If it is not in this kind of a situation, Norway’s options are 
to find a way to protect the forests more efficiently, by for 
example making advances in surveillance technology, to 
make their costs of protecting go down. If Norway wishes 
to do this because their v is suddenly higher, then they 
should just protect more until the cost of protecting more 
has increased (due to higher market prices) until it equals 
their value of the forest.
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3 a) and 3 b)
The social planner (or the state if you will) wishes to 
achieve an optimal level of emissions, such that marginal 
abatement costs equal the social damage done to society. 
They have a choice between taxing emissions, or auction-
ing (or giving out) a certain amount of quotas for emis-
sion. In a situation of no uncertainty, there would be no 
difference between these two choices, and in a situation 
of uncertainty around damages, there would also not be 
difference in the choice. Here however there is.
The firm, only cares about their own productivity, and will 
respond to the price of emitting, and put it against their 
own marginal abatement cost. If it is more costly to pay 
the price of emitting, than it is to abate a bit more, they 
will abate less until the marginal price of abating more is 
equal to the marginal cost of emitting more.
say marginal abatement costs = c’(E)
firms will set c’(E)=tax (tao) or quota cost (sigma)
Firms will not care about the marginal damages of emit-
ting = D’(E)
So, in a situation of uncertainty about abatement costs, we 
have an estimated C, in the scantron sheet named C~ (on 
top of the letter)
So, lets say this estimated C is too low, meaning that real 
abatement costs are actually higher than what we estimat-
ed. See chart 1 in the sheet. E* marks the optimal level of 
emissions, given by A, and on the y axis we have the prices 
of the tax or quota. In optimum quota price=sigma* or 
tax= tao*
However, when we choose the instrument, we only know 
B, and will set our tax or quota amount assuming this is 
the optimum.
Here, we will either end up with the estimated emission-
level of E~, or we will set the tax tao~. they will lead to two 
completely different realities.
Choosing to allow for E~ emissions, will make the quota 
price equal sigma~, which is very high, much higher than 
the optimal price. Too little is being emitted in this scenar-
io, it would have been more efficient to allow producers 
to emit more. The welfareloss is the triangle between A, 
B and C.

Choosing a tax rate of tao~ has the opposite effect. The 
price is way too low, and producers will emit until abate-
ment costs equal the tax, which leads to E(tao~) emis-
sions, which is too much emissions. Again an inefficient 
solution, where now the deadweight loss is the area be-
tween points A, E and D.
Both solutions are inefficient, but in the example chart it is 
hard to say which deadweight loss is smaller, and therefore 
which instrument is better.
We get the same results in the case where abatement costs 
end up being lower than anticipated, but with opposite re-
sults(tax will lead to too little emission, and quotas will 
lead to too much).
If we know something about the steepness of the damage 
curve, we can say something about which instrument will 
most likely lead to the smallest deadweight loss (we can 
probably not avoid a deadweight loss in uncertainty).
i will provide two different charts with examples of scenar-
ios where either of the instruments is better. lets say the 
problem is the same as in chart 1. Abatement costs end up 
being higher than estimated.
In chart 2 the marginal damage curve is relatively flat, and 
this has an effect on the estimated solutions. We can see 
that the deadweight loss of the quotas (triangle between 
A,B and C) is larger than for the tax (triangle between A, 
D and E). So, the tax is the way to go in this economy. This 
is because having more emissions than optimal is not as 
damaging as having too little production. We will set a tax 
on emission.
In chart 3 the damage curve is steep, which means that 
damage is much more costly on the margin, as emissions 
get higher.
Now it is pretty clear that the deadweight loss of the tax 
is much bigger than the deadweight loss of quotas. This is 
because having too much emission is much more costly 
than having too little. We will make E~ quotas.

Professor Bård Harstad’s comments:
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4 i) IAMs usually have equations to show the objective 
function (welfare maximization), the production func-
tion, and some to show the climate, through equations for 
the temperature and carbon stocks, and for the interface 
between the economy and the climate, through a damage 
function and abatement costs.
In a typical IAM, using these equations, emissions affect 
welfare directly in two ways. Through the productivity of 
emissions in production, and through the damage made 
by the emissions. Example equations are provided in the 
sheet. The rest of the potential welfare funcion is not pro-
vided.
The damage on u comes from that people have a disut-
ility of damage to the environment. This damage can be 
many things, for example that changes in temperature 
leads to more extreme weather, floods, droughts, disease, 
etc. Mt is the carbon stock, which affects temperature, 
which in turn damages the environment. The parameter 
Xi is a measure of how destructive greenhouse gasses are. 
It is usually convex in emissions, which means marginal 
damage is increasing. The productivity term shows us that 
emitting helps us produce, and people utility of consump-
tion. Emitting more allows us to consume more. w is a 
term for the productivity of emissions. w is usually below 
1, which means that there are decreasing returns to scale 
from emitting. The marginal productivity in emissions is 
concave. Choosing how much to emit is a payoff between 
the damages of emissions and the utility of consumption.

4 ii) The main difference in these two models is the choice 
in the discount rate. The DICE model by Nordhaus uses a 
discount rate based on the market discount rates because 
he believed this reflected the valuation people put on the 
future. The stern scenario however uses a discount rate of 
0,01, which is much much lower than Nordhaus used, and 
much lower than anyone else had used before. This is be-
cause he believed this was a moral question, and that the 
value of future generations having a future and a world in 
which to live, could not be priced by the normal discount 
rate.
The assumption about the social rate of time preference is 
the main reason why the two discount rates differ.
So, the stern scenario puts a much higher value on the 
future than the DICE model. This results in a bigger re-
action in regards to carbon pricing, taking control over 
emissions, which results in a temperature change that is 
smaller than in the DICE.
Both scenarios are optimal, given their own assumptions. 
One would never solve a model without finding the opti-
mal given the assumptions taken. The discussion is rather 
on whether the assumptions taken are correct, and which 
are better.
It can be argued that both is better than the other, it only 
depends on the rationale applied.

Professor Bård Harstad’s comments:
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Seks i heisen

limaendringer får stadig mer 
plass i nyhetsbildet og er en viktig 
del av den norske befolkningens 

samtaleemner. Observator velger derfor å 
benytte Seks i Heisen-spalten til å undersøke 
hvordan det står til med studentenes tanker 
om klimaet og dets utfordringer. 

Siden det er en overhengende sannsynlighet 
for at UiOs studenter en dag skal levere råd 
og bistand til norske eller internasjonale 
styresmakter, har vi valgt å sjekke hva vi kan 
forvente av morgensdagens rådgivere. 

Det debatteres mye rundt hvilke 
konsekvenser klimaendringene har på 
verden. En gjenganger blant utfallene 
er at vi må forvente oss mer og plutselig 
ekstremvær. Har studentene tatt dette inn 
over seg? Er det hermetikkhamstring på 
Bunnpris og redningsflåte i klesskapet? Eller 
er det en nåtidsskjevhet som gjør at det er 
været man ser ut av vinduet som bestemmer 
hvilke klær man velger til dagens outfit?

I tillegg har vi bedt de aktuelle studentene 
gi råd til våre brødre og søstre i andre 
deler av Norge. Vi bor i et land med ulik 
geografi og ulike forutsetninger, og derfor 
også ulike typer levebrød. Hva vil skje med 
næringslivet rundt om i landet når klimaet 
endrer seg? For å angripe dette spørsmålet 
har Observator spurt universitetets 
studenter om hvilke råd de har til Hemsedals 
befolkning dersom afterski-turismen faller 
bort grunnet snømangel. 

K
Av Bjørn Slettan

SPØRSMÅL:

1: Dersom du kunne gi ett råd til myndighetene i 
arbeidet med klimaendringene. Hva ville det vært?
2: Det hevdes at med klimaendringer kommer 
også mer ekstremvær. Hvilke forhåndsregler tar du 
i hverdagen for å overleve eventuelt ekstremvær?

3: Flere områder i Norge livnærer seg av vintersport 
og vinterkultur. Hva er ditt tips til befolkningen 
i Hemsedal dersom de ikke lenger kan håve inn 
penger fra afterski-turisme grunnet snømangel?

1.

2.

3.
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Margrete Hatlen – 23 – Samfunnsøkonomi 
1. Ett råd ja, jeg har jo så mange. Men hvis det kun skal være 
ett så må det bli at det må satses mer på kollektivtrafikk. Det 

må bli lettere å reise kollektivt uansett hvor man bor. 
2. Har jo sandsekker i leiligheten slik at jeg kan sikre dører og vin-
duer i tilfelle det blir flom. Jeg liker veldig godt å spise på Südøst, 
men nå har jeg også kjøpt med en sydvest. 
3. Da må de finne på noe nytt. Tenke litt utenfor boksen. Jeg me-
ner de bør fortsette med afterski, men uten ski, så egentlig bare 
after. 
I Lørenskog åpner de innendørs skisenter. Det er nok et eksempel 
til etterfølgelse for hemsedølene. 

Eivind Bjørkås – 24 – Samfunnsøkonomi
1. Kutt, kutt og kutt. Det må kuttes i klimagassutslipp. Og så 
må man nok subsidiere tiltak som kan gi oss store klimagains, 

men som muligens kan ha høye oppstartskostnader. 
2. Ingen!
3. Flytte til Oslo!

Diana Blanco - 24 – Samfunnsøkonomi 
1. Stop being so hypocrites! Even though to say that Norway 
needs to stop its oil production is kind of a taboo, we need 

to face the reality. We need real and serious transition into more 
renewable energy sources. 
2. I do never prepare at all. I do always wear the wrong clothes. I 
don’t think I’ll ever learn. 
3. They have to migrate. Maybe to Sweden or Denmark where 
the land is more suitable for farming so that they can start to run 
farms. 

Alexander Ikonomeas – 22 – Profesjon Psykologi 
1. Pust mindre, da slipper vi ut mindre CO2.
2. Jeg går rett og slett ut mindre. Hele livet mitt skjer stort sett 

på sosiale medier. Jeg vil hilse og rette en takk til Kolonial.no som 
gjør det mulig å handle uten å måtte forlate leiligheten. Det er bra! 
Nå forsøker jeg å finne måter å gå tur inni leiligheten. Mosjon er 
viktig! 
3. Afterski er jo etter man har stått på ski. Hvis man ikke lenger 
kommer til å kunne stå på ski, så blir resten av livet afterski. 

Helga Nermoen Burheim – 24 – Samfunnsøkonomi 
1. Få ut den oljesmurte fingeren!
2. De siste gangene det har vært ekstremvær, så har jeg ikke 

vært i området. Jeg har reist til et annet sted rett før. Flyskam, fly-
skam, her skal du motstand finne! 
3. Hvor ligger Hemsedal? Kanskje de kan begynne å veve tepper 
eller noe. 

Øyvind Lunder – 23 – Lektorprogrammet
1. Avvikle systemet! Systemet er problemet!
2. Jeg har en allværsjakke dersom det skulle bli nødvendig. 

Dersom det kommer en tørkeperiode og matvaremangel, så er jeg 
trygg. Jeg har nemlig dyrket noen egne grønsaker hjemme. 
3. De bør satse på afterdownhill. Når snøen forsvinner kommer 
alle til å kjøre downhill i skiløypene. Syklister tar seg også en fest. 
Tenker at det blir det nye markedet. 
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En spennende og utviklende arbeidsplass for 
engasjerte samfunnsøkonomer

Kombinerer sterk økonomifaglig kompetanse med 
bred bransjekunnskap
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