
Seminaroppgavesett 8 (Uke 15) 
 
Relevante forelesninger: Forelesning 8: Eksterne virkninger og kollektive goder. 
Pensum: M&T 10-11 
 

Del 1: Eksternaliteter  
 

a) Hva menes med eksternaliteter (evt. eksterne virkninger)? Gi noen eksempler på positive 
og negative eksternaliteter. 

 
Utvinning av olje og gass på norsk sokkel genererer negative eksternaliteter i form av 
utslipp av forurensende partikler til sjø og luft. For å pumpe opp olje og gass fra havbunnen 
kreves det betydelige mengder energi, og denne energien produseres i stor grad ved hjelp 
av gassturbiner ute på hver enkelt installasjon. Ettersom denne elektrisitetsproduksjonen er 
basert på bruk av fossil brensel (naturgass) genereres det forurensende utslipp, blant annet 
CO2-utslipp. Utslipp av CO2 akkumuleres i atmosfæren, og er med på å påvirke 
temperaturen på kloden (det såkalte «klimaproblemet»). 
 

b) Forklar, ved hjelp av en figur, hvorfor et uregulert marked vil gi høyere produksjon av olje og 
gass enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt.  
 
I tilfeller hvor produksjon av en vare genererer negative eksternaliter vil ikke markedet gi en 
effektiv løsning. Dette betyr at det er mulig å øke samfunnsøkonomisk overskudd ved at 
myndighetene griper inn i markedet.  
 

c) Norge var et av de første landene i verden til å innføre en CO2-avgift i utvinningssektoren (i 
1991). Forklar, ved hjelp av en figur, hvordan en slik avgift kan øke det 
samfunnsøkonomiske overskuddet. 

 
d) Et alternativ til å innføre en avgift kan være å dele ut om omsettelige utslippsrettigheter 

(kvoter) til ulike installasjoner på norsk sokkel. Forklar kort hvordan et system med 
omsettelige kvoter fungerer. Forklar deretter, ved hjelp av en figur, hvordan det er mulig å 
øke samfunnsøkonomisk overskudd ved å innføre et system med omsettelige kvoter 
(sammenlignet med et uregulert marked).  
 

e) Hvorfor vil et system med omsettelige kvoter gi en mer effektiv løsning enn et system med 
ikke-omsettelige kvoter?  
 

f) Gitt at kvotene er omsettelige - vil det ha noen betydning for samfunnsøkonomisk 
overskudd hvordan totalkvoten («utslippstaket») fordeles blant bedriftene initielt? Vil det 
ha noen betydning for andre dimensjoner? (Hint: fordeling). 

 
 
 

 



Del 2: Kollektive goder 
 

a) Forklar hva som menes med kollektive goder og gi noen eksempler. 
 

b) Hva er betingelsen for samfunnsøkonomisk optimal produksjon av kollektive goder? På 
hvilken måte skiller denne optimumsbetingelsen seg fra optimal produksjon av private 
goder? 

 
c) Forklar kort hvorfor en vaksinert befolkning ofte regnes som et kollektivt gode. Forklar 

deretter hvorfor et uregulert marked mest sannsynlig vil gi for lav vaksinasjonsgrad. 
 

d) Forklar kort hvorfor reduksjon i klimagassutslipp (som CO2) ofte regnes som bidrag til et 
globalt kollektivt gode. Hva er det kollektive godet her? Hvorfor krever en effektiv løsning 
på klimaproblemet internasjonalt samarbeid? 
 
 


