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Sammendrag 
Rapporten drøfter problemstillinger knyttet til økonomisk verdsetting av miljøvirkninger og 
miljøtiltak i forbindelse med energiprosjekter. Det pekes på behov for verdsetting av 
miljøvirkninger så vel i form av redusert velferd som i form av kostnader ved tiltak for å 
bøte på skadene. I senere år er det utviklet en del metoder for å verdsette miljøvirkninger, 
men det er gjennomført få studier. Sluttrapporten peker på at en del viktige faktorer er 
svært vanskelige å verdsette. Prosjektet viser også at miljøvirkningene fra norske energi
tiltak varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Det gjør det vanskelig å få et godt grunnlag for 
en sammenlikning av miljøvirkninger mellom ulike teknologier, f.eks. vannkraft vs. 
gasskraft eller vind vs. vannkraft. Ved konsekvensutredninger i forbindelse med enkeltpro
sjekter kan det imidlertid være aktuelt å foreta nærmere økonomisk verdsetting av 
miljøvirkningene. 

Abstract 
This report diseusses problems related to the eeonomie valuation of environmental 
impaets and measures in eonneetion with energy projeets. Attention is ealled to the 
neeessity of assessIng environmental Impaets both in the form of redueed welfare and in 
the form of eosts of environmental measures to abate the damages. In reeent years, 
severai methods for valulng envIronmental Impaets have been developed, but the projeet 
shows that only few studies have been carried out. The final report Indieates that some 
important faetors are very diffieult to evaluate. In addition environmental impaets of 
energy development In Norway vary eonsiderably from projeet to projeet. This makes it 
diffieult to obtain a good basis for eomparing environmental impaets eaused by different 
teehnologies, e.g. hydropower vs. gas power or wind vs. hydro. It might be feasible, 
however, to earry out more detailed eeonomie valuations of environmental impaets for 
speeifie projeets. 
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FORORD 

Denne rapporten presenterer resultatene fra utredningsprosjektet: "Kvantifi
sering av miljøulemper ved ulike energiteknologier" . Prosjektet er gjennom

ført etter oppdrag fra Norges vassdrags- og energiverk, NVE, i perioden 

1990-92 og er fmansiert av NVE og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 

Forskningsråd. Sluttrapporten er både en sammenfatning av de utførte del
rapportene og en videreføring av problemstillingene. Den er utarbeidet ved 

ECON Energi. Forfattere er Kjell Roland, Per Schreiner og Olvar Bergland. 

Sistnevnte har også utarbeidet vedlegg l. Prosjektleder for NVE, Asle 

Selfors, har deltatt i rapportarbeidet og hatt redaktøransvaret for rapporten. 
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1. SAMMENDRAG 

En samfunnsøkonomisk optimal utbygging og drift av norsk energisektor er et overordnet 

mål i energipolitikken. Produksjon, transport og forbruk av energi belaster miljøet på mange 

ulike måter. På grunn av at vannkraften dominerer så sterkt, er viktige miljøspørsmål i norsk 

energiforsyning knyttet til arealbrukskonflikter (inklusive bruk av vassdrag) ved bygging av 

kraftverk og overføringslinjer. Et annet viktig energirelatert miljøspørsmål er utslipp til luft 

fra stasjonær forbrenning av fossile brensler. 

En forutsetning for en samfunnsrasjonell energisektor er at aktørene i energisektoren tar 

hensyn til miljøvirkningene når de fatter beslutninger om investeringer og drift. For at de 

skal gjøre det, er det nødvendig med metoder for å verdsette miljøvirkningene på en måte 

som gjør at nytten ved økt energiforbruk kan jamføres med de totale samfunnsmessige 

kostnadene. En må også kunne velge de energiprosjekter som gir de laveste kostnadene, 

inkludert miljøkostnader. 

Dette var utgangspunktet for at Norges vassdrags- og energiverk (NVE) tok initiativ til 

utredningsprosjektet «Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier». Målet 

var å fremme en rasjonell energisektor ved å innbefatte miljøulempene i samfunns

økonomiske lønnsomhetsvurderinger av energiprosjekter. 

For å finne fram til det optimale nivået på tiltak for å redusere miljøvirkningene, er det 

nødvendig å ha kunnskap bilde om kostnadene ved tiltak for å redusere miljøulempene, og 

om miljøkostnadene, blant annet i form av redusert velferd. Det er nødvendig for å kunne 

fastsette riktig nivå på eventuelle miljøavgifter og for å avgjøre om konsesjon skal gis og 

fastlegge konsesjonsvilkår ved for eksempel vannkraftutbygginger. Det samfunnsøkonomisk 

optimale omfanget av miljøulemper bestemmes ved at marginale tiltakskostnader er lik 

marginale miljøkostnader. 

For å kvantifisere miljøvirkningene i energisektoren ble det saU i gang en rekke delutred

ninger,se vedlegg 2. Disse utredningene har hovedsaklig karakter av å være litteratur

gjennomgang som gir oversikt over studier som er gjennomført for å verdsette miljøvirk

ninger eller som bidrar til å utvikle planleggingsmetodikk eller analysemodeller. I utform-
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ingen av delprosjektene ble det lagt vekt på at problemet ikke bare skulle beskrives, men 

i størst mulig grad også kvantifiseres. 

Det er i denne sammenhengen viktig å skille mellom ulike ambisjonsnivåer for hvordan 

miljøvirkningene beskrives: 

• Oversikt over mulige virkninger. 

• Tallfesting i fysiske tenner. 

• Økonomisk verdsetting. 

Som hovedregel bør det kreves en oversikt over miljøvirkningene av alle prosjekter med et 

visst omfang. Hvor langt en går videre, må vurderes fra sak til sak ut fra antakelser om hvor 

betydningsfulle virkningene er og hvor følsomt prosjektet er overfor verdien av miljøvirk

ningene. 

Kostnadene ved tiltak for å avbøte på miljøulemper er som oftest aven bedriftsøkonomisk 

karakter og således relativt lette å måle. Verdsetting av miljøvirkningene er derimot ofte 

vanskeligere å gjennomføre. I økonomisk teori er det de senere år utviklet en rekke 

metoder for å måle verdien av miljøvirkninger. Metodene for økonomisk verdsetting av miljø

virkninger kan deles inn i tre hovedgrupper: 

• Direkte verdsettingsmetoder. 

• Indirekte verdsettingsmetoder. 

• Politiske verdsettingsmetoder. 

Dessuten kan en overføre verdsettingsanslag fra ett problemområde til et annet ved analogi

betraktninger. I vedlegg 1 og delrapport 7 er de viktigste metodene forklart og vurdert. 

Verdsetting av miljøvirkninger er som oftest både tidkrevende og dyrt dersom en skal oppnå 

en kvalitet som gir overbevisningskraft. Ofte bør en derfor nøye seg med en opplisting og 

fysisk beskrivelse av miljøvirkningene. 

Momenter som bør telle med når en skal avgjøre hvor langt en skal gå i å kreve at konse

sjonssøkeren må gjennomføre en verdsetting er: 

• Omfanget av miljøproblemet. 

• Miljøvirkningenes betydning for prosjektvurderingen. 

• Verdsettingens antatte betydning for avveiningen av miljøvirkningene. 

• Muligheten for il trekke pil tidligere undersøkelser og tilgjengelig viten. 

• Om miljøvirkningene er unike eller mer generelle. 

• Status av den kunnskapen som kommer ut av ytterligere utredninger. 

De foreliggende delrapportene gir først og fremst en god oversikt over mulige miljøvirk

ninger av ulike energiteknologier. Dessuten gir de en del tallfesting i fysiske termer og en 

oversikt over mulige tiltak, til dels med kostnadsanslag. Behandlingen av den økonomiske 
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verdsettingen innskrenker seg stort sett til en metodedrøfting og en gjennomgang av littera

turen. Det framgår at det foretatt svært få verdsettinger av miljøvirkninger ved energipro

sjekter. 

Nytten av rapportene ligger først og fremst i det grunnlaget som de legger for videre arbeid 

med og vurdering av økonomisk verdsetting avenergiprosjekter. Sammen med slutt

rapporten: 

• gir de en oversikt over aktuelle metoder for økonomisk verdsetting av miljøvirkninger, 

• klargjør de at erfaringer med bmk av disse metodene på energiområdet i hovedsak er 
begrenset til rekreasjon, jakt og sportsflSke, mens virkninger for naturen, helse og 

landbmksproduksjon er dårlig dekket, 

• gir de en indikasjon på i hvilken grad resultatene aven økonomisk verdsetting kan bli 

presise og lite kontroversielle. 

Dermed gir de grunnlag for å vurdere 

• i hvilken grad en økonomisk verdsetting kan bidra til en rasjonell saksbehandling av 

prosjekter med klare miljøvirkninger (dvs. fungere som konfliktløser i beslutninger som 

er kontroversielle av miljømessige årsaker). 

Delrapportene gir lite grunnlag for å vurdere hva det vil koste å gjennomføre økonomiske 

verdsettinger. Dermed gir de også et begrenset grunnlag for å avgjøre hvor langt det er 

hensiktsmessig å gå i å verdsette miljøvirkninger av enkeltprosjekter. Gjennomgangen av 

ulike metoder i vedlegg 1 antyder imidlertid at kostnadene ved verdsetting ofte er store. 

En viktig lærdom som utvikles i sluttrapporten, er at svært mange av miljøvirkningene er 

lokal- og prosjektspesifikke. Variasjonen fra prosjekt til prosjekt innen samme teknologi kan 

være større enn variasjonene mellom teknologier. Derfor kan det være lite meningsfylt å 

sammenlikne gjennomsnittlig miljøskadeverdier for for eksempel vannkraft og gasskraft. 
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2. NÆRMERE OM KVANTIFISERINGSPROSjEKTET 

2.1 BAKGRUNN OG AMBISJONSNWÅ 

Utredningsprosjektet «Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier» ble satt 

i gang av Norges vassdrags- og energiverk i 1989. Bakgrunnen var dels diskusjonen rundt 

Brundtland-kommisjonens rapport, særlig spørsmålet om miljøulemper ved framskaffing og 

bruk av energi. Dels var bakgrunnen mulig introduksjon av gasskraft i Norge og behovet for 

å vurdere fordeler og ulemper ved slik kraft sammenlignet med vannkraft. Samtidig økte 

interessen for Enøk og man diskuterte om antatte miljøfordeler ved såkalte nye, fornybare 

energikilder kunne oppveie økte kostnader ved slik elektrisitetsproduksjon. I statsbudsjettet 

for 1989 ble det påpekt et behov for å «ta opp spørsmålet om .. hvordan miljøkostnader 

trekkes inn i energiprisene». 

Ut fra dette ble det utformet et utredningsprosjekt der målet var å 

«legge grunnlaget for en samfunnsrasjonell energiplanlegfJing gjennom dinnbefatte 

miljøulempene ved kostnad/nyttevurderinger av energiprosjekter pd regionalt og 

nasjonalt nivd.» 

Dette skulle oppnås ved å kvantifisere miljøulempene i kroner og øre, og ved å supplere 

planleggingsmetodikk og analysemodeller slik at miljøulemper og -kostnader ble tatt med 

i vurderinger av energiprosjekter. 

En tok sikte på å frambringe informasjon både om hvordan velferden påvirkes av 

virkningene på miljøet av produksjon, transport og bruk av energi, og om kostnadene ved 

å redusere disse virkningene. Dette skulle gjøres for alle aktuelle energiteknologier: 

vannkraft, varmekraft, nye fornybare energikilder og ulike former for energitransport. 

Konkret ville en nå dette målet gjennom litteraturstudier for hvert enkelt tema. 

I utformingen av delprosjektene ble det lagt vekt på at problemet ikke bare skulle beskrives, 

men i størst mulig grad også kvantifiseres. Hva som lå i begrepet kvantifisering, ble ikke 

eksplisitt formulert. Primært tenkte en på økonomisk verdsetting. Men også annen 

kvantifisering, for eksempel graden av ulempe, var interessant. En forventet at nødvendige 

data i stor grad forelå i allerede utførte studier. Etter en innsamlingsfase, var det et mål å 

etablere en modell eller en database hvor all relevant informasjon om miljøkostnader ved 

ulike miljøteknologier var samlet. 

Kostnadsrammen for utredningen ble satt til to millioner kroner. Prosjektet ble etablert med 

prosjektkoordinator, styringsgruppe og bruker- og referansegrupper, de siste med deltakelse 

fra Norges vassdrags- og energiverk, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for 

naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn, Norges energiverksforbund, Vassdrags

regulantenes forening og Statistisk sentralbyrå. 
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2.2 ROLLER OG INFORMASJONSBEHOV 

Utredningsprosjektet «KvantifIsering av miljøulemper ved ulike energiteknologier» ble satt 

i gang før den nye energiloven var vedtatt og satt i verk. Rollefordelingen ved utbygging av 

energi er imidlertid den samme som før. 

Ansvaret for finansiering og gjennomføring av prosjekter ligger hos den enkelte utbygger. 

I et markedsbasert kraftsystem er en utbygger ikke garantert avsetning til en tilfredsstillende 

pris. Det blir derfor viktigere enn tidligere å velge kraftutbyggingsprosjekter ut fra lønnsom

hetsvurderinger, enten det gjelder tradisjonell vannkraft, varmekraft, alternative fornybare 
energikilder eller ENØK. 

Det kreves konsesjon for hvert enkelt kraftprosjekt og for bygging av overføringsledninger 

m.v. NVE har blant annet som oppgave å vurdere det faglige innholdet i søknadene og å 

avgjøre hvilke opplysninger søknadene skal inneholde. NVE skal videre, som sentral fagetat, 

overvåke og kontrollere at utviklingen i energisektoren foregår på en rasjonell måte og være 

rådgiver for fagdepartementet i energispørsmål. De lovene og forskriftene som fastsetter 

NVEs rolle, gir klare direktiver om at institusjonen skal medvirke til en miljøvennlig forvalt

ning av vann- og energiressursene. 

Informasjonsbehovet i energisektoren nå er heller ikke vesentlig forskjellig fra det som eksi

sterte før energiloven kom. Både utbyggerne, partsrepresentantene (grunneiere, lokalsam

funn, naturvernorganisasjoner osv.), NVE og andre sentrale myndigheter har behov for 

informasjon om miljøproblemene. Ved konsesjonsbehandlingen er det behov for kompetanse 

i å vurdere kvaliteten til de utredningene som gjennomføres. En viktig oppgave blir en 

løpende drøfting av hvilke utredninger som skal kreves og hvilke krav som skal stilles til 

dem. Til dette formålet kan en gjennomgang av mulighetene for kvantifisering av miljø

ulempene være nyttig for alle parter. Slik kvantifisering er også interessant for langsiktige 

analyser av energiutviklingen, og som bakgrunn for myndighetens beslutninger om energi

avgifter. 
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3. MIlJØVIRKNINGER AV NORSK ENERGISEKTOR 

3.1 ULIKE MIUØVIRKNINGER FRA ULIKE ENERGITEKNOLOGlER 

All energiproduksjon og nesten all energibruk virker på en eller annen måte inn på miljøet. 

Få andre sektorer gir opphav til så komplekse og omfattende miljøutfordringer som energi

sektoren. Miljøproblemene strekker seg fra lokale og tidsavgrensede miljøproblemer som 

støy eller naturinngrep, til regionale problemer med varighet i flere tiår som følge av sur 

nedbør, videre til globale klimaendringer med en antatt varighet på flere hundre år eller mer 

og til lagring av avfall fra kjernekraften som er aktivt i geologisk perspektiv. Karakteren av 

de problemene som får mest oppmerksomhet, har fått større geografisk omfang og lenger 

varighet etter hvert. Interessen er forskjøvet fra lokale forurensninger til spørsmål om klima 

og redusert ownlag. 

Miljøproblemene knyttet til energiforsyning og energibruk varierer fra land til land. De 

fleste OECD-landene har et bredt spekter av miljøproblemer knyttet til utslipp fra fossile 

varmekraftverk eller til kjernekraft. Dette utredningsprosjektet har hatt som oppgave å 

kvantifisere miljøulempene i vannkraftsektoren og ved det stasjonære energiforbruket på 

norsk fastland. Miljøproblemene knyttet til energibruk på kontinentalsokkelen, i handels

flåten, av fiskeflåten, fergene og annen transport drøftes derfor ikke. Kjernekraft har ikke 

vært vurdert. 

De vanligste miljøproblemene som kraftsektoren i Norge forårsaker, er knyttet til ulike 

former for arealbrukskonflikter knyttet til vannkraftutbygging (dammer, fyllinger, endret 

vannføring, etc) og overføring av kraft og varme (overførings- og distribusjonsledninger). 

Andre forhold er mulige helseskader som følge av magnetiske felt rundt overførings

ledninger. Stasjonært forbruk av fossile brensler til oppvarming og prosessvarme spiller en 

mindre rolle enn i andre land. Det gir likevel opphav til problemer med støy fra forbren

ningsprosessene og luftforurensning (utslipp av S02' CO2, NOx og partikler). 

I framtiden kan dette mønsteret endres ved bygging av gass- eller biomasse fyrte kraftverk 

(som gir luftforurensning) og av vindkraftverk (som gir støy). Andre miljøproblemer ved 

alternative energikilder (vind-, bølge- og solenergi) er arealbrukskonflikter lik dem som 

følger med vannkraftproduksjon. 

Det opprinnelige prosjektnotatet som beskriver prosjektet «Kvantifisering av miljøulemper 

ved ulike miljøteknologief», redegjør for det store antallet potensielle miljøkonsekvenser av 

energisektoren som en må utarbeide oversikt over, og om mulig tallfeste. Tabell 3.1 gir en 

oversikt over aktuelle teknologier og indikerer i hvilken grad de medfører lokale, regionale 

eller globale miljøproblemer. 
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TabeU 3.1 Miljøvirkninger av uli/æ energiteknologier 

Miljøproblem 
ENERGITEKNOLOGI Lokale Nasjonale Globale 

Kraftproduksjon 

Vann-, sol-, vind- og bølgekraft X 
Kull-, olje og gasskraft X X X 
Andre brensler: biomasse, avfall mv. X X ? 

Andre fossilt baserte 
stasjonære energiprosesser 

Produksjon av damp og/eller varme X X X 
Romoppvarming (olje) X X X 

Transport og lagring av energi 

Fjernvarmeanlegg, kraft- og gassledninger, vei-
transport av fossil energi X ? ? 

3.2 EN SAMFUNNSØKONOMISK OPTIMAL ENERGISEKTOR 

Et samfunnsøkonomisk optimalt drevet energisystem er karakterisert ved at kostnadene ved 

å øke produksjonen med en kWh svarer til forbrukernes villighet til å betale for enda en 

kWh. Dette innebærer for eksempel at det må være samsvar mellom produksjonskost

nadene, medregnet miljøkostnadene, og kostnadene ved ENØK-tiltak hos konsumentene. 

Det er sløsing å bruke mer på å spare en kWh enn på å produsere den, så sant alle 

kostnader er regnet med. På samme måten er det sløsing om kostnadene ved å øke produk

sjonen er høyere enn kostnadene ved å redusere energibruken tilsvarende. 

I en økonomi med velfungerende markeder skal det være balanse mellom tilbud og etter

spørsel til gjeldende pris. Da må produksjonskapasiteten være tilpasset slik at investerings

kostnadene svarer til markedsprisen. Dette er naturligvis en idealmodell. I praksis skjer det 

svingninger i både tilbud og etterspørsel som ikke alltid klareres gjennom svingninger i 

markedsprisen. I elektrisitetsmarkedet varierer forbruket fra time til time, dag til dag og år 

til år. Dessuten er produksjonen avhengig av nedbørforholdene, produksjonskapasiteten må 

vanligvis utvides med store enheter ad gangen og det tar lang tid å gjennomføre en utbyg

ging. Viktige rammevilkår og enkeltbeslutninger i kraftmarkedet er gjenstand for politiske 

beslutninger. 

Samlet sett er det derfor i praksis umulig å få til en pris som klarerer markedet til enhver 

tid. Likevel gir en slik modell en støtte for utformingen av energipolitikken. En bør ta sikte 

på en utbygging som gjør at det i store trekk over tid er samsvar mellom de ulike utbyg

gings- og transportkostnadene og de prisene som brukerne vil betale for ulike typer kraft

leveranser. Det forutsetter imidlertid at myndighetene har gjennomført tiltak som sikrer at 

kraftleverandørene belastes med kostnadene ved alle indirekte effekter, også i form av miljø

forstyrreiser. 
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3.3 MIUØPOLITIKK I ENERGISEKTOREN 

En miljøpolitikk overfor energisektoren må sørge for at alle miljøulempene ved produksjon, 

transport og bruk av energi blir tatt med i de samlede utbyggings- og brukskostnadene. 

Miljøforstyrrelsene regnes ofte som bivirkninger eller indirekte effekter (eksternaliteter) 

fordi de normalt ikke gjøres til gjenstand for kjøp og salg. Skadene og ulempene påføres 

samfunnet som helhet eller grupper som ikke kan kreve kompensasjon eller betaling. 

Hvis energiprodusenter eller energibrukere kunne påføre samfunnet miljøkostnader uten 

å bli stilt til ansvar for disse kostnadene, ville det bli produsert og brukt mer energi enn det 

som er samfunnsøkonomisk optimalt. Derfor er det politisk og administrativt fastlagt ramme

vilkår i form av konsesjonsregler, påbud, avgifter O.l. for å tvinge de aktørene som forårsaker 

skadene, til å ta hensyn til dem. Vanskeligheten for de myndighetene som skal overvåke og 

fastsette rammevilkårene for energisektoren, er å finne fram til en aweining mellom 

fordelene ved økt energibruk og ulempene ved de miljøforstyrrelsene den medfører. 

Av det foregående framgår det at selv om miljøforstyrreIser i form av utslipp til luft og vann 

eller inngrep i naturen er uønskede, er det ikke et mål å redusere dem mest mulig. 

Oppgaven i energipolitikken er å finne fram til en balanse mellom fordelene som oppnås 

ved økt energibruk, ulempene ved miljøforstyrrelsene og den innsatsen som gjøres for å bøte 

på miljøulempene. Når en tar økt hensyn til miljøulempene, kan resultatet både bli at en 

søker å redusere energibruken og at en utformer energisystemet på en annen måte. 

Etablering av rammevilkår 

Utviklingen av energisystemet bør foregå innenfor rammevilkår som gir incentiver til at både 

energiprodusenter og energibrukere opptrer samfunnsøkonomisk riktig. Der en kan få i 

stand markeder som fungerer godt, er ikke dette noe problem. Men på miljøsiden er det 

som regel ikke lett. Her må det på annen måte etableres rammevilkår som kan føre til at 

aktørene handler på en samfunnsrasjonell måte. Det kan skje på mange ulike måter, ved alt 

fra direkte påbud eller forbud, tilskudds- og avgiftsordninger til regler som sikrer at alle 

hensyn blir belyst og alle berørte interesser kan komme til orde. 

Det formelle regelverket som det er behov for, er allerede på plass. En konsekvensanalyse 

som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven (kap. VII-a som omhandler konsekvens

analyser av tiltak) skal skaffe til veie den informasjonen som er nødvendig. Oppgaven videre 

er å sørge for et riktig informasjonsnivå og for at informasjonen blir sammenveid og brukt 

på en tilfredsstillende måte. 

3.4 NYITE-KOSTNADSANALYSE 

N år det er rimelig langsiktig likevekt i energisektoren, kan fordelene ved energibruken 

uttrykkes ved den prisen som forbrukeren betaler for energien. En rekke av de samfunns-

9 



messige kostnadene ved å framskaffe og transportere energi kan verdsettes i penger. Det 

ville derfor forenkle beslutningsprosessen om også miljøkostnadene kunne uttrykkes i 

penger. Men det er ofte stor uenighet om betydningen av de ulike miljøforstyrrelsene. Da 

er det tilsvarende vanskelig å finne fram til en ikke-kontroversiell pengeverdi på dem. Det 

finnes ikke nøytrale eller objektive metoder for å fastsette verdien av miljøet. Men det 

finnes metoder som kan bidra til å systematisere og klargjøre hensynet til miljøet i 

beslutningsprosessen. 

Kritiklæn mot nytte- kostnadsanalyser 

Nytte-kostnadsanalyse som verktøy for prosjektvurdering har vært utsatt for mye kritikk. 

Metoden har vært og er under stadig utvikling. Tidlige nytte-kostnadsanalyser fokuserte på 

de prosjektkonsekvensene som enkelt kunne tallfestes i kroner og øre. Konklusjonene ble 

presentert som endelige og uomtvistelige svar. Spesielt var en opptatt av varer og tjenester 

som omsettes i markeder, mens goder og tjenester som vanligvis ikke omsettes i markeder, 

bare ble kort nevnt eller helt oversett. Ofte ble påstått objektivitet i nytte-kostnadsanalyse 

brukt som beskyttelse mot kritikk og til å argumentere for et bestemt standpunkt, som oftest 

støtte til utbygging og utvikling. 

Den varianten av nytte-kostnadsanalyser som blir anbefalt brukt innen miljø- og ressursøko

nomien, legger vekt på at også goder og tjenester som ikke blir omsatt i markeder, er viktige 

og at de skal behandles på lik linje med markedsgoder. Det er utviklet flere metoder for 

verdsetting av miljøgoder der en bruker et verdibegrep som er mye videre enn det som 

ligger til grunn for den kommersielle markedsverdien av et gode. Samtidig er det akseptert 

at ikke alt kan verdsettes, og at mye av verdsetting er befengt med stor unøyaktighet. 

Hensikten med verdsettingen er ikke å komme fram til et endelig tall som ikke kan 

bestrides, men snarere å fokusere på problemene og dermed sikre at de blir tatt med i 

betraktningene og ikke uteglemt. 

I en samfunnsøkonomisk sammenheng har det vært en tendens til å bruke nytte-kostnads

analyse som et mekanistisk beslutningsverktøy. Verdige prosjekter blir de, og bare de, 

prosjektene som passserer nytte-kostnadsanalyse kriteriet om at nåtidsverdien av prosjektets 

nytte skal overstige nåtidsverdien av prosjektets kostnader. En slik teknokratisk bruk av 

nytte-kostnadsanalyser er med på å fremmedgjøre beslutningsprosessene og skjule viktige 

politiske avveininger og verdivalg i ekspertenes antakelser, beregninger og tall. 

Det synet på nytte-kostnadsanalyser som fremstår i miljø- og ressursøkonomisk tenkning, 

tilskriver nytte-kostnadsanalyse-verktøyet en annen rolle. Hensikten med analysen er å 

framskaffe informasjon, belyse komplekse og kontroversielle problemområder, tilse at alle 

sider og aspekter ved et prosjekt blir tatt opp, og at de endelige politiske beslutningene blir 

tatt på et så godt informert grunnlag som mulig. 
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Mye av kritikken fra naturvernforkjempere er blitt tatt hensyn til i utformingen av verd

settingsmetodene, bortsett fra dem som går ut på at det å sette pengeverdi på natur og miljø 

innebærer en vanhelligelse. 

Diskontering i nytte-kostnadsanalyse er ofte kontroversiell. For mindre prosjekter med 

begrenset levetid er diskontering ofte uproblematisk. Men for prosjekter med lang levetid 

og mulige miljøkonsekvenser av katastrofal karakter gir diskontering mindre tilfredsstillende 

resultater siden mulige fremtidige konsekvenser blir bagatellisert. Diskontering løser enkelte 

problemer med hensyn til allokering av ressurser over tid, men løser ikke problemer knyttet 

til rettferdig fordeling av ressurser og risiko. 

Optimal milj(ipåvirkning 

Prinsippet bak en samfunnsmessig vurdering på dette området er illustrert i figur 3.2. Her 

representerer kurven for marginale tiltakskostnader kostnadene ved å redusere de uønskede 

miljøvirkningene lite grann, avhengig av hvor store skadevirkningene er i utgangspunktet. 

Jo større skadevirkningene er, jo billigere er det å få til en liten miljøforbedring. Når tiltak 

blir gjennomført, blir skadevirkningene mindre og en beveger seg til venstre i figuren. Etter 

hvert blir tiltakskostnadene høyere for å oppnå en viss forbedring. 

Skygge
prisen 
på miljø 

Kroner/enhet 

Marginale 
tiltakskostnader 

Marginal 
skade 

"-----~~~~~~~~~~~~~~------"'~-~-~~__l~~ Miljøulemper 
Optimalt skadeomfang 
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Kurven merket marginal skade står for verdien av den økingen i miljøskadene som en liten 

ytterligere utbygging påfører samfunnet. Den stigende marginale skade funksjonen uttrykker 

samfunnets antatt økende aversjon mot ytterligere naturinngrep. Etter hvert som vi har bygd 

ut mer vannkraft, har naturverdien økt for de uberørte fossene og vassdragene som er igjen. 

Det samfunnsøkonomisk optimale omfanget av miljøtiltak ved utbyggingen er gitt ved 

skjæringspunktet mellom kurvene for marginale tiltakskostnader og marginal skade. Der vil 

det en sparer ved å kutte litt på miljøtiltak være mindre enn det økte tapet av miljøverdier. 

Eller sagt på en annen måte, om en fra dette punktet øker tiltakene noe og derved 

reduserer miljøskadene litt, vil miljøverdien av det som vinnes være mindre enn den økingen 

i tiltakskostnader som er nødvendig. 

Det optimale skadenivået, eller om en vil, tiltaksnivået, bestemmes altså ved at de marginale 

tiltakskostnadene er lik de marginale miljøkostnadene. Nivået på de marginale miljø

kostnadene (eller tiltakskostnadene) i dette punktet kalles skyggeprisen på miljøskadene. 

Dersom det er aktuelt å bruke miljøavgifter som virkemiddel, må miljøavgiften settes lik 

skyggeprisen om en vil oppnå et samfunnsøkonomisk optimalt resultat. Er virkemidlet 

konsesjonsbetingelser eller pålegg fra myndighetene, kan konsesjonæren pålegges ikke å 

bygge ut eller å gjennomføre tiltak som begrenser miljøskadene til det optimale skadenivået. 

I praksis er det vanskelig å fastslå formen på kurvene for marginale tiltakskostnader og 

skader. Som oftest er det også dyrt. Derfor står man i praksis overfor en avveining av hvor 

kravstor man bør være i arbeidet med optimaliseringen. Det er i denne sammenheng viktig 

å skille mellom å fastslå den fulle formen på kurvene, og å nøye seg med bare visse 

egenskaper ved dem. Delrapport 1 drøfter hvordan en for hver av kurvene kan skille 

mellom tre ambisjonsnivåer: 

• en fullstendig beskrivelse (katalogisering) av miljøvirkningene og mulige tiltak, 

• en kvalitativ vurdering av deres betydning, 

• en fullstendig verdsetting av de marginale tiltaks- og/eller miljøkostnadskurvene. 

Som hovedregel må det kreves en kvalitativ beskrivelse av miljøvirkningene ved alle 

prosjekter av noe omfang. Hvor langt en går videre må vurderes fra sak til sak ut fra 

antakelser om hvor følsom utformingen av prosjektet er overfor verdsettingen av miljø

verdiene. Vi skal i det videre bruke begrepet konsekvensutredning om utredning av miljø

virkningene av et prosjekt uavhengig av hvor langt utredningen går i retning av de tre 

ambisjonsnivåene. 
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3.5 VALG AV VIRKEMIDLER 

Lokale, nasjonale og globale miljøproblemer 

Det er vanlig å skille mellom økonomiske virkemidler, reguleringer og omsettbare utslipps

rettigheter. I tillegg kommer informasjonstiltak. 

Nasjonale miljøproblemer, hvor virkningen er uavhengig av geografisk lokalisering, bør 

normalt håndteres ved at det etableres felles rammebetingelser på nasjonalt plan. For slike 

miljøforstyrrelser vil det ikke være hensiktsmessig at alle forurensere skal pålegges å 

gjennomføre de samme konsekvensutredningene (for eksempel virkning av utslipp av klima

gasser). Dersom virkemiddelbruken er generell i den forstand at alle utslipp gjøres gjenstand 

for samme virkemiddelbruk (for eksempel avgift på utslipp av CO2), er det heller ikke 

nødvendig at forurenseren utreder kostnadene ved utslippsbegrensninger. Da har aktørene 

allerede incentiver til på egen hånd å ta hensyn til de samfunnsmessige virkningene av 

utslippene sine. 

Miljøforstyrrelser av regional/global karakter (for eksempel som følge av utslipp av 

henholdsvis S02 og CO2) kan normalt begrenses ved at det etableres et virkemiddelapparat 

på nasjonalt plan. Fordi miljømålet dreier seg om et geografisk område som er større enn 

Norge, vil det ikke alltid være riktig å stille alle de norske forurenserne overfor den samme 

virkemiddelbruken så lenge den ikke er samordnet internasjonalt. Et viktig skille går mellom 

de forurenserne som har mulighet til å velte rense- og avgiftskostnadene over i prisene, og 

de som ikke kan det, men som kan flytte over landegrensene. Utformingen av politikken må 

ha som mål å redusere regionale/globale utslipp, ikke norske utslipp. Det er derfor for 

eksempel ikke åpenbart at et eventuelt gasskraftverk i Norge skal betale samme CO2-avgift 

som samferdselssektoren i Norge. Resultatet kan bli at en utbygging som ville være billigst 

i Norge, blir flyttet til et annet land og at utslippene av CO2 ikke blir mindre. 

Miljøforstyrrelser av lokal karakter innebærer at man står overfor miljøkonsekvenser som 

varierer med prosjektets plassering og utforming. Dermed blir miljøkostnadene, og normalt 

også kostnadene ved tiltak for å redusere omfanget av forstyrrelsene, prosjektavhengige. 

Variasjoner i kostnadene skyldes dels variasjon i natur og miljø fra sted til sted, og dels 

forskjellig bruk og oppfatning av natur og miljø i ulike deler av landet. Rammebetingelsene 

som fastlegges, bør reflektere at samme type inngrep kan gi ulike lokale konsekvenser. 

Ved å skreddersy rammebetingelsene, dvs. tilpasse konsesjonsvilkår, miljøreguleringer og 

miljøavgifter osv. til de lokalitets- og prosjektspesifikke miljøkonsekvensene, vil avviket 

mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet av prosjektene bli minst mulig. 

Men det er komplisert og kostnadskrevende å skreddersy alle virkemidler til hver aktivitet 

som forårsaker miljøproblemer. Derfor er det ofte hensiktsmessig å etablere mer generelle 

ordninger eller tommelfingerregler også overfor lokalitetsspesifikke problem. 

I valg av virkemidler er det altså viktig å skille mellom miljøforstyrrelser avhengig av om de 

har lokale, nasjonale eller globale konsekvenser. Miljøproblemene i norsk energisektor er 
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spesielle ved at det er de lokale og prosjektspesifikke arealbrukskonflikter som dominerer. 

I andre land står energisektoren i større grad overfor lokale, regionale og globale konse

kvenser av utslipp til luften. 

3.6 INFORMASJONSBEHOV 

Globale og regionale luftforurensninger 

Overfor nasjonale og regionale miljøproblemer, det vil i praksis bety luftforurensninger av 

typen S02' CO2 og KFK-gasser, bør man som hovedregel bruke økonomiske virkemidler. 

Det er i tråd både med innstillingen fra Miljøavgiftsutvalget (NOU 1992:3) og med argu

mentasjonen ovenfor. Miljøvirkningen per enhet utslipp til luft er uavhengig av utslippskilde 

og ofte tilnærmet uavhengig av utslippssted. Når utslippene ved hver kilde er målbare og 

kontrollerbare, vil kunnskapsbehovet for myndighetene avgrenses til å fastlegge hvilke 

kostnader utslipp av COz, SOz og KFK-gasser etc. påfører samfunnet. Det er ikke behov 

for å gjennomføre utredninger for hver utslippskilde eller hver teknologi. 

Tallfesting av de miljøskadene som følger av utslippene til luft, krever omfattende studier 

av fysiske prosesser i naturen (for eksempel virkningen på skogsveksten av sur nedbør) eller 

på den samfunnsmessige infrastrukturen (for eksempel erosjonsvirkninger av sur nedbør på 

bygninger og utstyr). Enda mer komplekse er de sammenhengene som antas å ligge til grunn 

for drivhuseffekten og dens tilbakevirkning på samfunnet. Det er vanskelig å beregne med 

noen grad av presisjon de kostnadene som samfunnet påføres som følge av slike miljøpro

blemer. 

Imidlertid har Norge inngått forpliktende avtaler om å begrense utslippene til luft aven 

rekke skadelige stoffer som har skadevirkninger ut over landegrensene. De forpliktelsene 

som vi har påtatt oss i slike sammenhenger er en politisk beslutning. Dermed er det fra 

energisektoren ikke det samme behovet for å verdsette miljøkostnadene. Men det er 

nødvendig å klarlegge de kostnadene som påløper for å begrense utslippene fra de ulike 

utslippskildene, slik at det politisk fastsatte utslippsmålet kan oppnås til lavest mulig kostnad. 

Dessuten er det et ansvar for fagmyndighetene å informere om sammenhengen mellom 

totale tiltakskostnader og sparte miljøkostnader. 

Kostnadene er lavest når den marginale kostnaden for å begrense utslippene er den samme 

for alle utslippskilder. 

Sammenlikning av rensekostnadene for enkeltprosjekter gir grunnlag for å kontrollere at en 

er i nærheten av et kostnadsminimum. Samtidig vil det da framkomme et anslag for hva de 

marginale kostnadene er for å nå det oppsatte målet. Det anslaget bør brukes som nivå for 

en utslippsavgift eller som referanse for andre virkemidler, slik at de blir riktig dimensjonert 

i forhold til miljømålene. Hvis en fastsetter utslippsavgiften på denne måten, og fastsetter 

andre tiltak slik at de leder til ensartede marginale rensekostnader, behøver de enkelte 

beslutningstakerne ikke selv verdsette miljøvirkningene. 
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Arealbrukskonjlikter 

Miljøvirkningene i vannkraftsektoren er som hovedregel prosjektspesifikke, og velferdsvirk

ningen for samfunnet er ofte avhengig av vurderinger som kan variere mye. Bruken av 

virkemidler overfor prosjektspesifikke og lokale miljøforstyrrelser bør normalt være 

konsesjoner og andre direkte reguleringer. Slike tiltak bør gjøres prosjekt- eller områdespesi

fikke. Det innebærer at man i utgangspunktet er avhengig av at det for hvert pro

sjekt/område foretas utredninger som klarlegger både tiltakskostnadene og skadekostnadene. 

Det finnes ulike metoder for å foreta en slik verdsetting av miljøvirkningene. For noen 

problemer kan man komme fram til rimelig sikker kunnskap om miljøkostnadene, for andre 

er de metodiske problemene fortsatt betydelige. 

Når en beslutter at det skal foretas konsekvensutredning av et energiprosjekt, må en veie 

kostnadene ved selve konsekvensutredningen opp mot den forventede nytten av den informa

sjonen som kan ventes å framkomme. Verdsetting av estetiske tap eller tap av frilufts

muligheter ved naturinngrep er vanskelig og kostnadskrevende å foreta, og resultatene er 

beheftet med betydelig usikkerhet. I slike situasjoner må en vurdere hva en antar å oppnå 

ved å pålegge konsesjonssøkeren omfattende krav til kvantifisering. 

Om man velger å stille krav om en fullstendig utredning av miljø- og tiltakskostnadene for 

hvert prosjekt, eller velger en forenklet framgangsmåte, bør avgjøres ut fra størrelsen på den 

forventede feilen som en forenklet metode medfører sammenliknet med kostnadene for 

utbygger ved å utføre selve konsekvensberegningen. De myndighetsorganene som har ansvar 

for energisektoren, har også til oppgave å sørge for at samfunnets bruk av ressurser til konse

kvensutredninger står i rimelig forhold til den samfunnsmessige gevinsten som oppstår ved 

at den informasjon som frambringes, fører til mer samfunnsoptimale beslutninger. 
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4. VERDSEITING AV MIUØVIRKNINGER 

4.1 HVORFOR VERDSE1TE MIUØVIRKNINGER? 

Vansker med å verdsette miljøvirkningen må ikke føre til at de overses. Også i overordnede 

modell- eller systemstudier av hele eller deler av energisektoren må en prøve å få tatt 

hensyn til alle miljøvirkningene i energisektoren, selv de som ikke så lett lar seg tallfeste 

eller verdsette. 

Miljøvirkningene kan hver for seg synes lite håndfaste, de rammer ofte spredte og lite 

organiserte grupper og meningene er ofte delte. Derfor er det ikke alltid lett å få gjennom

slag for andre miljøhensyn enn de som fremmes gjennom aksjoner av ulike slag. Når en veier 

sammen de mange ulike virkningene for ulike grupper, ser en at det kan dreie seg om 

betydelige samfunnsinteresser. Verdsetting gjør det lettere å sammenfatte mange ulike 

enkeltvirkninger og å veie dem opp mot ordinære inntekter og utgifter. Selv om verd

settingen ofte er upresis og ulike metoder kan gi ulike resultater, vil den vanligvis bidra til 

økt forståelse for miljøhensyn i beslutningsprosessen. 

Hensikten med å verdsette miljøvirkningene er tosidig. For det første skal verdsettingen 

generelt sett bidra til å styrke miljøhensynene i beslutningsprosesser som ofte dreier seg om 

store økonomiske interesser. For det andre skal verdsettingen gi grunnlag for å velge mellom 

tiltakene, og til å dosere dem i forhold til hverandre. Miljøvern er som regel ikke et enten 

eller, men et spørsmål om grad. Det må være samsvar mellom de kostnadene en pådrar seg 

for å beskytte miljøet og den miljøeffekten en oppnår. Det gjelder både for samlet innsats 

og for hvordan innsatsen fordeles på ulike tiltak. 

En kan ikke regne med å finne fram til klare og ukontroversielle metoder for verdsetting 

av alle tenkelige miljøvirkninger. I praksis må en bygge på anslag for de viktigste miljø

virkningene og så i tolkningen og vurderingen av resultatene ta hensyn til at ikke alle 

forhold er tatt med. Det er bedre systematisk å bygge inn kvalitative resonnementer knyttet 

til begrensede beregninger enn bare li legge fram en beskrivelse av de antatte miljøvirk

ningene. 

Hensikten med verdsettingen er ikke li produsere et enkelt tall som gir det endelige svaret. 

Verdsettingsresultater for relevante miljøgoder skal presenteres sammen med en rede

gjørelse for usikkerheten i verdiestimatene. Den økonomiske verdsettingen av miljøgoder 

er en forlengelse av konsekvensanalyser der konsekvensene av prosjekter beskrives kvanti

tativt i økonomiske termer så langt det er teknisk mulig. 
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4.2 VERDSETTING AV MIUØSKADER 

For å bestemme det optimale nivået for miljøinngrep er det som nevnt behov for kunnskap 

både om forløpet av tiltakskostnadene og kostnadene ved miljøskadene. Tiltakskostnads

kurven kan en avlede av den bedriftsøkonomiske kalkylen for prosjektet. Det er ofte relativt 

enkelt å beregne hva en fisketrapp koster eller hvor mye produksjonsevnen til kraftverket 

reduseres på grunn av manøvreringsreglement eller reduserte magasiner. Å fastsette miljø

kostnadene som en funksjon av skadeomfanget er mer innfløkt. 

For å anslå miljøkostnadene, tar en i miljø- og ressursøkonomien utgangspunkt i ulike 

metoder for å måle samfunnsmedlemmenes betalingsvillighet for endringer i miljøet (en 

oversikt over slike metoder er gitt i vedlegg 1). Grunnleggende sett ønsker en å avdekke 

hvor mye samfunnet er villig til å betale for å begrense miljøendringer. Sagt på en annen 

måte, verdsettingsstudiene forsøker å tallfeste endringer i velferden som følge av miljøfor

styrreIser. 

Det finnes som nevnt ulike metoder for å verdsette miljøvirkningene, og ingen enkelt 

metode, eller sett av metoder, er allment akseptert. Økonomisk verdsetting av miljøgoder 

må ha som utgangspunkt at hensikten er å bidra til å skape konsensus og legitimitet rundt 

avveiningen mellom miljøhensyn og andre samfunnsmessige mål. Det er derfor et problem 

at det synes å være tendenser til at ulike metoder gir systematisk forskjellige svar. Ofte kan 

en ikke nå frem til et eksakt og allment godtatt tallmessig anslag på miljøkostnadene. Når 

en bruker og presenterer verdsettingsanalyser, må en gjøre det helt klart at verdsettingen 

ikke gir et endelig og sikkert tall, men at resultatet avhenger av verdsettingsmetoden og 

tidspunktet studien ble utført på. 

4.3 METODER FOR VERDSETTING 

De rapportene som er utarbeidet, se spesielt vedlegg 1 og delrapportene 1, 5 og 7, tar 

utgangspunkt i at det i litteraturen om verdsetting av miljøvirkninger er vanlig å dele den 

totale økonomiske verdien av et gode eller en tjeneste i bruksverdi og egenverdi. Med 

bruksverdien forstår en verdien av å bruke et gode, enten i dag eller i framtiden. 

Egenverdien aven ressurs er den gleden en har aven ressurs uavhengig av om en faktisk 

bruker den selv. Medregnet i bruksverdien er også den verdien som en tillegger det å sikre 

seg muligheten til å kunne bruke en ressurs i framtiden. Denne delen av bruksverdien kalles 

opsjonsverdien. I mange empiriske undersøkelser har en funnet at egenverdien er flere 

ganger større enn bruksverdien og at opsjonsverdien ofte utgjør en stor andel av 

bruksverdien. 

Metodene for økonomisk verdsetting av miljøvirkninger kan deles inn i tre hovedgrupper: 

• Direkte verdsettingsmetoder 

• Indirekte verdsettingsmetoder 

• Politiske verdsettingsmetoder 
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Dessuten kan en utnytte foreliggende verdsettingsanslag fra et annet problemområde ved 

analogibetraktninger. 

I de direkte verdsettingsmetodene forsøker en å måle pengeverdien av forandringer i miljø

faktorer direkte. Det skjer enten gjennom eksperimentelle markeder eller ved å slutte ut 

fra markeder for andre goder, dvs. gjennom omveismarkeder. I eksperimentelle markeder 

simulerer en et marked ved å lage en situasjon der individer får anledning til å uttrykke sin 

villighet til å betale for miljøgoder. Av de metodene som bygger på eksperimentelle 

markeder, er betinget verdsetting den mest vanlige og best utviklede metoden. I omveis

markedsmetodene ser en etter markeder for goder eller tjenester som har en teknologisk 

eller atferdsmessig forbindelse med miljøgodene. 

Ved indirekte verdsettingsmetoder prøver en ikke å måle preferansene for miljøgodene 

direkte. I stedet bygger metodene på sammenhengen mellom en viss endring i en primær 

miljøfaktor og effekten av den på produksjon, helse osv. (dose-respons, produktfunksjon, 

skadefunksjon er betegnelser som brukes). Når slike sammenhenger er identifisert, verd

setter en de avledede effektene ved hjelp aven av de direkte verdsettingsmetodene. 

Ved politiske verdsettingsmetoder går en gjennom tidligere beslutninger i politiske organer 

og slutter ut fra dem hvilken verdi de ulike miljøgodene er tillagt. Siden representantene i 

politiske organer er demokratisk valgt, blir det forutsatt at en kan ta deres beslutninger som 

et uttrykk for folkeviljen. En annen forutsetning er at politikerne har mer informasjon og 

mer moden dømmekraft enn folk flest og at de søker å gjøre det som er best for velgerne 

eller befolkningen. 

Betinget verdsetting 

Betinget verdsetting går generelt ut på å spørre et utvalg av individer mer eller mindre 

direkte om deres verdsetting aven vel spesifisert, men hypotetisk endring i miljøet. Den 

verdsettingen som framkommer, er da betinget av at den som hlir spurt, regner med at den 

forutsatte miljøendringen faktisk skal finne sted og at betaling vil bli krevd inn eller 

kompensasjon betalt ut slik som framlagt i spørreundersøkelsen. 

Selve verdsettingsprosedyren kan utformes på forskjellige måter. Direkte spørsmål om 

maksimal betalingsvillighet eller minimal kompensasjon har vært benyttet. Dette gir enkle 

spørreundersøkelser og resultater som er enkle å analysere. Problemet er at den som svarer 

ikke har incitament til å svare ærlig, det er en mulighet for at svaret tilpasses for eksempel 

for å påvirke resultatet av undersøkelsen. Dette problemet kan omgås ved at det stilles opp 

en klar beskrivelse av hvordan betaling skal kreves inn eller kompensasjon betales ut, og 

hvor store beløp det er snakk om. Deltakeren i undersøkelsen stilles deretter overfor valget 

om å godta eller ikke godta et slik forslag. Ved å variere størrelsen på beløpene fra deltaker 

til deltaker kan en estimere en fordelingskurve for betalingsvilligheten. I tillegg kan en stille 

spørsmålet enda en gang til samme person, men med andre beløp. På denne måten kan en 

oppnå store forbedringer i den statistiske usikkerheten. 
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En vet lite om betydningen av den informasjonen som gis til deltakerne og hvordan den 

virker på estimert betalingsvillighet. Det er påvist visse tendenser til at deltakerne i betinget 

verdsettingsstudier oppgir høyere betalingsvillighet enn reelt fordi de vil være hyggelige eller 

fordi de tror at det er det som er politisk korrekt eller sosialt forventet av dem. 

Omveismarlæder 

I omveismarkedsmetodene ser en etter markeder for goder eller tjenester som har en 

teknisk eller atferdsmessig forbindelse med de miljøgodene en er interessert i. Forandringer 

i tilgangen på miljøgoder fører til forandret adferd i markedene for de relaterte godene. Det 

er disse forandringene som danner grunnlaget for verdsetting av miljøforandringer. 

En slik omveismarkedsmetode er eiendomsprismetoden. Variasjon i nærmiljøet gir seg utslag 

i variasjon i eiendomsprisene. Ut fra variasjon i lokalitetsspesifikke miljøgoder og eiendoms

priser kan en finne den betalingsvillighet som kjøpere av eiendommer har for miljøgoder. 

I reisekostnadsmetoden tar en utgangspunkt i at brukere av rekreasjonsområder benytter 

reise- og transporttjenester for å besøke rekreasjonsområdet. Ved å se på etterspørselen 

etter slike tjenester kan en avlede betalingsvilligheten for de naturressursene som ligger til 

grunn for rekreasjonsaktivitetene. 

Anbefalte metoder 

Av de tilgjengelige metodene er betinget verdsetting, eiendomsprismetoden, reisekostnads

metoden, og dose-responsmodellene de mest aktuelle metodene for økonomisk verdsetting 

av miljøvirkninger ved energiprosjekter. Valg av økonomisk verdsettingsmetode er diskutert 

i delprosjektene 1, 5, og 7, i tillegg til vedlegg 1. Det kan være hensiktsmessig å relatere 

verdsettingsmetodene til mulige miljøkategorier og brukerinteressene knyttet til disse. 

Anvendelsesområdet for de ulike metodene er stilt sammen i tabell 4.1. 

Jordbruk, skogbruk og reindrift er næringer som er direkte knyttet til produktiviteten av 

naturgrunnlaget. Verdsetting av miljøkonsekvenser baseres dermed på forandringer i produk

sjonssammenhenger og markedsverdien av de produserte godene. Et kompliserende forhold 

er at de subsidiene og overføringene som skjer til primærnæringene kan gjøre produkt- og 

faktorprisene lite egnet som grunnlag for å vurdere den samfunnsøkonomiske verdien av de 

produserte varene. 

Naturvern fokuserer på bevaring av natur og miljø. Dermed utgjør verdien av de produserte 

godene fra miljøet bare en liten del av den verdien som tillegges naturmiljøet. Det betyr at 

forsøk på verdsettingen naturvern må baseres på betalingsvillighetsundersøkelser, slik som 

betinget verdsetting. 
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TalJeU 4.1 MiIjøkategorier og verdsettingYmetoder 

Kategori Betinget Eiendoms- Reise Dose-
verdsetting pns kostnad respons 

Naturvern Brukt Ikke Ikke Ikke 

Kulturminner Brukt Ikke Mulig Ikke 

Estetiske inter- Lite Lite Mulig Ikke 
esser 

Friluftsliv, jakt, Brukt Ikke Brukt Ikke 
fiske 

Reindrift, jord- Ikke Ikke Ikke Brukt 
bruk og skogbruk 

Vannforsyning, Brukt Mulig Ikke Brukt 
resipienter 

Støy, støv Brukt Brukt Ikke Lite 

Materialskader Ikke Mulig Ikke Brukt 

Kulturminner er vanskelig å verdsette. Reisekostnadsmetoden kan estimere verdien av å 

besøke et kulturminne og dermed oppleve stedet. Den egenverdien som ligger i et kultur

minne, kan bare fanges opp av betalingsvillighetsundersøkelser. Slike undersøkelser vil være 

befengt med stor usikkerhet og kan bare forventes å gi uttrykk for størrelsesordenen av 

verdien av kulturminner. 

De ulike verdsettingsmetodene tar for seg ulike typer av total økonomisk verdi. Betinget 

verdsetting kan i prinsippet måle total økonomisk verdi. Det er viktig i situasjoner der det 

er antatt at opsjonsverdi og/eller eksistensverdi er av betydelig omfang. Eiendomspris- og 

reisekostnadsmetodene inkluderer bare nåværende bruksverdi av cn ressurs. De får ikke 

med opsjonsverdien og egenverdien. 

Et problem med fokusering på interessegrupper og detaljerte skadekategorier i betalings

villighetsundersøkelser er sammenblanding av helheten i prosjektet med de aspektene en 

ønsker å fokusere på. Det betyr at det kan være vanskelig å verdsette bevaringen av et 

kulturminne uavhengig av den sammenhengen spørsmålet om bevaring av kulturminnet 

oppstår i. 

Den konklusjonen som framkommer her og i andre gjennomganger av verdsettingsmetoder, 

er at betinget verdsetting ofte er den eneste tilgjengelige verdsettingsmetoden. Ved forsiktig 

og nøyaktig bruk av betinget verdsetting kan metoden gi brukbare anslag for den økono

miske verdien av miljøvirkninger. Men en skal være oppmerksom på usikkerhetene og svak

hetene i metoden, og ta hensyn til dem i den videre samfunnsøkonomiske analysen. 
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4.4 KOSTNADENE VED VERDSE7TING 

Det er vanskelig å si generelt hvor stor innsats som trengs for å gjennomføre en verdsetting. 

Men økonomisk verdsetting av miljøforandringer tar tid og koster penger. I de tilfellene der 

primærdata ikke finnes, kreves det planlegging og innsamling av data, statistisk behandling 

og estimering og testing av relevante modeller. De som skal utføre studiene må kjenne 

metodene og ha solide kunnskaper innen økonomi og statistikk. Verdsettingsmetodene er 

imidlertid nye, og bare en liten gruppe økonomer antas i dag å beherske disse metodene. 

Det kan sette grenser for gjennomføringen av verdsettingsanalyser. 

Det er flere faktorer som er viktige for kostnadene for en verdsettingsanalyse: 

• typen av miljøproblem som skal verdsettes, 

• hvilken milte en intervjuundersøkelsen skal gjennomføres pil, 

• hvor stort utvalg skal benyttes, 

• hvor mye erfaring de har som utfører analysen. 

En kan grovt anslå at en verdsettingsstudie basert på betinget verdsetting eller reisekost

nadsmetoden vil kreve mellom fire og ti månedsverk fra analytikere. I tillegg kommer kost

nadene ved å utføre selve intervjuundersøkelsen. En betinget verdsettingsstudie kan komme 

til å kreve atskillig mer tid dersom spørreskjemaet skal utformes og utprøves i flere runder 

før selve intervju-undersøkelsen finner sted. 

For utvalgsstørrelsen gjelder det selvfølgelige at et større utvalg gir bedre resultater, men 

gir samtidig økte kostnader. Som en tommelfingerregel vil en gjerne ha et utvalg på minst 

500 både for betinget verdsetting og for reisekostnadsmetoden. For betinget verdsetting vil 

utformingen av selve verdsettingsdelen i undersøkelsen være med å bestemme utvalgs

størrelsen. Dersom betinget verdsetting med oppfølging benyttes, trengs det langt færre 

deltakere i undersøkelsen for å oppnå det samme statistiske presisjonsnivået som en under

søkelse som benytter en runde med ja/nei-spørsmål. Dersom en ved betinget verdsetting skal 

teste for ulike effekter i utformingen av spørreskjemaet, trenger en større utvalg. 

Hvilken type reisekostnadsmodell som er planlagt utført, bestemmer i stor grad utvalgs

størrelsen. En enkel reisekostnadsmodell basert på noen få aggregerte soner kan nøye seg 

med et par hundre observasjoner fra brukere, mens estimering aven flervalgsmodell kan 

kreve mange tusen observasjoner både fra brukere og ikke-brukere. 

Eiendomsprismetoden kan kreve atskillige månedsverk til innsamling, koding og sjekking av 

data. Hvis dataene allerede foreligger, vil en verdsettingsstudie basert på eiendomspris

metoden kreve noen få månedsverk. De fleste eiendomsprisstudiene som er gjennomført har 

brukt svære databaser, ofte med mange tusen observasjoner. Verdsetting basert på 

eiendomsprismetoden kan gjennomføres med lagt færre observasjoner, men da på 

bekostning av den statiske presisjonen. 
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Overføring av verdiestimater fra ett studieområde til ett annet er den minst ressurskrevende 

metoden. Der det finnes sammenlignbare studier som allerede er gjennomført, er det ofte 

mulig li overføre de framkomne økonomiske verdiene til andre og nye studieområder. En 

slik overføring kan ikke skje mekanisk. En må ta hensyn til de faktorene som er unike både 

i det området som verdsettingen er utført i og det området som verdsettingsresultatene skal 

overføres til. Selv om slike overføringer krever relativt liten tid, settes det krav til innsikt i 

verdsettingsmetoder og problemstilling hos dem som utfører arbeidet. 

4.5 HVA KAN EN OG BØR EN VERDSE1TE? 

Verdsetting av miljøvirkninger er som oftest både tidkrevende og dyrt dersom en skal oppnå 

en kvalitet som gir overbevisningskraft. Ofte bør en derfor nøye seg med en opplisting og 

fysisk beskrivelse av miljøvirkningene. En slik konsekvensanalyse uten verdsetting kan ha 

stor oponionsvirkning og virke avklarende i beslutningsprosessen. Men når det dreier seg 

om store prosjekter med mange ulike miljøvirkninger, eller om miljøvirkninger som er felles 

for mange prosjekter, kan nytten av økonomisk verdsetting lettere oppveie kostnadene. 

Miljøutredningene bør konsentreres om spørsmål som er viktige for de beslutningene som 

skal tas. Det er mulig å anslå på forhånd hvor avgjørende miljøvurderingene vil være. 

Enkelte prosjekter er så økonomisk fordelaktige at det kan være vanskelig å forestille seg 

at miljøhensyn kan oppveie disse fordelene. Andre prosjekter er mer på vippen, slik at miljø

hensynene kan bli avgjørende. En bør alltid foreta sensitivitetsanalyser for å se hvor føl

somme de samfunnsøkonomiske beregningene er overfor verdsettingen av miljøkostnadene. 

Tradisjonelt har enkelte miljøhensyn vært tatt vare på ved strenge reguleringer, ved 

fredning, byggeforbud o.l. Det er mulig å finne ut hva en regulering eller et forbud medfører 

av ekstrakostnader. Dermed har en et anslag for den implisitte verdien av den miljøverdien 

som er beskyttet. I noen tilfeller kan det da vise seg, «når regningen kommer på bordeb), 

at en enten synes denne prisen er for høy, eller at når prisen ikke er høyere, kan en gå 

lenger i retning vern. 

Delrapport 7B presenterer en analyse av den implisitte betalingsvilligheten for miljøgoder 

i myndighetenes behandling av «Samlet plan for vassdrag)). Basert på prosjektene i Kategori 

I er de implisitte betalingsvillighetene for miljøgoder beregnet for ulike interessegrupper. 

Rapporten viser at miljøgodene tillegges betydelig verdi, og at miljøkostnadene overstiger 

i mange tilfeller utbyggingskostnadene. 

Berørte parter som grunneiere eller naturverninteresser kan se seg tjent med å kreve en 

verdsetting, avhengig av hva de tror på forhånd om utfallet. I hovedsak må en anta at en 

verdsetting blir krevd av konsesjons- eller reguleringsmyndighetene. Det er grunn til å unngå 

formelle regler som lister opp omfattende krav til konsekvensutredninger og verdsetting av 

miljøvirkninger uten at en åpner for å vurdere verdien for beslutningsprosessen av ytter

ligere utredninger. Målet må være å sette inn utredningsressursene der de kaster mest av 

seg, og å trekke på den kunnskapen og den kompetansen som er utviklet på sammen-
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liknbare prosjekter. Momenter som bør telle med når en skal avgjøre hvor langt en skal gå 

i å kreve at søkeren må gjennomføre en verdsetting er: 

• Omfanget av miljøproblemet: 

Dersom store samfunnsøkonomiske verdier er antatt å stå på spill taler det for 

omfattende utredninger. 

• Miljøvirkningenes betydning for prosjektvurderingen: 

Dersom miljøvirkningen kan antas å bli utslagsgivende for vurderingen av hele 

prosjektet, taler det for å gå langt i utredningsfasen. 

• Verdsettingens antatte betydning for avveiningen av miljøvirkningene: 

Dersom en oversikt antas å være tilstrekkelig, bør en ikke gå videre med verdsetting. 

• Muligheten for t1 trekke pt1 tidligere undersøkelser og tilgjengelig viten: 

Både i energisektoren og i andre sektorer er det utført en del verdsettingsstudier, og 

det foreligger en omfattende litteratur. I størst mulig grad bør denne informasjonen 

utnyttes direkte eller ved analogibetraktninger før en gjennomfører en ny studie. 

• Om miljøvirkningene er unike eller mer generelle: 

Dersom miljøvirkningen er helt spesifikk for angjeldende prosjekt, kan det bli for dyrt 

å gjennomføre en egen utredning. Er derimot problemet generelt i den forstand at det 

finnes mange parallelle eller liknende prosjekter, kan den økte nyttevirkningen 

forsvare kostnadene ved en verdsettingsstudie. Dersom en grundig verdsetting 

gjennomføres for ett enkelt prosjekt fordi en regner med å komme fram til allmenn

gyldige resultater, bør en overveie en kostnadsfordeling på flere av prosjektene. 

• Status av den kunnskapen som kommer ut av ytterligere utredninger: 

En bør satse mer dersom en regner med å kunne finne fram til nøyaktig og pålitelig 

informasjon enn dersom resultatene antas å bli usikre. 

4.6 VERDSE1TING VED SAMMENLIGNING AV TEKNOLOGIER 

Hittil har vi betraktet verdsetting av miljøvirkninger primært som et mulig hjelpemiddel ved 

konsekvensutredning av et enkelt utbyggingsprosjekt. Imidlertid var utgangspunktet for 

kvantifiseringsprosjektet i stor grad et ønske om å gi et bedre beslutningsgrunnlag for å 

sammenlikne ulike energiteknologier: 

• Har gasskraft større negative miljøvirkninger enn vannkraft? 

• Har de st1kalte nye, fornybare energikilder sil små negative miljøkonsekvenser at dette 

mer enn kompenserer deres svake produksjonsøkonomi? 

Slike problemstillinger er aktuelle ved langsiktig energiplanlegging og når myndighetene 

vurderer prinsipielle energipolitiske spørsmål. Konkrete spørsmål kan være når gasskraft bør 

fases inn, eller hvor mye som bør bevilges i forbindelse med nye, fornybare energikilder. 

Når en i dette prosjektet valgte å gå bredt ut og prøve å kvantifisere miljøvirkningene for 

de mest aktuelle teknologiområdene, var det ut fra et ønske om å kunne sammenlikne de 

miljøulempene som hver teknologi forårsaker. En håpet å kunne få et uttrykk for de totale 
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samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til hver teknologi ved å legge verdien av 

miljøulempene - for eksempel uttrykt i øre per kWh - sammen med produksjonskostnadene. 

Et godt anslag for de typiske miljøkostnadene for de enkelte teknologiene må oppfylle 

følgende tre krav: 

• Alle viktige miljøkonsekvenser mil være verdsatt. 

• Verdsettingen mil være godtatt av alle interesser. 

• Fullstendig verdsetting mil være gjennomført for mange enkeltprosjekter innen hver 

teknologi. 

Det er vanskelig å oppfylle alle disse kravene. En rekke interesser, som kulturminner og 

verneverdig natur, har åpenbart stor verdi for mange, men de kan neppe gis en bestemt 

pengeverdi som alle er enige om. Den negative samfunnsøkonomiske verdien av CO2 utslipp 

kan være stor, men vi vet for lite om klimavirkningene og følgene av dem til å kunne 

tallfeste skadene. Vi har ikke grunnlag for å si om skadene av utslipp ved produksjon av 

gasskraft utgjør 1 øre, 15 øre eller 30 øre per kWh. 

Om det var mulig å lage en fullstendig verdsetting av miljøvirkningene av et enkelt prosjekt, 

ville problemene likevel ikke være løst. De fleste virkningene er prosjektspesifikke. Varia

sjonene mellom enkeltprosjekter innen en og samme teknologi kan være større enn varia

sjonene mellom teknologier. Om en fikk gjennomført fullstendige verdsettinger for mange 

ulike enkeltprosjekter innen samme teknologi, ville en kanskje finne at verdien av negative 

miljøvirkninger fra vannkraftprosjekter varierer fra 2 til 40 øre/kWh. I så fall er det lite 

meningsfullt å beregne en gjennomsnittlig miljøskadeverdi for vannkraft og sammenlikne 

den med et tilsvarende tall for gasskraft. 

I tillegg til disse problemene er store kostnader ved å gjennomføre en omfattende 

verdsetting av mange prosjekter innenfor hver teknologi. De miljøverdsettingene som er 

gjennomført, viser at det er langt igjen, selv til en noenlunde fullstendig verdsetting av et 

enkelt utbyggingsprosjekt. Samtidig må en regne med at miljøverdiene vil endre seg betydelig 

over tid som følge av nye kunnskaper og endrede preferanser. 

Det at en ikke har grunnlag for å sammenlikne ulike energiteknologier på basis aven full

stendig verdsetting av alle miljøkonsekvensene, betyr ikke at slike sammenligninger ikke kan 

og bør gjøres. En må stadig ta beslutninger som er basert på sammenlikning mellom ulike 

teknologier. I slike beslutninger vil det være riktig å legge vekt på såvel miljøvirkninger som 

prod uksjonskostnader . 
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5. EN SAMLET VURDERING AV PROSJEKTET 

Målet for prosjektet var å «legge grunnlaget for en samfunnsrasjonell energiplanlegging». 

En ville ha informasjon både om verdien av miljøulempene ved produksjon og bruk av 

energi og kostnadene ved å redusere disse ulempene. Nytten av prosjektet må vurderes ut 

fra om det kan føre til beslutningsprosesser i energisektoren der 

• miljøhensynene i mindre grad blir uteglemt eller undelVurdert, 

• de tiltakene som settes i gang for tl beskytte miljøet gir størst mulig virkning pr krone, 

• det er samsvar mellom den samlede kostnaden av miljøtiltakene, eventuelt det 

økonomiske tapet om prosjektet helt awises, og verdien av de miljøvirkningene en 

unngtlr. 

Informasjongrunnlaget for å kunne ta forsvarlig hensyn til miljøet i forvaltingen av vann- og 

andre energiressurser kan deles i tre: 

• Oversikt over (kotalogisering av) mulige miljøvirkninger og over tiltak som kon motvirke 

dem. 

• Konsekvensanalyser der en tallfester i fysiske termer de enkelte miljøvirkningene, drøfter 

graden av sikkerhet/usikkerhet om de ulike virkningene og konkretiserer de tiltakene som 

kon motvirke dem. 

• Økonomisk verdsetting av miljøvirkningene sammen med en beskrivelse av de metodene 

som brukes for verdsettingen, og kostnadene for mottiltakene. 

De delrapportene som er utarbeidet, se vedlegg 2, gir først og fremst en oversikt over 

mulige miljøvirkninger av ulike energi teknologier. Dessuten gir de en del tallfesting i fysiske 

termer og de gir en oversikt over mulige avbøtende tiltak, til dels med kostnadsanslag. Den 

økonomiske verdsettingen innskrenker seg stort sett til en metodebeskrivelse og en oversikt 

over utførte verdsettingsstudier. Det framgår at det er gjennomført svært få verdsettinger 

av miljøvirkninger av energiprosjekter. Delrapport 1 viser til ni slike studier i Norge. 

Rapportene gir lite grunnlag for å vurdere hva det vil koste å gjennomføre økonomiske 

verdsettinger. Dermed gir rapportene også et begrenset grunnlag for å avgjøre hvor langt 

det er hensiktsmessig å gå i å verdsette miljøvirkninger av enkeltprosjekter. Gjennomgangen 

av ulike metoder i vedlegg 1 antyder imidlertid at kostnadene ved verdsetting ofte er store. 

Ifølge prosjektplanen skulle man frambringe en detaljert tallfesting av miljøulempene for alle 

aktuelle energiteknologier. En håpet å komme så langt at miljøulempene kunne bringes 

direkte inn i kostnadsvurderingene, og blant annet danne grunnlaget for å vurdere ulike 

teknologier opp mot hverandre. Hensikten var å få fram informasjon både om verdien av 

de velferdstapene som følger av miljøvirkningene og om kostnadene ved å redusere disse 

miljøvirkningene. Det vil si at man ønsket et grunnlag for å kunne tegne kurver for hvordan 
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velferds tapene avhenger av graden av miljøvirkningene og for hvordan kostnadene for 

tiltakene øker som følge av økte krav om å begrense miljøforstyrreIsene. 

Dette var et meget ambisiøst, for ikke å si urealistisk mål. En mer moderat målformulering 

kunne vært å undersøke hva som er gjort, og hvor langt det er mulig å komme, når det 

gjelder verdsetting av miljøulemper i energisektoren. Det har skjedd en betydelig utvikling 

av metoder for å anslå miljøkostnader de senere år. Likevel, som påvist foran, er det ikke 

realistisk å forsøke å bygge opp en database med alle nødvendige opplysninger om hvordan 

velferden påvirkes av miljøvirkninger av energisektoren, eller for å estimere hele tiltaks

kostnadskurven. 

På en rekke områder, særlig for prosjekt-/lokalitetsspesifikke problemer, står kostnadene ved 

å frambringe denne typen informasjon ikke i forhold til gevinstene ved en samfunns

økonomisk bedre tilpasning. På enkelte områder er det ikke en gang praktisk mulig å 

frambringe informasjonen. Arbeidet med økonomisk verdsetting av miljøkonsekvenser bør 

foreløpig begrenses til konkrete utbyggingsprosjekter. Innsatsen må konsentreres der en kan 

skaffe fram kunnskap som har direkte nytte for konsesjonsmyndighetene, utbyggerne, verne

interessene eller andre. 

Det som kan være en viktig oppgave sentralt, er å etablere en praksis for hvordan en skal 

gjennomføre vurdering av miljøvirkningene av energiprosjekter slik at miljøtiltak blir innført 

i tilstrekkelig og rimelig omfang. Samtidig bør det sentralt foregå veiledning, erfaringsinn

henting og videreutvikling av metoder. 

Nytten av rapportene ligger først og fremst i det grunnlaget som de legger for videre infor

masjonsinnhenting og metodeutvikling. Sammen med denne sluttrapporten 

• gir de en oversikt over aktuelle metoder for økonomisk verdsetting av miljøvirkninger, 

• klargjør de at erfaringer med bruk av disse metodene på energiområdet i hovedsak er 

begrenset til rekreasjon, jakt og sportsfiske; virkninger for helse og produksjonsliv er dårlig 

dekket, 

• gir de en indikasjon på i hvilken grad resultatene aven økonomisk verdsetting kan bli 

presise og ukontroversielle. 

Dermed gir de grunnlag for å vurdere 

• i hvilken grad en økonomisk verdsetting kan bidra til en rasjonell saksbehandling av 

prosjekter med klare miljøvirkninger, dvs. fungere som konfliktløser i beslutninger som 

er kontroversielle av miljømessige årsaker. 

En viktig lærdom er at svært mange av miljøvirkningene er lokalspesifikke og ofte avhenger 

av vurderinger som kan variere fra sted til sted. Det betyr at, med unntak for luftfor

urensninger der en kan legge på en generell utslippavgift, må en ta hensyn miljøvirkningene 

i den norske energisektoren ved å sørge for at miljøkostnadene innarbeides i de enkelte 
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prosjektvurderingene. Det fører blant annet til at en må foreta prosjektspesifikke vurder

inger for å sammenlikne så ulike energiteknologier som vannkraft og gasskraft. 

Det mest synlige resultatet av prosjektet er de åtte delrapportene som foreligger. Men 

prosjektet kan ikke vurderes bare ut fra delrapportene. Denne sluttrapporten går gjennom 

prinsipielle problemstillinger som i liten grad er berørt i de andre rapportene. Et annet 

viktig element er den tverrfaglige kontakten under arbeidet med rapportene, og at 

rapportene etterpå vil bli drøftet og vurdert i miljøet. Gjennom denne prosessen blir det 

utviklet kompetanse og, ikke minst, en forståelse for hvor komplekse problemene er. Det 

viktigste resultatet av prosjektet er antakelig at mange personer har fått og vil få utviklet 

slik kompetanse og forståelse. 

En oppfølging av utredningsprosjektet kan tenkes langs tre linjer: 

• Den innsikten som er frambragt, bør bmkes ved videre utvikling av de konsekvens

utredningene som må legges fram for utbyggingsprosjekter. Det bør utvikles kriterier for 

utredningsomfang, legges vekt på å utnytte allerede utførte studier og arbeides med 

metoder for å sammenfatte store mengder utredningsdata. 

• I spesielle tilfeller kan en vurdere å kreve verdsetting av enkelte miljøkonsekvenser. I så 

fall bør en etterpå evaluere nytten av verdsettingen. 

• En bør fortsette med utviklingen av modellverktØY og av analysemetoder for energi

politikken. 
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1. INNLEDNING 

Formålet med dette vedlegget er å gi en oversikt over de ulike metodene som er tilgjengelig 

for økonomisk verdsetting av miljøulemper. 

I løpet av de siste 20-30 årene er det utviklet mange metoder for verdsetting av ressurser som 

ikke blir omsatt direkte i markeder. En stor forskningsinnsats har ført til forbedringer i disse 

metodene, og slike metoder er nå å anse som en del av det økonomiske analyseverktøyet. 

Kapittel 2 diskuterer hvordan økonomisk verdsetting av miljøforandringer passer inn i 

vurderingene av energirelaterte prosjekter. I kapittel 3 er det velferdsøkonomiske grunnlaget 

for økonomisk verdsetting tatt opp, og det økonomiske verdibegrepet er nærmere spesifisert 

og drøftet. I kapittel 4 er de mest aktuelle metodene for verdsetting av miljøforandringer 

presentert. Kapittel 5 tar kort opp muligheter for å utnytte allerede estimerte økonomiske 

verdier på miljøgoder på et annet sted. 

2. KVANTIFISERING AV MILJØFORANDRINGER 

Produksjon, transport og bruk av energi påvirker naturmiljøet, og har konsekvenser for de 

interesser som er knyttet til naturmiljøet. Ifølge plan- og bygningsloven skal det utføres 

konsekvensanalyser før større prosjekter kan vedtas. I tillegg skal vannkraftprosjekter og 

kraftledninger konsesjonsbehandles. 

I konsekvensanalysen skal alle konsekvensene av et prosjekt og de berørte interessegruppene 

identifiseres. De ulike konsekvensene skal beskrives verbalt, og så langt som mulig tallfestes 

i fysisk relevante størrelser. På grunnlag av denne identifisering kan det foretas en vurdering 

av den økonomiske verdien konsekvensene har for de ulike interessegruppene. En 

samfunnsøkonomisk rasjonell vurdering av prosjekter må ta hensyn til alle kostnader og alle 

fordeler, både ved det enkelte prosjekt og for utviklingen som helhet. 

Økonomisk verdsetting av miljøforandringer tallfester i kroner den 

økonomiske verdien av de miljøkonsekvensene som gjennom

føringen av et prosjekt vil ha for medlemmene i samfunnet. 

Naturmiljøet produserer en rekke ulike goder (varer og tjenester). Miljøkonsekvensene av 

prosjekter kan sees på som en påvirkning av produksjonen av disse godene. ror de godene som 

omsettes i markeder, danner markedsprisen et godt utgangspunkt for verdsetting av konse

kvensene. l Svært mange av de godene og tjenestene som menneskene får, fra miljøet er ikke 

omsatt i noe marked. For disse må en finne fram til andre metoder for å anslå verdien av 

forandringene. For å foreta en fullstendig analyse av hvordan energiprosjekter påvirker 
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velferden i samfunnet, er det nødvendig å kvantifisere de fysiske konsekvensene prosjektene 

har på miljøet og å fastsette en pris på de ulike miljøgodene som påvirkes. 

I det følgende omtales noen av de tilgjengelige verdsettingsmetodene for å tallfeste den 

økonomiske verdien av miljøforandringer som følger av gjennomføring av prosjekter. 

Sekvens for vurdering av miljøkonsekvenser: 

1. Kvalitativ beskrivelse 

2. Kvantitativ beskrivelse 

3. Ølwnomisk verdsetting 

3. ØKONOMISK VERDI 

3.1 VELFERDSTEORI 

Utgangspunktet for verdibegrepet i økonomisk velferdsteori er individenes nyttefunksjon. 

Nyttefunksjonen beskriver hvordan individer, på bakgrunn av gitte priser, inntekter og mengde 

av tilgjengelige fellesgoder, prioriterer de ulike godene som det kan velges mellom.2 

Fellesgoder er goder som er tilgjengelige for alle medlemmene i et fellesskap. Miljøgoder kan 

også sees på som fellesgoder. Miljøgoder kan være tilgjengelig lokalt, regionalt, nasjonalt eller 

globalt. Et viktig trekk ved fellesgoder og miljøgoder er at enkeltindivider på kort sikt ikke kan 

påvirke omfanget av disse godene. 

furandres inntekter, priser, og/eller mengden av fellesgoder, vil individene tilpasse seg den nye 

situasjonen. Tilpasningen skjer i valget av varer og tjenester som er omsatt i markeder. Nytte

funksjonen forteller om forandringene har ført til en forbedring i velferden for et individ 

(høyere nyttenivå) eller til en forverring (lavere nyttenivå). 

Nyttefunksjonen kan benyttes til å vurdere konsekvensene av et prosjekt for en person. Før 

prosjektet iverksettes har personen et bestemt nyttenivå. Gjennomføring av prosjektet kan 

påvirke priser, inntekt og tilgangen på fellesgoder, og fører til en ny tilpasning og dermed et 

nytt nyttenivå. Forandringen i nyttenivået mellom de to situasjonene kan måles i kroner og Øre 

som den forandringen i inntekt når prosjektet er gjennomført som gir samme nyttenivå som 

uten prosjektet. Denne verdien kalles kompenserende overskudd. Det kompenserende 

overskuddet er positivt når gjennomføringen av prosjektet har ført til en økning i nyttenivået, 

og er negativt ved en reduksjon i nyttenivået. 

Kompenserende overskudd er den forandringen i inn

tekten til et individ som er nødvendig for at vedkom

mende skal ha det samme nyttenivået etter at pro

sjektet er gjennomført som før det ble iverksatt. 
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Fører prosjektet til en forbedring i nyttenivået til en person, uttrykker det kompenserende 

overskuddet den maksimale betalingsvilligheten for å få gjennomført prosjektet. Dersom 

prosjektet derimot fører til en forverring er det kompenserende overskuddet den minimale 

kompensasjonen som er nødvendig for at det er akseptabelt å iverksette prosjektet Ofte brukes 

betalingsvillighet som synonym for kompenserende overskudd, men da må en huske på at 

betalingsvilligheten kan være negativ. 

Prinsippet bak samfunnsøkonomisk nytte-kostnads analyse er at dersom summen av 

kompenserende overskuddsmål for alle samfunnsmedlemmene er positiv, er det samfunns

økonomisk lønnsomt å gjennomføre prosjektet. De samfunnsmedlemmene som opplever en 

eventuell forverring. kan kompenseres ut av det aggregerte kompenserende overskudd, og det 

gjenværende kompenserende overskudd fordeles mellom alle medlemmene i samfunnet slik 

at alle er på et høyere nyttenivå etter at prosjektet er gjennomført. 

Den samfunnsøkonomiske verdien aven miljøendring er lik summen av 

betalingsvilligheten til alle medlemmene i samfunnet for miljøendringen. 

Aggregert kompenserende overskuddsmål identifIserer Paretoforbedringer som er tilgjengelige 

for samfunnet.En Paretoforbedring er en endring som gjør det bedre for noen uten at andre 

[år det dårligere. Det har vært diskutert om kompensasjon må betales til de skadelidende for 

at gjennomføringen skal resultere i høyere velferd for samfunnet.3 I praksis er det sjelden at 

det blir foretatt full kompensasjon til alle parter. En prinsipiell avklaring er et statsrettslig 

spørsmål. 

Det begrepsmessige utgangspunktet for økonomisk verdsetting er total økonomisk verdi, eller 

bare total verdi. Total verdi aven ressurs er verdien slik et individ opplever tilgangen og nytten 

av ressursen. Forandring i ressurstilgangen forandrer totalverdien av ressursene. Denne 

forandringen i total verdi måles for eksempel ved hjelp av kompenserende overskuddsmål. 

Summen av kompenserende overskuddsmål danner grunnlaget for den samfunnsøkonomiske 

verdien. 

I den totale verdien aven ressurs inngår to hovedkomponenter: brnksverdi og egenverdi.4 

Total verdi = total bruksverdi + egenverdi 

Ved verdsetting av miljøkonsekvensene av et prosjekt ser en på den forandringen som skjer i 

total økonomisk verdi ved gjennomføring av prosjektet. Denne forandringen kan måles i 

penger ved hjelp av det kompenserende overskuddsmålet.5 Dette gjør den målte økonomiske 

verdien av miljøforandringer sammenliknbar med andre kostnader og annen nytte av 

prosjektet. 
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3.2 BRUKSVERDI 

Broksverdien er verdien av menneskers bruk av natur og miljø. Et individs bruk av natur og 

miljø kan være forbrukende. Da forhindres andre i å utnytte den samme ressursen. Jakt og 

sportsfiske er eksempler her. Bruk av natur og miljø kan også være ikke-forbrukende, som for 

eksempel ved naturfotografering eller fugletitting. 

Bruksverdien aven ressurs består av flere delkomponenter: 

1. Nåværende bruksverdi er verdien av nåværende brok av ressursen. 

2. Fremtidig bruksverdi er verdien som forventes i dag ved fremtidig brok av ressursen. 

Direkte bruksverdi = nåværende bruksverdi + framtidig bruksverdi 

Skillet mellom nåværende og framtidig bruksverdi har følger for hvilke kvantifiseringsmetoder 

som benyttes. Nåværende og tidligere bruksverdi er ex post. For mange brukstyper blir det 

rutinemessig ført statistikk over bruken. Framtidig bruk er ex ante, og er dermed usikker. 

Planer om fremtidig bruk endrer seg etter som uforutsette forandringer finner sted. Framtidig 

bruk kan framskrives fra historiske data eller fra undersøkelser om uttalte ex ante intensjoner 

om framtidig bruk. 

Usikkerhet om framtidig bruk og tilgjengelighet leder til ulike typer opsjonsverdi for en ressurs. 

3. (Vanlig) opsjonsverdi: De som ønsker å bmke en ressurs i framtiden er villige til å bytte bort 

en del av dagens inntekt mot en opsjon (kjøpsrett) som sikrer tilgjengelighet til ressursen for 

framtidig brok. Opsjonsverdien er positiv i situasjoner der en person er sikker på sitt ønske 

om å benytte en ressurs i framtiden, og det samtidig er usikkerhet om framtidig tilgjengelig

heten av ressursen. I en situasjon der et individ er usikker på egen framtidig preferanse for 

et gode men der tilgangen på godet er sikker, kan opsjonsverdien være negativ. Opsjons

verdien kan denned være positiv eller negativ. 6 

4. Kvasi-opsjonsverdi uttrykker verdien av å unngå eller å utsette beslutninger om irreversible 

endringer i naturlige miljøer og økosystemer: Denne verdien oppstår på gmnn av muligheten 

for at infonnasjon kan bli tilgjengelig i framtiden slik at bedre beslutninger kan fattes. 7 

De fire ovennevnte verdikategoriene utgjør til sammen den totale bruksverdien aven ressurs. 

Total bruksverdi = nåværende bruksverdi + framtidig 

bruksverdi + opsjonsverdi + kvasi-opsjonsverdi 
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3.3 EGENVERDI 

Egenverdien aven ressurs er den delen av totalverdien som ikke er motivert ut fra faktisk eller 

mulig bruk av ressursen hverken i dag eller i framtiden. Det skilles ofte mellom tre typer av 

egenverdi: 

1. Eksistensverdi er verdien av li vite at ressursen finnes. 

2. Arveverdi er verdien av li vite at ressursen vil være tilgjengelig for framtidige generasjoner. 

3. Bevaringsverdi er den verdien som er knyttet til vissheten om at en ressurs blir bevart. 

Disse tre kategoriene indikerer tre forskjellige motiver for at mennesker har positive verdi

vurderinger av ressurser i tillegg til bruksverdier. Slik de er satt opp her utfyller og overlapper 

kategoriene hverandre. Det er også en vanskelig grenseoppgang mellom opsjonsverdi på den 

ene siden og arve- og bevaringsverdi på den andre siden. U ten å gå dypere inn på denne 

problemstillingen, er egenverdien til en ressurs motivert og sammensatt av eksistens-, arve- og 

bevaringsverdi.8 

Egenverdi :::: eksistensverdi + arveverdi + bevaringsverdi 

4. VERDSETTINGSMETODER 

4.1 INNLEDNING 

Vi skal i dette avsnittet se nærmere på de viktigste metodene for økonomisk verdsetting av 

miljøforandringer.9 Metodene kan grupperes i tre hovedgrupper:10 

1. Direkte verdsettingsmetoder. 

2. Indirekte verdsettingsmetoder. 

3. Metoder basert på politiske prosesser. 

4.2 DIREKTE METODER 

I de direkte verdsettingsmetodene forsøker en å måle direkte den økonomiske verdien av 

forandringer i miljøforhold. Dette kan skje enten ved å observere atferden i konstruerte 

markeder eller i markedet for andre goder, det vil si ved hjelp av omvegsmarkeder. 

Konstruksjon av markeder for miljøgoder kan foregå ved simulering av markedsliknende 

situasjoner for miljøgoder. Det simulerte markedet lager en hypotetisk situasjon der individer 

får anledning til å vise sine betalingsvilligheter for forandringer i miljøgoder. Denne type 

verdsettingsmetode kalles betinget verdsetting. l l 
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Det kan også innføres eksperimentelle markeder der det ikke eksisterte noe marked tidligere. 

Mens betinget verdsetting er en ofte benyttet metode finnes det få anvendelser av eksperimen

telle markeder for verdsetting av miljøgoder. l2 Det henger sammen med at verdsetting basert 

på eksperimentelle markeder er vanskelig å utføre og er en meget kostbar verdsettingsmetode. 

Metoden har dermed begrenset anvendelsesområde og er ikke anbefalt som en generell 

verdsettingsmetode (Mitchell og Carson 1989).13 

I omvegsmarkedsmetodene ser en etter markeder for goder eller tjenester som har en teknisk 

eller atferdsmessig forbindelse med de miljøgodene en er interessert i. Forandringer i tilgangen 

på miljøgoder fører til forandret atferd i markedene for de relaterte godene. Det er disse 

forandringene som danner grunnlaget for verdsetting av miljøforandringer. En slik omvegs

markedsmetode er eiendomsprismetoden. Variasjon i nærmiljøet gir seg utslag i variasjon i 

eiendomsprisene. Utfra variasjon i lokalitetsspesifikke miljøgoder og eiendomspriser kan en 

finne den betalingsvilligheten som kjøpere av eiendommer har for miljøgoder. 

I reisekostnadsmetoden tar en utgangspunkt i at brukere av rekreasjonsområder benytter reise

og transporttjenester for å besøke rekreasjonsområdet. Ved å se på etterspørselen etter slike 

tjenester kan en avlede betalingsvilligheten for de naturressursene som ligger til grunn for 

rekreasjonsaktivitetene. 

Av de direkte verdsettingsmetodene er eiendomsprismetoden, reisekostnadsmetoden og 

betinget verdsetting de mest aktuelle metodene med hensyn til verdsetting av miljøkonse

kvensene fra energirelaterte prosjekter. 

Eiendomsprismetoden 

Innledning 

Ideen bak eiendomsprismetoden er at prisene på boliger reflekterer de lokale miljøforholdene. 

Utsikt, støy, trafikk, og luftforurensning er eksempler på lokale miljøforhold som er med på 

bestemme en kjøpers betalingsvillighet for en bolig. Gitt at miljøforholdene varierer fra sted 

til sted vil prisene på boliger gjenspeile disse variasjonene. 

Beskrivelse 

Hovedtrekkene i eiendomsprismetoden er: 14 

1. Ved hjelp av statistiske metoder isoleres effektene pd boligprisene av miljøforholdene fra 

effektene av egenskaper ved selve boligen og ved boligens nabolag. 

2. På grunnlag av den statistiske modellen for boligpriser utledes betalingsvilligheten for 

forandringer i miljØkvaliteter. Det er mange forhold ved selve boligen (eksempel: størrelse, 

kvalitet, innredning og uteareal), ved boligens lokalisering (eksempel: sentralitet til skoler, 

forretninger og kollektiv transport) og ved boligens nabolag (eksempel: lekemiljø, lag og 

foreninger) som sammen med lokale miljøforhold bestemmer boligprisen. Skal den 

statistiske modellen av eiendomspriser fange opp effekten av noen av disse faktorene, må 

modellen inkludere alle disse variablene. Dersom noen av disse variablene er utelatt fra 
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analysen, vil de estimerte effektene av de variablene som er inkludert i modellen avvike fra 

de sanne verdiene (de er forventningsskjeve ). Dette setter store krav til at det datamaterialet 

som benyttes i analysen, er fullstendig og detaljert med hensyn til beskrivelse av selve boligen 

og omrtldet mndt boligen. 

Estimering aven eiendomsprisfunksjon er bare første del av analysen. Eiendomsprisfunksjonen 

forteller hvordan likevektsprisen for eiendommer varierer. Med utgangspunkt i eiendomspris

funksjonen kan den marginale betalingsvilligheten utregnes for miljøfaktorer og andre 

relevante karaktertrekk ved en bolig. De marginale betalingsvillighetene danner så grunnlaget 

for estimering av den inverse etterspørselsfunksjonen for miljøgoder. Når etterspørselsfunk

sjonen er kjent har en grunnlaget for beregning av betalingsvilligheten (kompenserende 

overskuddsmål) for forandring i miljøfaktorene. 

Eiendomsprisene vil reflektere betalingsvilligheten for miljøgoder i den utstrekning kjøpere 

av eiendommer er klar over miljøgodene og deres variasjon. Miljøforhold som var ukjente for 

kjøper på salgstidspunktet er ikke reflektert i eiendomsprisene. 

Diskusjon 

Data: Gjennomføring av eiendomsprismetoden krever svært detaljerte oppgaver om 

transaksjonene i eiendomsmarkedet: 

• eiendommen, 

• lokaliteten, 

• kjøper. 

Denne typen data er dessverre vanligvis ikke tilgjengelig for ordinære transaksjoner i eien

domsmarkedet. Det betyr at primærdata må samles inn spesielt for hver anvendelse av eien

domsprismetoden. Det vil i tillegg til detaljert informasjon være behov for et stort antall 

observasjoner. Datainnsamlingen vil dermed kunne bli kostbar, eller ikke være mulig på grunn 

av mangelfulle opplysninger. 

Statistisk metode: Både estimering av eicndomsprisfunksjonen og etterspørselsfunksjonen for 

miljøgodet benytter regresjonsanalyse. Det har vist seg at resultatene er svært følsomme 

overfor valg av funksjonsform og variabler i modellen. Dette stiller høye krav til statistiske 

kunnskaper ved gjennomføring av eiendomsprisstudier og til innsikt og varsomhet ved 

tolkingen av de fremkomne resultatene. 

Resultat: Når egnede data er tilgjengelige, vil eiendomsprismetoden gi estimater for den 

samfunnsøkonomiske verdien av lokale miljøforandringer. Der datatilgangen er begrenset, vil 

metoden gi en nedre grense for den samfunnsøkonomiske verdien. Metoden estimerer deler 

av bruksverdien, og utelater opsjonsverdi og eventuelle komponenter av egenverdien av et 

miljøgode fra vurderingene. 
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Presisjon: Eiendomsprismetoden har vist seg å ha relativt lav presisjon. Pearce og Markandya 

(1991) mener at dette ligger i selve metoden og at en dermed ikke kan forvente økt presisjon 

som følge av bedre målinger av variablene eller bedre statistiske metoder. 

Forutsetninger: Hovedforutsetningen bak eiendomsprismetoden er at huskjøpme er klar over 

miljøvariasjonene mellom forskjellige bosteder, og at de velger bosted slik at de får den for dem 

optimale sammensetning av miljøgoder. Prissettingen i eiendomsmarkedet må være slik at 

markedsprisene reflekterer variasjoner i miljøet, og at salgsprisen for eiendommen til enhver 

tid er likevektsprisen i eiendomsmarkedet 

Ressursbehov: Analyser basert på eiendomsprismetoden krever personell med ekspertise 

innenfor økonomi og statistikk, i tillegg til kjennskap til eiendomsmarkedet. Tidsbruken er 

vanskelig å anslå,15 men fra 6 månedsverk og oppover kan være et rimelig anslag. Tidsbruken 

er i stor grad bestemt av tilgangen på data, og hvor lang tid det vil ta å samle inn, forberede og 

ferdigstille data for analyse. 

Anvendelsesområde 

Eiendomsprismetoden kan i hovedsak anvendes til å verdsette miljøforhold som en a priori 

antar er reflektert i prisene på eiendommer. Lokale miljøkonsekvenser, slik som støy, støv og 

lukt, er aktuelle skadekategorier. 

Reisekostnadsmetoden 

Innledning 

Den andre atferdsrelaterte verdsettingsmetoden vi skal drøfte, er reisekostnadsmetoden. Den 

har sitt utspring i behovet for å verdsette rekreasjonsområder, og det er her metoden i 

hovedsak har sitt anvendelsesområde. 

Ideen bak metoden er å oppfatte kostnadene ved å reise til et rekreasjonsområde som en pris 

på besøk til området. Denne prisen er ulik for personer med ulik reiseavstand til området. Det 

forutsettes at den relative besøkshyppigheten fra ulike geografIske områder, i ulik reiseavstand 

fra området, ville vært den samme dersom reiseavstanden hadde vært lik for alle sonene. Dette 

gir grunnlaget for å estimere en etterspørselsfunksjon for besøk til rekreasjonsområdet. 

Etterspørselsfunksjonen danner så grunnlaget for estimering av bruksverdien av rekreasjons

området. 

Skal reisekostnadsmetoden benyttes til verdsetting av forandring i kvaliteten av et rekreasjons

område, må de relevante kvalitetstrekkene ved området tas med i etterspørselsfunksjonene. 

Det er den enkleste modellen for reisekostnadsmetoden som er skissert her. I praksis fInnes 

det mange varianter av reisekostnadsmetoden. 
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Beskrivelse 

Framgangsmåten ved reisekostnadsmetoden er skjematisk:16 

1. Lage spørreskjema som inneholder mellom annet: 

bosted 

besøkshyppighet 

infannasjon om siste tur 

2. Gjennomføre spørreundersøkelse 

3. Beregne reisekostnadene 

4. Lage kvantitative mål for miljøkvaliteten i de aktuelle områdene 

5. Estimere statistisk modell for etterspørselen etter turer 

6. Beregne betalingsvillighet for forandring i miljøkvaliteten 

Diskusjon 

Data: Reisekostnadsmetoden kan baseres på undersøkelser blant brukere av et rekreasjons

område eller på undersøkelser blant hele befolkningen. Ved brukerundersøkelser benyttes ofte 

direkte intervju med brukere på stedet. Ellers benyttes telefon og postal intervju både for 

undersøkelser blant brukere og ikke brukere. 

I enkelte tilfeller kan det benyttes allerede innsamlede data om for eksempel salg av fiskekort 

og jaktkort til bestemte områder. 

Kritisk i de vanligste formuleringene av reisckostnadc;metoden er verdien for anslag av alterna

tivkostnaden til reisetiden.17 Ved å benytte ulike alternativkostnader kan resultatene variere 

betraktelig. Erfaringene med forsøk på å få tak i alternativkostnaden gjennom spørreundersøk

elser har vært blandet, og er oftest ikke verdt ekstrakostnadene (Anderson og Bishop 1986). 

Statistisk metode: Med hensyn til bruk av statistiske metoder har det skjedd mye de siste 5-10 

årene. 18 Valg av statistisk metode er avhengig av hva slags utvalg data er basert på (fra brukere 

eller hele befolkningen), hva slags modell som skal benyttes (er modellen basert på soner eller 

enkelt observasjoner), og om det er besøk til ett eller Dere områder. 

Når utvalget er basert på brukere, mangler dct informasjon om ikke-brukere i modellen. 

Estimering aven regresjonsmodell uten å ta hensyn til dette fører til skjevheter i de estimerte 

modell parametrene og dermed til skjevheter i dcn fremkomne økonomiske verdien (Pearce 

og Markandya 1989, s. 45-46). 

Modeller basert på enkeltobservasjoner cr i hovedsak av typen diskrete valg, og krever 

estimering av logit/probit modeller (for reiser til ett område) eller multi-Iogit modeller (for flere 

områder).19 

Resultat: De forskjellige variantenc av reisekostnadsmCl(xicn estimerer ctterspørselsfunksjoner 

for rekreasjonsområder. Metodcn vcrdsettcr i prinsippet selvc områdct, og ikke kvalitetstrekk 

ved området. Noen av dc nyerc metodcne basert på enkellobservasjoner cr i prinsippet i stand 
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til å estimere verdien av kvalitetstrekk ved et rekreasjonsområde (Bockstael, McConnell og 

Strand 1991). 

Presisjon: I anvendelser av reisekostnadsmetoden er en kommet frem til verdianslag som virker 

fornuftige. Anderson og Bishop (1986) hevder likevel at når en vurderer forutsetninger og 

statistiske problemer, er det vanskelig å si hvor gode verdiestimatene fra reisekostnadsmetoden 

egentlig er. 

Forutsetninger: Reisekostnadsmetoden bygger på to hovedforutsetninger: 

1. Det miljØgOdet som skal verdsettes, nu1 benyttes sammen med et annet gode som blir omsatt 

i markedet, dvs. besøk til omrddet avhenger av reise-/transporttjenester. 

2. Kvaliteten pd miljøgodet pdvirker ikke nyttenivdet til dem som ikke bruker rekreasjons

omrddet. 

Som en konsekvens av den siste forutsetningen er reisekostnadsmetoden bare i stand til å 

estimere bruksverdien og ingen av de andre verdikomponentene. 

I tillegg kommer forutsetninger som ofte må gjøres når reisekostnadsmodeller skal estimeres: 

1. Alternativkostnaden av reisetiden må anslås. 

2. Hvilke alternative rekreasjonsområder som finnes (dvs. relevante substitusjonseffekter). 

3. Reisen til og fra rekreasjonsområdet må bare ha ett fonn å l og ett mål. 

Ressursbehov: Ressursbehovet ved reisekostnadsmetoden antas å være mindre enn ved 

eiendomsprismetoden. Et anslag på 3-4 månedsverk og oppover synes rimelig for enkle 

reisekostnadsmodeller med enkle behov for data. Kompliserte modeller som tar hensyn til 

mange alternative besøksområder og reiseruter, er mer tidkrevende og stiller økende krav til 

statistiske analysemetoder og databehandling. Innsamling av data kan kreve stor innsats i visse 

perioder, avhengig av hvordan datainnsamlingen \egges opp. 

Anvendelsesområde 

Til tross for mange anvendelser av reisekostnadsmetoden, er det fortsatt betenkeligheter ved 

metoden (Pearce og Markandya 1989, s. 47). Kostnadene ved å skaffe til veie data kan være 

høye. Det kan stilles spørsmål ved enkelte av forutsetningene bak modellen, og det er usikker

het om hvilke statistiske estimeringsmetoder som skal brukes. 

Reisekostnadsmetoden er nyttig for estimering av bruksverdien av rekreasjonsområder og de 

miljøgodene som er knyttet til det området. Ved en samlet vurdering av kostnadene ved å samle 

inn data og kostnadene og vanskeligheten ved dataanalysen, er metoden best egnet for verd

setting av miljøgoder i et enkelt rekreasjonsområde. For verdsettingsoppgaver med flere 

aktuelle besøksområder øker kostnadene og kompJcksiteten i metoden med antall områder, 

samtidig går presisjonen ned. 
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Betinget verdsetting 

Innledning 

Ideen bak betinget verdsetting av miljøgoder er å spørre et utvalg av individer mer eller mindre 

direkte om deres verdsetting aven velspesifIsert, men hypotetisk endring i miljøet. Den verd

settingen som framkommer, er da betinget av at den som spørres tror at miljøendringen faktisk 

skal fInne sted og at betaling vil bli krevd inn eller kompensasjon betalt ut slik som fremlagt i 

spørreundersøkelsen. 

Selve verdsettingsprosedyren kan utformes på forskjellige måter. Direkte spørsmål om 

maksimal betalingsvillighet/minimal kompensasjon har vært benyttet. Dette gir en svært enkel 

spørreundersøkelse og resulterer i data som er enkle å analysere. Problemet med en slik 

fremgangsmåte er at det ikke er noen incitamenter for den som svarer til å gi det korrekte 

svaret Dette problemet kan omgås ved at det stilles opp en klar beskrivelse av hvordan betaling 

skal kreves innlkompensasjon betales ut og hvor store beløp det er snakk om. Deltakeren i 

undersøkelsen stilles overfor valget om å akseptere eller ikke akseptere et slikt forslag. Ved å 

variere størrelsen på de beløp som blir framlagt kan en estimere fordelingskurvene for 

betalingsvilligheten. Ved å gjenta dette spørsmålet med et annet beløp kan en oppnå store 

forbedringer i den statistiske usikkerheten. 

Beskrivelse 

Hovedtrekkene i betinget verdsetting er skjematisk sett:20 

1. Innsamling av data gjennom intervju-undersøkelser (direkte intervju, telefonintervju eller 

postal undersøkelse), eller ved eksperimentelle forsøk ved hjelp av elektroniske datasystem. 

2. Utforming av spørreskjema som inneholder flere deler for innsamling av bakgrunnsopp

lysninger og for betinget verdsetting. 

3. Verdsettingsdelen som bestIlr av: 

forklaring av basis-situasjonen: hva er miljøgodet, hvor mye er tilgjengelig og hvordan 

er det tilgjengelig, 

definisjon og forklaring av forandringen i tilgangen pil miljøgodet, 

etablering av betingelsene for det valget som skal foretas, 

komponent for bestemmelse av verdivurdering. 

4. Statistisk analyse av innsamlede data som leder fram til anslagfor verdien av miljøgodet. 

Når det gjelder verdivurderingskomponenten er det flere mulighcter:21 

1. direkte spørsmIll om maksimal betalingsvillighet, 

2. betalingskort med flere betalingsalternativer, 

3. gjentatt (iterativ) budprosedyre, 

4. ja/nei-spørsmlll til et enkelt alternativ, 

5. ja/nei-spørsmlll til et enkelt alternativ med oppfølging. 
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De to første alternativene er plaget med mulighetene for strategiske svar. Gjentatt (iterativ) 

bud prosedyre er ofte en langtekkelig utspørring om betalingsvilligheten er større eller mindre 

enn et bud. Det har vært reist spørsmål om det første budet i betydelig grad bestemmer det 

endelige utfallet av bud prosedyren (forankringseffekt ). Ja/nei-spørsmålene gir lavere statistisk 

presisjon enn de andre metodene, men unngår problemene med strategiske svar. J a/nei-spørs

mål med en oppfølging øker den statistiske presisjonen betraktlig uten å åpne muligheten for 

strategiske svar. I enkelte anvendelser av metoden ser det ut til at de som deltar i under

søkelsen svarer ja for å være «hyggelige», eller fordi de oppfatter det som det forventede 

svaret, dvs. det som er sosialt eller politisk akseptert. 

Det er vanskelige å si helt generelt hva slags prosedyre som er å foretrekke, men en prosedyre 

basert på ja/nei-spørsmål med en oppfølging har visse fortrinn. 

Diskusjon 

Forutsetninger: Betinget verdsetting bygger i hovedsak på to forutsetninger: 

1. Deltakerne i undersøkelsen forstår og tror på den hypotetiske situasjonen de fårpresentert. 

2. De svarer ærlig i verdsettingsprosedyren. 

Resultat: Betinget verdsetting estimerer betalingsvilligheten for miljøforandringer. Metoden 

kan benyttes for å få frem totalverdien av miljøforandringen, eller delkomponenter som direkte 

bruksverdi, opsjonsverdi og egenverdi. Selv om det i prinsippet er mulig å finne delkompo

nentene av total verdi ved hjelp av betinget verdsetting, advares det mot å gjøre det fordi 

deltakerene ofte har problemer med å skille klart mellom ulikt formulert spørsmål om verdi

komponenter. Videre antas usikkerheten i en slik dekomponering å være meget stor. 

Resultatene er betinget ikke bare av den hypotetiske beskrivelsen, men også av den betalings

måten som ble beskrevet og den sammenhengen verdsettingen ble foretatt i. 

Presisjon: I anvendelser av betinget verdsetting er det flere forhold som påvirker presisjonen 

i verdiestimatene. Både den typen informasjon som blir gitt, og hvordan spørreskjemaet 

utformes, kan påvirke utfallet av verdsettingen (Mitchell og Carson 1989, Strand og Wenstrøp 

1991). I den sammenheng blir utformingen av spørreundersøkelsen viktig. Ved systematisk å 

variere utformingen, er det mulig å teste og kontrollere for mulige effekter av utformingen av 

spørreundersøkelsen. 

Både den statistiske presisjonen og stabiliteten i verdiestimatene avhenger av hvilke miljøgoder 

som verdsettes. I de tilfeller der konkrete miljøgoder med klar beskrivelse av miljøendringer, 

som er realistiske og troverdige, er verdiestimatene presise og relativt stabile. Det gjelder 

spesielt for miljøproblemer som er velkjente og som deltakerene har et høyt bevissthetsnivå 

om. For ukjente og diffuse miljøproblemer er verdianslagene usikre og ofte flyktige. Dette 

betyr at betinget verdsetting gir de sikreste resultatene for konkrete, aktuelle og troverdige 

miljøforandringer. 
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Ressursbehov: Undersøkelser basert på betinget verdsetting krever innsamling av data fra 

spørreundersøkelser. Det kan være tidkrevende og kostbart alt etter utformingen av under

søkelsen. U tover datainnsamlingen er det rimelig å forvente et tidsforbruk fra 4-6 månedsverk 

og oppover avhengig av hva som skal verdsettes og hvor stor innsats som er nødvendig og 

ønskelig med hensyn til utformingen av selve spørreskjemaet. 

AnvendelsesomrIlde 

Betinget verdsetting har vært anvendt til å verdsette mange miljøgoder som tidligere ble ansett 

for å være umulige å verdsette. I mange situasjoner er betinget verdsetting ofte den eneste 

tilgjengelige verdsettingsmetoden (Pearce og Markandya 1991). Spesielt gjelder dette verdi

komponenter ut over bruksverdi, dvs. opsjonsverdi og egenverdi, og for mijøkonsekvenser som 

det ikke finnes noe omvegsmarked for. 

Mange av anvendelsene av betinget verdsetting er blitt sterkt kritisert. I forbindelse med verd

setting av miljøkonsekvensene fra energirelaterte prosjekter er likevel betinget verdsetting en 

anvendbar metode. Miljøproblemene og bakgrunnen for dem er allerede kjent. Dersom opp

lysningene i verdsettingsundersøkelsen baseres på den kunnskap som har fremkommet i 

arbeidet med konsekvensanalysen, er den hypotetiske situasjonen som verdsettingen betinges 

av, også en høyst realistisk situasjon. Dermed er flere av forutsetningene for en vellykket 

undersøkelse tilstede. I utformingen av verdsettingen bør en unngå en for fin oppdeling av 

prosjektkonsekvensene da det er vanskelig å skille klart mellom enkelte utvalgte konsekvenser 

og hele prosjektet. 

4.3 INDIREKTE METODER 

Indirekte verdsettingsmetoder prøver ikke å måle preferansene for miljøgoder direkte. I stedet 

bygger metodene på en dose-respons-sammenheng mellom en primær miljøfaktor og en effekt 

av denne (Pearce og Markandya 1991). Eksempler på slike dose-respons sammenhenger er 

sammenhengen mellom luftforurensing og helse, og mellom luftforurensing og skade på 

materialer, bygninger og vegetasjon. Når slike sammenhenger er identifisert, foretas verdsetting 

av de avledede effektene enten ved hjelp aven av de direkte verdsettingsmetodene beskrevet 

tidligere, eller ved hjelp av estimerte skadefunksjoner. 

Skadefunksjoner 

Beskrivelse 

Verdsetting av miljøforandringer ved hjelp av skadefunksjoner vil bare bli kort omtalt her.22 

Fremgangsmåten er skjematisk: 

1. Beskrivelse av hvordan miljøforandringen påvirker produksjonsmulighetene geografisk og 

over tid. 

2. Bestemmelse av virkningen pil faktor- og produktpnsene av forandringene i produksjons

muligheter. 
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3. Identifisering av de tilpasningene som de berørte produsenter og konsumenter kan foreta 

for d minimere tap eller maksimere vinning som følge av forandringer i muligheter og pris. 

Erfaringene med slike verdsettingsmodeller peker på at det er viktig å benytte relevante 

modeller for de fysiske og biologiske sammenhengene som ligger til grunn for verdsettingen. 

Modellene må være fleksible nok til å kunne håndtere betydelig substitusjon mellom produk

sjonsfaktorene. 

Ressursbehov 

Analyser basert på skadefunksjoner krever tilgang på personell både med kjennskap til 

økonomi og til de relevante fysiske og biologiske sammenhengene. I de situasjoner der tidligere 

utviklede modeller kan benyttes, vil det være behov for relativt få månedsverk. Skal det utvikles 

fysiske og biologiske modeller av noe omfang, øker tidsbehovet enormt. Det har vist seg at i 

mange situasjoner er relativt enkle modeller fullt tilstrekkelige for å gi et første anslag på 

verdien av miljøforandringene (Adams og Crocker 1991). 

Anvendelsesområde 

Verdsetting av miljøforandringer ved hjelp av skadefunksjoner er spesielt aktuelt der miljøfor

andringene har konsekvenser for produksjonen av goder som blir omsatt i markeder. 

Virkningen av forurensninger og endret vannføring på jordbruk, skogbruk og kommersielt fIske 

er eksempler på områder der slike studier er utført. Også skader på bygninger og landemerker 

som følge av luftforurensing kan verdsettes ved denne metoden. 

4.4 VERDSETTING GJENNOM POLITISKE PROSESSER 

Politiske beslutninger tatt av demokratisk valgte representanter kan tenkes å løse relevante 

verdsettingsproblemer på to ulike måter.23 Den første måten innebærer at siden represen

tantene er demokratisk valgt, bør beslutningene deres kunne tas som et uttrykk for 

«folkeviljen» i den konkrete verdsettingssak. Men det er mange saker som avgjør om en velger 

stemmer på det ene eller det andre partiet, derfor kan mange miljøsaker av mindre størrels

esorden bety lite for stemmegivningen ved et valg. Politikernes beslutninger vil derfor i beste 

fall kunne gi et tilnærmet uttrykk for befolkningens verdsetting i den konkrete saken (Strand 

og Wenstrøp 1991). 

Den andre måten består i å tenke seg at politikerne søker å gjøre det som er best for velgerne 

eller befolkningen, og at disse beslutningene er basert på mer informasjon eller mer «moden 

dømmekraft» enn hva befolkningens egne beslutninger ville ha vært basert på. Den såkalte 

kostnadsmetoden (Hervik og Risnes 1983) tar et slikt utgangspunkt. Ideen er her å studere hvor 

store merkostnader offentlige myndigheter er villige til å godta for å kunne ta hensyn til gitte 

miljøaspekter ved et prosjekt. Ut fra beslutningene om å gjennomføre prosjekter som har ulik 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet og ulike miljøkon~kvenscr, kan en beregne hvordan offentlige 

myndigheter implisitt har verdsatt de aktuelle miljøkonsekvensene. 

43 



Ka;tnadmetoden gir anslag for verdien av miljøkonsekvensene av gitte pra;jekter. Når verdien 

av miljøkonsekvensene av nye prosjekter skal vurderes, må tidligere verdiestimater overføres 

fra ett prosjekt til et annet, fra ett geografisk område til et annet, og fra ett tidspunkt til et 

annet Slike overføringer av verdiestimater reiser flere metodiske spørsmål som vil bli nærmere 

analysert i kapitel 5. 

4.5 AKTUELLE METODER 

Hvilke metoder som er de mest aktuelle, avhenger i stor grad av de miljøkonsekvensene som 

skal verdsettes. Generelt vil eiendomsprismetoden, reisekostnadsmetoden og skadefunksjons

metoden bare fange opp den direkte bruksverdien av miljøgodene. For verdsetting av miljø

goder som er antatt å ha en betydelig opsjons- og/eller egenverdi, er betinget verdsetting det 

eneste alternativet. Alle metodene gir ved riktig bruk fornuftige anslag av den økonomiske 

verdien av miljøgoder. 

Innenfor hver av metodene er det mange muligheter for utforming av analyser ved anvendelser 

på spesielle prosjekter. Tidligere utførte studier, og vurderingen av disse, gir holdepunkter for 

utforming av nye studier. 

Ser en på hvilke typer av studier som har vært gjennomført24 og på faglitteraturen på området, 

finner en at enkelte verdsettingsmetoder særlig blir brukt på enkelte problem, men ikke på 

andre. Tabell 4.1 sammenfatter hvilke verdsettingsmetoder som er brukt på ulike kategorier 

av miljøgoder. 

Tabell 4.1 Miljøkategorier og verdsettingsmetoder 

Kategori Betinget Eiendoms- Reise Dose-

verdsetting pns kostnad respons 

Helseeffekter Brukt Brukt Ikke Brukt 

Materialskader Mulig Ikke Ikke Brukt 

Vegetasjon Mulig Ikke Ikke Brukt 

Estetikk Brukt Brukt Brukt Ikke 

Rekreasjon Brukt Ikke Brukt Ikke 

Støy Lite Brukt Ikke Ikke 

Biodiversitet Lite Ikke Mulig Mulig 
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5. OVERFØRING AV ESTIMERTE MIlJØVERDIER 

Overføring av verdiestimater fra ett studieområde til et annet er den minst ressurskrevende 

metoden. Der det finnes sammenlignbare studier som allerede er gjennomført, bør det ofte 

være mulig å overføre de fremkomne økonomiske verdiene til andre og nye studieområder. En 

slik overføring kan ikke skje mekanisk; en må ta hensyn til de faktorene som er unike i det 

området som verdsettingen er utført i og det området som verdsettingsresultatene skal 

overføres til. 25 Selv om slike overføringer krever relativt liten tidstilles det krav om innsikt i 

verdsettingsmetoder og problemstilling hos dem som utfører arbeidet. 

Det er viktig å understreke at det alltid bør foretas sensitivitetsanalyser i forbindelse med 

overføring av verdiestimat for å se hvor følsomme de samfunnsøkonomiske beregningene er 

med hensyn til de overførte miljøkostnadene. I situasjoner der det viser seg at de samfunnsøko

nomiske vurderingene avhenger i stor grad av de verdiestimatene som er blitt overført, bør det 

utføres egne verdsettingsstudier som dermed reduserer usikkerheten i miljøkostnadene. 
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6. SLUITNOTER 

1. Metoder for samfunnsøkonomisk vurdering av konsekvenser for goder som omsettes i 
markeder er omtalt i Mattson (1977) og Freeman (1977). 

2. Se Johansson (1987) eller Kolstad og Braden (1991) for en teknisk beskrivelse av den 
økonomiske teorien som ligger til grunn for bruk av nyttefunksjoner og konsumentover
skudd i verdsettingen av miljøgoder. Mindre tekniske fremstillinger er gitt av Pearce, 
Markandya og Barbier (1990) og Pearce og Turner (1990). Boadway og Bruce (1984) gir 
en generell oversikt over den økonomiske velferdsteorien. 

3. Se for eksempel Graaff (1957), Boadway og Bruce (1984), og Mattson (1977). 

4. I faglitteraturen er det en livlig debatt om hvilken inndeling av 1V som er den mest 
hensiktsmessige, og om hvilke delkomponenter som inngår i TV: Framstillingen her bygger 
i hovedsak på Randall og Stoll (1983). For tilsvarende framstillinger se for eksempel 
Mitchell og Carson (1989), Pearce et al. (1990), Pearee og Markandya (1989) eller Randall 
(1991). Mitchell og Carson (1989, kap. 3) tar spesielt for seg sammenhengen mellom ulike 
verdikomponenter og verdsettingsmetoder. 

5. Ett godt eksempel på en studie som estimerer de ulike verdikomponentene er 
Brookshire, Eubanks og Randall (1983). 

6. Bishop (1982) diskutere opsjonsverdi i detalj, og gir en oversikt over litteraturen på 
området. 

7. Fisher og Hanemann (1987) diskuterer kvasi-opsjonsverdi nærmere. 

8. I litteraturen er det ikke alltid et klart skille mellom egenverdi og eksistensverdi, da disse 
begrepene ofte brukes til å definere hverandre. For en videre drøfting av egenverdi og 
totalverdi, se for eksempel Randall og Stoll (1983). 

9. Det foreligger nå mange oversikter over de økonomiske verdsettingsmetodene for miljø
goder. I forbindelse med dette prosjektet er det utarbeidet en rapport (Strand og Wenstrøp 
1991) som gir en oversikt over de ulike metodene og deres anvendelser. I tillegg kan nevnes 
Pearce og Markandya (1991), Mitchell og Carson (1989, kap. 3), Johansson (1987), og 
Anderson og Bishop (1986). Bentkover, Covello og Mumpower (1986) oppsummerer 
fagfeltet slik det fremsto midt på 80-tallet. En ny artikkelsamling (Braden og Kolstad 1991) 
omtaler de ulike verdsettingsmetodene på et faglig meget høyt nivå, og er viktig lesning for 
dem som skal utføre verdsettingsstudier. 

10. Denne inndelingen bygger på Pearce og Markandya (1991). Det finnes andre måter å 
gruppere verdsettingsmetodene på, se for eksempel Strand og Wenstrøp (1991), Braden, 
Kolstad og Miltz (1991) eller Smith og Krutilla (1982). 

11. På engelsk kalles metoden "Contingent Valuation", et navn som også er mye brukt på 
norsk. I tillegg brukes også benevningene "surveymetoden" eller "intervjumetoden". 

12. En velkjent studie som benytter eksperimentelle markeder er utført av Bishop og 
HeberIein (1979). I Norge har metoden vært anvendt ved salg av fiskerettigheter i enkelte 
lakseelver, se Strand og Wenstrøp (1991, s. 26-27). 

13. Mitchell og Carson (1989) poengterer at metoden er viktig som et redskap for å vurdere 
gyldigheten av de resultatene som fremkommer ved bruk av betinget verdsetting. 
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14. fur detaljerte fremstillinger av metoden henvises til Pearce og Markandya (1989, kap. 
4.2), Anderson og Bishop (1986), Freeman (1979, kap. 6), og Johansson (1987, kap. 7.3). 
Teorien bak metoden er gitt av Freeman (1979) og Palmquist (1991). 

15. Hvor mye tid som er nødvendig for å gjennomføre en bestemt verdsettingsstudie 
avhenger av hvor mye av forarbeidet som allerede er utført, og hvor mye erfaring 
personalet har med denne typen analyser. 

16. fur detaljerte fremstillinger av metoden henvises til Pearce og Markandya (1989, kap. 
4.5), Anderson og Bishop (1986), Freeman (1979, kap. 4), og Johansson (1987, kap. 7.7). 
Teorien bak metoden er gitt av Maler (1974, kap. 5.6), og Bockstael et al. (1991). 

17. Se diskusjonen i Anderson og Bishop (1986) og Strand og Wenstrøp (1991).} 

18. Det henvises til Bockstael et al. (1991) og Smith (1991). 

19. Se Hanemann (1984) for en teoretisk framstilling, og Wegge, Carson og Hanemann 
(1988) og Bergland og Brown (1988) for eksempler på anvendelser. 

20. fur detaljerte fremstillinger av metoden henvises til Pearce og Markandya (1989, kap. 
4.4), Anderson og Bishop (1986), og Carson (1991), og spesielt Mitchell og Carson (1989) 
for en veiledning i bruk av metoden. En kritisk vurdering av metoden og dens begrensninger 
er gitt i Cummings, Brookshire og Schulze (1986). 

21. Se Mitchell og Carson (1989)for en detaljert diskusjon og referanser til den empiriske 
litteraturen. 

22. For detaljerte fremstillinger av metoden henvises til Pearce og Markandya (1989, kap. 
5), Freeman (1979, kap. 4), og Adams og Cracker (1991). 

23. Fremstillingen her bygger på Strand og Wenstrøp (1991). 

24. Strand og Wenstrøp (1991) gir en fyldig oversikt over utførte verdsettingsstudier. 

25. Det er først i de senere årene at problemene rundt overføring av verdsettingsresultater 
er blitt tatt opp i full bredde. Det henvises til en spesialutgave av Water Resources Research, 
Juni, 1991. 
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• 

INNLEDNING 

Innenfor rammen av utredningsprosjektet «Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energi

teknologier» ble det bestilt en rekke delrapporter fra ulike forskningsinstitusjoner og 

konsulentfirmaer. Dette vedlegget gir en kort omtale av de ulike rapportene. Gjennomgangen 

av de enkelte rapportene er knapp og tar ikke sikte på å være uttømmende. Det er lagt vekt 

på å få frem hva som var formålet med delutredningen og på å gjennomgå rapportens 

hovedresultater. Det er videre grunn til å understreke at prosjektet ikke hadde til hensikt å 

frembringe ny kunnskap og alle rapportene har karakter av litteraturstudier. Den samlede 

ressursbruken til enkeltstudiene var derfor begrenset. 

Delrapportene er tilgjengelige ved henvendelse til NVE. 

For å legge grunnlaget for en samfunnsrasjonell energiplanlegging, ble det stilt opp tre delmål 

for utredningene. Prosjektene skulle bidra til å: 

1. analysere miljøulempene ved ulike energiteknologier, og søke å kvantifzsere disse, 

2. supplere planleggingsmetodikken slik at miljøulemper og -kostnader kan tas med i 

vurderingene av de enkelte prosjekter, og 

3. danne et grnnnlag for fastsetteL5e av miljøavgifter der miljøkostnadene ikke på annen 

måte reflekteres i dagens system. 

De tre delmålene stilte noe forskjellige krav til gjennomføringen av delutredningene, og det 

ble ikke lagt opp til at alle delmålene skulle oppnå." innenfor hvert prosjekt. I tabellen nedenfor 

er det antydet hvilke delmål de ulike prosjektene forsøker å besvare eller har relevans for. 

For å bestemme det samfunnsøkonomisk optimale omfanget av miljøkonsekvensene, må en 

kjenne både de samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene og miljøskadekostnadene. Det er for 

eksempel nødvendig for å kunne fastlegge riktige miljøavgifter eller stille riktige krav ved 

konsesjonsbehandling avenergiprosjekter. Bare når en kjenner begge disse funksjonene vil en 

være i stand til å anslå omfanget av de samfunnsøkonomisk optimale miljøkonsekvensene og 

skyggeprisene av dette nivået. Et ønske i prosjektet har vært å forflytte seg fra en generell 

beskrivelse av problematikken rundt tiltaks- og miljøskadekurvene, til en tallfesting av disse 

kurvene. En kan identifisere tre ambisjonsnivåer i retning av å oppnå målet om å kvantifisere 

både kostnadene ved tiltak for å redusere miljøulempene og samfunnets kostnader ved 

miljøskader: 

1. Identifzsering av mulige miljøkonsekvenser og mulige avbøtende tiltak. 

2. Fysisk kvantifisering av de identifiserte liltakene og miljøulempene. 

3. Økonomisk verdsetting av identifiserte og fysisk kvantifiserte tiltak og miljøulemper. 
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Det er trolig riktig å si at ingen av delprosjektene kvantifiserer både kostnadene ved avbøtende 

tiltak og kostnadene ved miljøvirkningene. Here studier gir anslag for tiltakskostnader. Når det 

gjelder miljøkostnadene, er det også flere av litteraturstudiene som gjengir resultater fra 

verdsettingsstudier, hovedsaklig fra andre land. 

Tabell l Tematisk innhold i ,ulrapportene 

Målsetting for prosjektene 

Delprosjekt nrl ) 
Kvantifisere Planleggings- Fastsette 

miljøulempene metodikk miljøavgifter 

Fysisk I kroner 

1 Miljøulemper ved vannkraft X X 

2A Miljøulemper ved vind-, X 
bølge- og solkraft 

2B Miljøulemper X 
ved bioenergi 

3 Miljøulemper ved forbren- X X X 
ning og varmepumper 

5 Miljøulemper X 
ved energi transport 

6 Miljøulemper ved ENØK (X) X 

7 Miljøkostnader X X X 
og samfunnsøkonomi 

10 Bruk av MARKAL X 

l) Prosjektnummereringen relateres til den opprinnelige arbeidsplanen. Noen av de 
opprinnelig planlagte studiene ble ikke gjennomført. 

DELRAPPORT 1: MILJØULEMPER VED VANNKRAFT 

Utjøren,u institusjon: 

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk Institutt for naturforskning (NINA). 

Formål: 

Lage oversikt over miljøulemper og avbøtende tiltak ved vannkraftproduksjon og utarbeide 

prinsipper for hvordan konsekvensene kan måles i fysiske termer og deretter verdsettes i 

kroner. Det skal også foretas en vurdering av hensiktsmessige metoder ved verdsetting av 

miljøulempene. 

Hovedresultater: 

Prosjektet er avgrenset til å vurdere lokale miljøeffekter i anleggs- og driftsfasen ved vannkraft

produksjon. Mer spesifikt ønsker en å se på hvilke miljøulemper som kan forventes, hvordan 

disse kan reduseres, og hvilke metoder som kan brukes for å kvantifisere og verdsette 

52 



miljøulempene. Ambisjonsnivået er altså å klarlegge metodiske spørsmål, ikke å gjennomføre 

en fysisk eller økonomisk kvantifisering av aktuelle prosjekter. 

Rapporten gir først en kort beskrivelse av de viktigste formene for naturinngrep ved vannkraft

produksjon, og betydningen av dem for vann kvalitetsmessige, biologiske og landskapsmessige 

forhold. Det er videre gitt en kort beskrivelse av mulige tiltak for å avbøte aktuelle miljø

ulemper. Konsekvensen av disse inngrepene for ulike brukergrupper (interessenter) er også 

kort beskrevet, og det er utviklet flytdiagrammer som viser sammenhengen mellom inngreps

typen og fysiske og biologiske konsekvenser for ulike brukerinteresser. 

Dernest diskuteres aktuelle metoder for kvantifisering og verdsetting av miljøulempene. 

Metodene som gjennomgås tilhører ulike kategorier: 

• Metoder for d klarlegge drsaks-virkningsforhold mellom inngrep, primære miljøkonse

kvenser, ringvirkninger og pdvirkning av brukerinteresser. 

• Metoder for en systematisk sammenstilling av konsekvenser. 

• Kvanti[lSerings- og verdsettingsmetoder. 

Disse metodene gjennomgås og vurderes i forhold til følgende kriterier: 

• generell fremstillingsform 

• behandling av konsekvenser 

• etterprøvbarhet 

• datagrunnlag 

Diskusjonen og vurderingene av de ulike metodene munner ut i et valg av anbefalt metode og 

framgangsmåte for utredning og verdsetting av miljøkonsekvenser av vannkraftprosjekter. 

Det er verdt å merke seg at kriteriet om datagrunnlag inneholder et punkt om at metodene skal 

baseres på opplysninger som fremkommer gjennom den vanlige konsesjonsbehandlingen. 

Metoden skulle dermed i prinsippet ikke trenge data utover dem som allerede er tilgjengelige. 

Med hensyn til informasjonsbehov ved vannkraftutbygginger, gir denne delrapporten klare 

forslag om hvordan konsekvensanalyser skal utføres. Ulike metoder og teknikker for måling 

og estimering er vurdert, og det er lagt frem begrunnede forslag om hvilke av dem som er 

nyttige og akseptable metoder. 

Den faglige forankringen av delprosjektet ligger på den naturvitenskapelige siden, og det 

trekker på etablerte norske metoder for utredning av miljøkonsekvenser. Den anbefalte 

metoden består i en vurdering av konsekvensene for hver brukergruppe for seg. Deretter 

inndeles virkningen i tre kategorier etter de som kan kvantifiseres økonomisk, i fysiske enheter 

og de som bare kan beskrives verbalt. 
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Den anbefalte metoden for verdsetting av miljøkonsekvenser er «i størst mulig grad å basere 

den økonomiske verdsettingen på vurderinger av endringer i eksisterende produksjonssam

menhengen>. Med produksjonssammenhenger menes forhold som er knyttet til produksjonen 

aven vare. For at verdsettingsmetoden skal virke må varen omsettes i et fungerende marked. 

En klar ulempe ved denne type verdsettingsmetode er at de observerte verdier vil være nært 

forbundet med hvilke varer som blir fremstilt og omsatt på kommersiell basis. I forbindelse med 

verdsetting av ulike brukerinteresser, er det imidlertid poengtert at verdsetting i mange 

sammenhenger bare kan gjennomføres ved hjelp av spørreundersøkelser og betinget 

verdsetting. 

DELRAPPORT 2A: 

Utførende institusjoner: 

KVANTIFISERING AV MILJØULEMPER VED 
ULIKE ENERGITEKNOLOGlER -
VINDKRAFT, BØLGEKRAFT OG SOLENERGI 

Institutt for energiteknikk (IFE) og Senter for forskningsoppdrag (SEFO) 

Formål: 

Målet for prosjektet er å analysere miljøulempene ved ulike energiteknologier og søke å 

kvantifisere dem. Delprosjektet omhandler i hovedsak vindkraft, men solenergi og bølgekraft 

cr kort behandlet i et tillegg. I utgangspunktet er ambisjonen å finne frem til anslag for 

kostnadene ved miljøulempene. 

Hovedresultater: 

Rapporten er i første rekke konsentrert om å gjennomgå miljøulempene ved vindkraft. Men 

den har en summarisk diskusjon av bølge- og solkraft. Diskusjonen av vindkraft starter med å 

vurdere potensialet for vindkraft i Norge. De ulike miljøkonsekvensene en kan forvente å få 

fra vindkraftinstallasjoner er beskrevet sammen med tiltak som kan redusere dem. Miljøkonse

kvenser av vindkraft er i første rekke av visuell karakter, støy, forstyrrelse av elektromagnetisk 

kommunikasjon og forstyrrelse av fugleliv. 

For hver av miljøkonsekvensene er det sett på mulige avbøtende tiltak. Erfaringene fra andre 

land viser at det ved omtenksom prosjektplanlegging er mulig å redusere miljøulempene 

betraktelig. Kostnadene ved å gjennomføre ulike avbøtende tiltak er anslått. I rapporten er 

det poengtert at dette ikke gir et fullstendig hilde av miljøskadene. En vurdering av det 

samfunnsøkonomisk riktige omfang av de avbøtende tiltakene kan bare gjøres dersom 

kostnadene ved miljøulempene er kjent i tillegg til tiltakskostnadene. Bare etter å ha evaluert 

og verdsatt de lokale miljøforringelsene, kan en si noe om miljøkostnadene og det samfunns

økonomisk optimale nivå på miljøforstyrreisene. Da miljøulempene er av lokal karakter, er 

miljøkostnadene både prosjekt- og lokalitetsavhengige. 

Delrapporten inneholder ingen henvisninger til studier som har sett på verdsetting av 

miljøulemper ved vind-, hølge- eller solenergi. 
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DELRAPPORT 2B: 

Utførende institusjon: 

MILJØKONSEKVENSER VED ULIKE 
BIOENERGITEKNOLOGIER 

Institutt for økonomi og samfunnsfag. NLH 

Formål: 

Målet for delprosjektet var å gi en oversikt over undersøkelser av miljøkonsekvenser ved bruk 

av biobrensel til energiformål. Ambisjonene i delprosjektet har vært å komme fram til 

fastsettelse av både rense- og miljøkostnadene ved bruk av bioenergi. Prosjektet er begrenset 

til å være en litteraturstudie. 

Hovedresultater: 

Rapporten forklarer først hva bioenergi er og hvilke råstoffer som blir brukt i produksjonen 

av bioenergi. Omfanget og potensialet for bioenergi i Norge blir også gjennomgått. 

Verdsettingen av miljøkonsekvensene settes i rapporten inn i en større sammenheng ved at det 

skisseres en modell av energisektoren med vekt på valg avenergiteknologi og omfang av 

energiproduksjonen. Denne diskusjonen er relevant for hele utredningsprosjektet når det 

gjelder samspillet mellom markeder, miljøpolitiske virkemidler og teknologivalg. Modellen gir 

en metode for hvordan utbyggingen aven energibærer (her bioenergi) kan sammenlignes med 

andre potensielle energibærere i en desentralisert markedsorientert energisektor. 

Bruk av bioenergi har ulike miljøkonsekvenser, både lokale og globale/nasjonale virkninger. 

Disse miljøkonsekvensene er omtalt og produksjonskostnadene for enkelte er anslått. Det er 

ikke referert til studier som direkte ser på miljøkostnadene ved bioenergi. I delrapporten er det 

ikke diskutert hvordan miljøkostnadene kan estimeres og hvilke metoder som eventuelt er 

tilgjengelige og som anbefales. 

Rapporten trekker fram et poeng som det er verdt å understreke. Bioenergi brukt som brensel 

er ofte basert på avfall eller lite verdifulle biprodukter fra annen produksjon. Alternativ bruk 

eller deponering av råstoffet kan ha viktige miljøkonsekvenser. Selv om produksjon av 

bioenergi har miljøkonsekvenser, kan det likevel tenkes at samlet sett gir bioenergi brukt som 

brensel en miljøfordel. Vurderinger av netto miljøulemper og miljøfordeler krever nidtid 

oppmerksomhet for å unngå dobbelt bokføring ved nytte-/kostnadsanalyser. Dette er et 

potensielt problem når det gjelder både bioenergi og ENØK. 

Delrapporten konkluderer imidlertid med at det finnes lite informasjon både om kostnadene 

ved å redusere utslipp fra bioenergibruk og kostnadene ved de miljøulempene som 

bioenergibruk medfører. De beste studiene går ikke lenger cnn til å beskrive i kvalitative 

termer de ulike miljøulempene. 
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DELRAPPORT 3: KOSTNADER VED REDUKSJON AV 
UTSLIPP OG STØY KNYITET TIL 
FORBRENNING OG VARMEPUMPER 

Utførende institusjon: 

Hafslund Engineering!Berdal Strømme AlS 

Formål: 

Målet for prosjektet var å foreta en vurdering av kostnader knyttet til reduksjon av utslipp til 

luft og reduksjon av støy ved forbrenning av fossile brensler, biobrensel og avfall, samt 

varmepumper. Målsettingen tilsier altså at det kun fokuseres på rensekostnadene ved å 

redusere utslipp og støy. 

Hovedresultater: 

De omtalte miljøforstyrrelsene er dels av lokal art (støy) og dels av nasjonal/global karakter 

(drivhusgasser). I rapporten er det gitt en summarisk gjennomgang av de rensekravene som 

stilles av S~ eller som det kan forventes at SFr vil stille for de relevante utslippene. Deretter 

er kostnadene ved å tilfredsstille disse rensekravene beregnet. Beregningene er basert på 

dagens teknologi, og forutsetninger om levetid, avskrivningstid, forrentning og virkningsgrad 

av renseutstyret. 

Det er også utarbeidet en tilleggsrapport om produksjons- og rensekostnader i konkrete 

anlegg. Her er investerings-, bruks- og driftskostnader beregnet for drift av anleggene med og 

uten rensing. 

Rapportene gir overslag over hva rensekostnadene er for ulike typer av utslipp fra forbren

ningsanlegg og støy ved varmepumper. Det er tatt utgangspunkt i etablerte utslipps- og 

støystandarder. 

DELRAPPORT 5: TRANSPORT AV EL, VARME OG NATURGASS 

Utførende institusjon: 

ENea - Environmental Consultants NS 

Formål: 

Målet for delprosjektet var å anslå i kroner og Øre miljøulempene ved transport av kraft, 

naturgass og fjernvarme. 

Hovedresultater: 

Rapporten begynner med en beskrivelse av konsekvensene for miljøet ved transport av 

elektrisitet, fjernvarme og naturgass. Konsekvensene er beskrevet verbalt for hver av 

brukergruppene som er benyttet i «Samlet plan for vassdrag» (det vil for eksempel si virkningen 

for skogbruk, friluftslivetc.). Konsekvensene for de ulike brukergruppene er summert opp i 
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oversiktstabeller for elektrisitet, naturgass og fjernvarme. Likeledes er kompenserende tiltak 

for miljøkonsekvensene diskutert og vurdert mot hver energiform og hver brukergruppe. 

Den økonomiske kvantifiseringsdeIen tar for seg både tiltaks-siden og miljøskade-siden. 

Tiltakskostnadene er prinsipielt merkostnadene ved å utføre de kompenserende tiltakene. 

Ulike komponenter som antas å inngå i disse kostnadene er beskrevet. 

For miljøkostnadene legges det opp til bruk av metoder for økonomisk kvantifisering av 

miljøkonsekvenser. Rapporten inneholder en kortfattet beskrivelse av disse metodene. Denne 

delen av rapporten munner ut i forslag om hvordan metodene kan anvendes på landskap og 

friluftsliv. 

Konsekvensene av energi transport på miljøet er stort sett begrenset til lokale miljøeffekter. 

Det betyr at det er vanskelig å si noe generelt om hvor store kostnadene ved avbøtende tiltak 

er, eller hvilken reduksjon i miljøkostnadene som følger av disse tiltakene. 

I litteraturen finnes det lite informasjon om de fysiske og økonomiske dimensjonene av miljø

ulempene ved transport av elektrisitet, naturgass og fjernvarme. I rapporten er det ikke gjort 

noe forsøk på kvantifisering, og det er heller ikke vist til litteratur som inneholder drøfting av 

gjennomførte verrlsettingsundersøkelser på dette området. Slike metoder er imidlertid utviklet 

slik at undersøkelser kan gjennomføres, selv om få eller ingen er blitt gjennomført hittil. 

DELRAPPORT 6: MILJØKONSEKVENSER AV ENØK-TILTAK 

Utførende institusjon: 

Institutt for energiteknikk (IFE) 

Formål: 

Målet for prosjektet var å analysere og kvantifisere miljøulempene forhundet med energi

økonomisering 

Hovedresultater: 

Studien er basert på livssyklusanalyser av ulike ENØK-tiltak. I en livssyklusanalyse vurderes 

en teknologi, i dette tilfellet ENØK-tiltak, gjennom hele teknologiens levetid: fra framstilling 

av produkter og delkomponenter gjennom driftsperioden og fram til awiklingen. Bakgrunnen 

for dette valget av analysemetode er et forsøk på å presisere hva som kan ligge i hegrepet 

«reinere teknologi». 

Rapporten ser bort fra muligheten til å heregne hvilke kostnader samfunnet påføres som følge 

av utslipp (skadefunksjonen) på grunn av mangel på data. Utredningen er dermed avgrenset 

til å fastlegge tiltakskostnadsfunksjonen. 
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Rapporten gir en oversikt over de ulike miljøkonsekvensene en kan forvente ved ulike ENØK

tiltak. Kostnadsanslagene er til sine tider noe svakt underbygd og resultatene må derfor 

betraktes som foreløpige anslag. For eksempel er miljø-kostnadene ved bruk av lav-energi 

lysarmatur anslått til å være lik leveringspnscn til Oslo Renholdsverk av brukte lysstoffrør. Fra 

et samfunnsøkonomiske synspunkt betyr det at leveringsprisen må være satt lik de samfunns

økonomiske kostnadene ved avfallsbehandling for at denne analysen skal være gyldig. 

Problemene for innemiljøet av ulike ENØK-tiltak, spesielt radon, er relativt utfyllende 

behandlet. Det har vært forsket mye på dette problemet i USA, og flere studier har sett på 

betalingsvilligheten for redusert radon. De estimert betalingsvillighetene er ofte ganske høye. 

Delrapporten gir ideer om hvilke ENØK-tiltak som har nasjonale/globale miljøkonsekvenser 

og hvilke som har lokale miljøkonsekvenser og kan danne en første tilnærming til en vurdering 

av miljøvirkningene av fremtidige ENØK-tiltak. 

DELRAPPORT 7: MILJØKOSTNADER OG SAMFUNNSØKONOMI 

Utførende institusjoner: 

Institutt for sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo og Institutt for økonomi ved Handelshøy

skolen BI. 

Formål: 

Målene for dette delprosjektet er å: 

• skaffe oversikt over de faktiske miljøulemper for den norske befolkningen som følger av 

energibrnken, og 

• klargjøre hvordan gitte miljøulemper skal verdsettes økonomisk. 

Hovedresultater: 

Prosjektet starter med en gjennomgang av økonomisk teori som ligger til grunn for en 

samfunnsøkonomisk rasjonell miljøpolitikk. Et grunnleggende premiss er at man skal 

gjennomføre miljøtiltak til nytten best mulig motsvares av kostnadene ved ytterligere 

miljøtiltak. Skal det være mulig, må man selvsagt kjenne nytten ved tiltakene. En stor del av 

rapporten består i en gjennomgang av metoder for å verdsette nytten av reduserte miljøpro

blemer i økonomiske termer. Rapporten er derfor, i motsetning til de fleste andre rapportene, 

i første rekke rettet mot å beskrive miljøkostnadsfunksjonen. 

Hovedrapporten består av to deler. I den første delen gjennomgås prinsipper for verdsetting 

og alternative metoder for å gjennomføre verdsettingen, mens del to ser på verdsetting av 

konkrete skadekategorier. Begge delene er litteraturstudier. 

Rapporten gir en samlet gjennomgang av ulike tilgjengelige verdsettingsmetoder. Det skilles 

mellom indirekte metoder, direkte metoder og politiske prosesser/ledelsessorienterte 
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beslutningsmetoder. Indirekte metoder foretar verdsettingen enten ved å observere fysiske 

sammenhenger mellom miljøvariablene og virkningen på mennesker/fysiske størrelser eller ved 

å observere endringer i atferd i markedet som respons på miljøendringer. Den siste 

framgangsmåten baserer seg oftest enten på eiendomspris- eller reisekostnadsmetoden. 

Direkte metoder baserer seg på individenes uttrykte preferanser for miljøgoder. Slik verd

setting kan skje ved betinget verdsetting (intervju-undersøkelse hvor individene klargjør sin 

betalingsvillighet), markeds- eller auksjonsmekanismer eller folkeavstemninger. Det tredje 

alternativet - politiske prosesser eller ledelsesorienterte beslutningsmetoder - forutsetter at 

beslutningstakerne opptrer på vegne av befolkningen og avspeiler dens preferanse. 

For alle de ulike metodene er det teoretiske grunnlaget skissert, og de viktigste fordelene og 

ulempene knyttet til hver metode er beskrevet. Drøftingene er godt faglig underbygget og 

litteraturhenvisningene gjør at det er mulig å bruke rapporten som utgangspunkt for mer 

grundige studier av metodiske spørsmål. For en oversiktlig gjennomgang av verdsettings

metoder vises for øvrig til vedlegg 1. 

I en vedleggsrapport er det sett nærmere på den implisitte verdsettingen av ulike brukerinte

resser som skjer ved rangeringen av vannkraftprosjekter i «Samlet plan for vassdrag». Studien 

søker å klargjøre i hvilket omfang ulike brukerinteresser (kulturminnevern, frilufl<;liv, landbruk, 

vannforsyning og naturvern) påvirker rangeringen av prosjekter innenfor Samlet plan. På det 

grunnlaget beregnes videre de implisitte miljøkostnadene i prosjektene. Det konkluderes med 

at de samlede brukerinteressekostnadene er av samme størrelsesorden som utbyggingskost

nadene. Det medfører at de samlede direkte og indirekte kostnadene ved utbygging av 

vannkraft i praksis er omlag dobbelt så store som de rene bedriftsøkonomiske utbyggingskost

nadene. 

DELRAPPORT 10: 

Utførende institusjoner: 

PLANLEGGINGSMETODIKK. 
UTTESTING AV ENERGI- OG MILJØ· 
PLANLEGGINGSMODELLEN MARKAL 

Profu (Gøteborg) og Energidata (Trondheim) 

Formål: 

Teste ut modellen MARKAL som hjelpemiddel i lokal energi-/miljøplanlegging. 

Hovedresultater: 

MARKAL-modellen er en dynamisk lineær programmeringsmodell som optimerer tilgang og 

bruk av energi i en geografisk region. I rapporten er Larvik/Lardal-området valgt som 

eksempel. Modellen integrerer miljøhensynene i energimarkedet og gjør det mulig simultant 

å optimere både tilgang og bruk av all primærenergi, av transport og distribusjon av energi, av 

stor- og småskala omforming av energi hos sluttforbrukeren samt ENØK Modellen gir ikke 

prognoser for utviklingen i energimarkedet, men gir normative anvisninger om hvordan 

59 



systemet bør utformes for å fungere optimalt. Prognoser viser på den andre siden hvordan 

markedet forventes å utvikle seg. MARKAL kan nyttes til å beregne hvordan et optimalt 

energisystem kan eller bør utformes gitt teknologiske muligheter, energipriser, tilgang på ulike 

energibærere og etterspørsel fra konsumentene etter energi. MARKAL er derfor et 

hensiktsmessig verktøy til å analysere hvordan sentrale mål i energi- og miljøpolitikken kan 

oppnås til lavest mulig kostnad. 
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