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Artikkel om Miljøøkonomi til  Røst1 

 

1. Innledning 

 

Miljøproblemer er en del av vår hverdag. I Oslo innføres en miljøfartsgrense hver november på 
noen sentrale trafikkårer for å holde luftforurensninger nede. Andre byer i Norge har også 
problemer med luftforurensninger vinterstid. Miljøpolitikk fikk et eget departement i Norge i 
1972 som det første land i verden for å ta seg av blant annet forurensingsproblemer av vann, luft 
og land. Mange forurensninger av luft og vannveier kjenner ikke nasjonale grenser, og vi har fått 
en rekke internasjonale avtaler om å minske spredning av stoffer som forsurer miljøet ved 
transport av stoffer som svovelpartikler og nitrogenoksider. Et dominerende problem i våre dager 
er klimavirkningene av utslipp av gasser som bremser solenergi som når jorda å bli reflektert ut 
igjen.  

Det kan være grunn til å spørre hvilken rolle samfunnsøkonomi kan spille når det gjelder 
utforminger av løsninger på alle slike problemer. Vi skal se på noen problemstillinger som faget 
miljøøkonomi tar opp og som burde kunne gi en grunnleggende forståelse av hva 
miljøproblemene dreier seg om og hvordan ressurser må brukes for å redusere slike problemer. 
Hovedvekten vil bli lagt på modellering som får med seg det vesentligste av det fysiske 
grunnlaget for miljøøkonomi. Et tema innenfor miljøøkonomi som det arbeides mye med i 
faglige tidsskrifter, er utforming av virkemidler. Dette vil i liten grad bli berørt. 

 

2. Forløpere for miljøøkonomi 

Klassiske økonomer som Malthus og Ricardo malte på 18-hundre-tallet et dystert bilde av 
mulighetene for økonomisk vekst. De spådde at vi ville ende opp med å leve på et 
eksistensminimum: befolkningsveksten ville bli holdt i sjakk av tilgangen på mat. Malthus 
formulerte det slik at produksjonen av mat vokser lineært mens befolkningsveksten er 
eksponentiell. Før eller senere kommer det da katastrofer med sult, sykdommer og krig som 
justerer befolkningsmengden til tilgjengelig mat. Ricardos vinkling var at ekspansjon av 
matvareproduksjon betød at stadig mindre fruktbar jord må tas i bruk. Utbyttet blir derfor 
fallende. Det hele ender i en tilværelse på eksistensminimum for det store flertall. (Eiere av 
fruktbar jord kunne bli rike da prisen på mat reflekterer kostnadene på marginen.) Andre 
økonomer var bekymret for tilgangen på en sentral ressurs for den industrielle revolusjon: kullet 

                                                 
1 Jeg har hatt stor nytte av en anonym fagfellevurdering.  
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ble stadig dyrere å grave ut og kunne ta slutt med alvorlige konsekvenser for fortsatt vekst.2 Men 
etter denne type diskusjoner blant økonomer lå interessen for visjonære vekstteori blant 
økonomer mer eller mindre i dvale til den andre verdenskrigen og tanker om gjenoppbygging ble 
aktuell. 

En annen økonom som tilhørte den klassiske epoken, tok opp problemstillinger som virker helt 
moderne i dag. John Stuart Mill (Mill, 1857) så på spørsmålet om langsiktig økonomisk vekst 
som et kappløp mellom Ricardiansk avtakende utbytte i utnytting av naturressurser og teknisk 
framgang. Et annet interessant synspunkt var at fordi veksten til slutt må komme til en stillstand, 
så gjelder det å stoppe opp i tide før alt land er tatt bruk og ressursene tømt ut, og ikke minst 
sørge for å stabilisere befolkningen på et nivå som tillater uberørte natur å eksistere i et 
tilstrekkelig omfang. Han antydet en grense for den totale befolkning vi burde ha som er en 
brøkdel av den vi har i dag.  Interessen i USA for å bevare natur ved å skape nasjonalparker, som 
startet rundt det forrige århundreskiftet, skriver seg fra hans ideer. 

 

3. Miljøøkonomi trer fram som fag 

Den sterke økonomiske veksten etter den andre verdenskrigen førte til en så stor utnyttelse av 
ressurser og gjennomstrømming av materialer og energi i økonomien at forurensninger som 
fulgte med, fikk stadig større oppmerksomhet, også blant akademiske økonomer.  Tre 
hovedlinjer skilte seg ut: i) Konflikten mellom bruk av areal til menneskelig aktivitet og natur. 
Eksempler er alle våre bygninger og infrastruktur som veier, jordbruk og skogbruk. ii) Problemer 
med uttømming av ressurser, olje tok over fra kull som mest interessant blant ikke-fornybare 
ressurser, og så fikk vi problemer med desimeringen av fornybare ressurser som fisk og tropisk 
skog. iii) Utslipp av spillprodukter fra forbruk og produksjon til naturen som fast avfall, flytende 
eller gasser med store negative konsekvenser ikke bare for naturen selv, men også for 
menneskers nytte av ren natur, som å unngå luftveisrelaterte sykdommer ved forurenset luft, 
sykdommer og ubehag ved forurenset drikkevann og en generell degradering av livskvaliteter. 

Disse problemene trenger forskjellige typer økonomiske analyser. Et skille går mellom kort og 
lang sikt. Beslaglegning av areal og uttømming av naturressurser er typisk langsiktige problemer. 
Teorier for økonomisk vekst ble utvidet til å ta inn i teoriene begrensete ressurser. En mulig 
framtidig stasjonærtilstand ble igjen aktuell. Beslaglegning av areal er ofte irreversible, og 
beslutninger om slike endringer krever informasjon om verdiene om de to måter å bruke areal på; 
verdien av å beholde opsjonen om urørt land for fremtiden eller bygge ned nå. 

Men analyser av spillproduktenes rolle kan ofte gjøres innenfor en tidsramme som vi kan 
betrakte som kort sikt. Det er derfor gjerne spillproduktenes rolle som utgjør en kjerne i det som 

                                                 
2 Et mer kuriøst eksempel på en prediksjon av denne typen basert på framskrivning om forurensning, var en 
beregning om at det bare var et tidsspørsmål før utslipp av hestemøkk fra vogner i London ville forstoppe hele byen. 
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kalles miljøøkonomi, mens det langsiktige perspektivet med vekt på en stabilisering av 
økonomien uten mer vekst står sentral i den retningen som kalles økologisk økonomi.3 Men 
erkjennelsen av betydningen av utslipp av klimagasser ved menneskelig aktivitet for 
klimaendringer har ført til at et langsiktig tidsperspektiv igjen er nødvendig også når 
spillprodukter studeres, så dynamiske resonnementer er nå en nødvendig del av miljøøkonomi 
som fag.  

Det moderne gjennombruddet for økonomiske analyser av spillprodukter kom ved å ta inn over 
seg at den grunnleggende materialbalansen sier at bruk av materielle ressurser i forbruk og 
produksjon med nødvendighet fører til utslipp a spillprodukter til naturen. I vekt må 
spillproduktene være differansen av råvarer (inkludert eventuelle frie råvarer som vann og 
surstoff i luft) og produktene som er formålet med økonomisk aktivitet. Betydningen av 
materialbalansen, eller den første termodynamiske lov, ble gjort kjent i økonomifaget gjennom 
arbeidene til Allen Kneese og hans medarbeidere (Ayres and Kneese, 1969; Kneese et al., 1970) 
og fikk straks stor oppmerksomhet.  

Nødvendigheten av å se på utslipp av spillprodukter i et langsiktig perspektiv ble tidlig påpekt av 
Trygve Haavelmo (Haavelmo, 1971)4. Han tok i bruk entropibegrepet for å illustrere de 
langsiktige konsekvenser av opphoping av spillprodukter i naturen. Når de først er sluppet ut, 
forsvinner de ikke, men hoper seg opp. Skadelige miljøvirkninger er avhengig av mengden av 
stoffer som har hopet seg opp, og ikke av de løpende utslipp. Det store eksempelet på dette 
fenomenet har vi nå ved utslipp av drivhusgasser. Når vi erkjenner at problemet er reelt og 
innebærer snarlige store problemer for menneskene, så er det for sent, fordi det ikke er det 
løpende utslippet som er problemet, men vi kjemper med hele summen som har hopet seg opp 
gjennom en lang tid. Den beste muligheten til å stabilisere situasjonen på et nivå vi kan overleve 
med, er å erkjenne at vi ikke kan belaste atmosfæren med mer utslipp enn den kan håndtere og så 
stanse i tide med utslipp over dette nivået. Men et annet problem som Haavelmo pekte på, 
melder seg: atmosfæren er en kollektiv ressurs slik at det ikke betyr noe hvor utslippet av 
klimagasser kommer fra, dermed må alle land samarbeide om en reduksjon. Som vi kjenner til 
altfor vel så skorter det på samarbeidsevnen i det internasjonale samfunn akkurat når det gjelder 
dette spørsmålet.  Et problem er at et land vil dra fordeler av at andre land reduserer sine utslipp 
av klimagasser da virkningene er globale slik at det ikke betyr noe for klimaet hvor 
klimagassenen slippes ut. Et annet politisk problem er fordelingen av kostnadene ved å redusere 

                                                 
3 En populær-bok bestilt av Roma-klubben (grunnlagt i 1968 og stadig virksom) om vekstens grenser (Meadows et 
al., 1972) fikk stor oppmerksomhet i media. Boka ble solgt i over 12 millioner eksemplarer og oversatt til 30 språk. 
Selv om boka ble populær innenfor økologisk økonomi betraktet vel en del fagøkonomer den mer som 
kiosklitteratur innenfor sjangeren store katastrofer. Den sporet dog akademiske økonomer til å ta forurensings- og 
ressursspørsmål på alvor i analyser av langsiktig økonomisk vekst, i sterk kontrast til den velrenommerte Solow-
modellen for økonomisk vekst fra slutten av femtitallet, som er kjemisk fri for slike fenomener. En annen 
populærbok som var en vekker på en helt annen måte, var Rachel Carsons ”Silent spring” fra 1962, som tok opp 
miljøkonsekvensene bl.a. av giftbruken i jordbruket. 
4 Haavelmos interesse for miljøspørsmål var av stor betydning for den fremtredende plass miljøøkonomi fikk ved 
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. 
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klimautslipp. Det hevdes fra utviklingsland at de rike landene har forurenset i et par hundre år og 
har forårsaket brorparten av de mengder klimagasser vi nå har. Derfor må de rike landene bære 
brorparten av byrdene. Hvis store utviklingsland som Kina, India og Brasil skal redusere sine 
utslipp vil dette kunne hindre den økonomiske veksten. 

 

4. Det fysiske grunnlaget for miljøøkonomi  

Miljøøkonomi kan betraktes som anvendelser av økonomisk teori på problemområder som 
krever faktisk innsikt utenfor fagets grenser.  Miljøøkonomi omfatter tre forskjellige blokker: 

i) Sammenheng mellom forbruk og produksjon (kort sagt økonomisk aktivitet) og 
utslipp av spillprodukter. 

ii) Virkningene på naturmiljøer som mottar disse utslippene. 
iii) Vår vurdering av endringer som oppstår i naturmiljøer som skyldes utslippene. 

Materialbalansen kommer sentralt inn ved kartlegging av den første typen sammenhenger. Hvis 
vi kjenner vekten av alle varer som dras inn i husholdninger i løpet av et år kan vi gjøre et anslag 
på vekten av spillproduktene som skapes i året bare ved å trekke fra vekten av varige 
husholdningsgoder (hvitevarer, møbler, TV, osv., og legge til vekten av disse godene som kastes 
(en forutsetning om at folk har en konstant vekt må i prinsippet også gjøres). En videre 
granskning av årsakene til utslipp i produksjonsaktiviteter krever kunnskap om 
produksjonsteknologier. 

I miljøøkonomi er analyser av virkemidler en viktig del av faget. Men for å kunne analysere 
virkninger av tiltak bør man bygge på modeller som omfatter de fysiske muligheter for å 
redusere forurensninger.  En opplagt måte å redusere forurensninger på er å redusere utslipp som 
fører til forurensninger. For å kunne finne ut om det er mulig å påvirke sammenhengene mellom 
økonomisk aktivitet og utslipp av spillprodukter må kjenne til de tekniske /fysiske grunnlag 
sammenhengene bygger på, eller med andre ord vi må kjenne produktfunksjonene. En opplagt 
mulighet til å redusere utslipp er å redusere produksjonen. Her har vi en ren konflikt mellom 
vekst og vern. En annen mulighet er å erstatte råstoffer som gir forurensende utslipp med 
råstoffer som gir mindre. Erstattes tung fyringsolje som inneholder svovel med lett fyringsolje 
med lite svovel så vil utslippet til luft av svovel når oljen brukes til oppvarming, reduseres. En 
slik substitusjon mellom innsatsfaktorer kan bidra til å redusere forurensningsproblemer, men 
kommer ikke kostnadsfritt. Tung olje brukes fordi den er billigere enn lett olje. Hvis produktene 
medfører utslipp når de forbrukes kan det være mulig å endre produktene. Innholdet av fosfat i 
vaskemiddel kan for eksempel reduseres for å gi mindre forurensninger i vann. Noe optisk 
hvithet ofres. Det kan være mulig å gjøre noe med utslipp før de slippes ut fra fabrikken. 
Støvpartikler kan fanges i filtre, svovelpartikler kan nøytraliseres ved tilsetning av kalkholdig 
materialer, en katalysator kan binde nitrogen i eksosen fra biler. En slik rensing fjerner ikke 
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materialer, men omformer spillprodukter til stoffer som ikke gir forurensning, eller gir langt 
mindre negative virkninger. 

På sikt vil utvikling av ny teknologi kunne påvirke både utslipp ved et gitt produksjonsvolum 
ved mindre bruk av råvarer og energi og hvilke råstoffer som brukes. Energibruk for å produsere 
en kg aluminium har gått markert ned ved hver ny teknologi som er utviklet. 

Vi må gå til naturvitenskapene for å få greie på hva som skjer i naturmiljøene når spillproduktene 
blir dumpet der. Hvordan sprer utslippene seg, hvilke reaksjoner skjer, hvordan påvirkes 
økologiske systemer, osv. Her kommer spesielt kunnskap om økologi inn ved samspill mellom 
flere organismer. Historien om utslipp av sure komponenter til luft fra for eksempel kullkraftverk 
i Europa til fiskedød i norske vassdrag er en ren detektivhistorie som overlevde mange 
motangrep mot en påstand om sammenheng, og til slutt endte med omforent kunnskap om 
langtransporter i luft over landegrenser og den fysiske årsak til at fisk dør av for surt vann. En 
seier for norsk (og internasjonal) naturvitenskap. 

Arbeidet til FNs klimapanel (IPCC) siden den første rapporten i 1990 har bestått i å knytte 
sammenhengen mellom klimaendringer målt ved temperaturøkning ved jordoverflaten til utslipp 
av klimagasser fra menneskestyrt aktivitet.5 

Hvis vi har ambisjoner om å gjøre noe med miljøproblemer er det ingen vei utenom å trekke inn 
våre vurderinger av endringene spillproduktene forårsaker. I økonomifaget tillegges forbrukerne 
preferanser over de goder som er av betydning for dem. Dermed kan det bygges opp et rasjonelt 
grunnlag for å treffe beslutninger om prioriteringer mellom godene innenfor et gitt budsjett 
(inntekt). Diverse miljøaspekter kan naturlig trekkes inn som en del av disse godene forbrukerne 
har preferanser over.  

Det stilles ofte spørsmål om hvordan miljøet kan tilordnes verdier, spesielt verdier regnet i 
kroner. Men poenget er at prioriteringene forbrukerne gjør når det gjelder valg mellom goder 
som er priset i markeder og miljøgoder som ikke er det, vil gi verdien av de verdsatte godene 
man er villig til å oppgi for å få nyte miljøgoder den pengemessige verdsetting av miljø. Dette er 
da den verdsettingen av miljøgoder man trenger for å foreta en prioritering. En absolutt verdi av 
ren luft, tilgang på rekreasjon i naturen, osv. har ingen god mening, men hva vi er villig til å 
oppgi av prissatte goder, eller mer generelt av inntekt, for å oppnå slike goder har god mening. 

Det er utviklet flere framgangsmåter innenfor miljøøkonomi for å anslå folks betalingsvillighet 
for endringer i miljøkvaliteter, både faktiske og hypotetiske. Utviklingen av slike metoder fikk et 
oppsving etter at domstolene i USA godkjente slike beregninger som grunnlag for erstatninger 
etter den første store ulykken med oljeutslipp ved grunnstøtingen til supertankeren Exxon Valdez 
i Alaska i 1989. 
                                                 
5 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), underlagt  United Nations Environment Programme (UNEP), 
har gitt ut fire hovedrapporter (assessment reports) siden 1990, den siste i 2010 for 2007. 
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Nå er det ikke slik at man nødvendigvis må kjenne til forbrukernes verdsetting av miljø for å 
gjøre noe med et forurensningsproblem. Politiske myndigheter og institusjoner delegert 
myndighet kan ta beslutninger om grenser for utslipp som kan tolereres, for eksempel basert på 
kunnskap om helseeffekter, eller på forskjellige måter båndlegge økonomisk aktivitet når det 
gjelder virkninger slik aktivitet påfører naturmiljøer ut fra direkte politiske prioriteringer. De 
kostnadene inngrep fører med seg for økonomisk aktivitet, vil da representere en form for 
verdsetting. 

En vanlig fremgangsmåte i økonomiske analyser av miljøproblemer er først å finne den 
samfunnsøkonomiske løsning på problemet. I dette ligger det at man ser på hvordan samfunnet 
best bør innrette belastning av naturmiljøet, hvor en mulighet er at ingen belastning kan 
aksepteres. Neste trinn blir så å få implementert slike løsninger. Her vil det komme tungt inn å 
bruke virkemidler som gir insentiver til aktørene om å oppføre seg i samsvar med den 
samfunnsøkonomiske løsning. Kunnskap om de tekniske muligheter som beskrevet ovenfor 
kommer da inn ved utforming av virkemidler. Forbrukernes søken etter å få mest mulig ut av sitt 
budsjett og bedriftenes søken etter å få størst mulig overskudd er fundamentale rasjonelle 
mekanismer virkemidlene baseres på. De fundamentale mikroøkonomiske tilnærminger i 
økonomifaget settes inn i analyser av miljøproblemer. 

Noen vil hevde at det ikke er nødvendig å komme med tiltak: miljøproblemene vil løse seg selv i 
et markedssystem ved forhandlinger mellom berørte parter. Det er fristende å avfeie dette med å 
si ”drøm videre”. Som Haavelmo ofte pekte på så kan et enkelt individ innse at hans private 
forbruk (for eksempel bilkjøring) ikke er i samsvar med eget ønske om ren luft, men han er jo 
bare en av N forurensere, hvor N er et så høyt tall at den enkelte ikke vil bry seg om sitt eget 
utslipp. Når det gjelder virkninger på fellesgoder, eller kollektive goder, som ren luft så må det 
nok kollektive tiltak til. 

Et klassisk økonomisk virkemiddel er å få priset miljøvirkninger av økonomisk aktivitet. 
Økonomen Pigou lanserte allerede i 1920 at et miljøproblem kunne løses hvis kostnaden 
problemet påførte, kunne representeres ved en avgift på aktiviteten. En avgift per enhet utslipp 
av et forurensende spillprodukt fra bedrifter vil føre til at forurenseren må betale kostnaden de 
eksterne virkninger påfører andre. Dette kalles å ”internalisere eksternalitetene” på 
fagsjargongen. Miljøproblemer ble den gang omtalt som eksempler på eksterne effekter i 
økonomien, dvs. ikke-tilsiktede virkninger av økonomisk aktivitet som ikke kom til uttrykk i 
prisene i markedet.  Det var et gap mellom de private og sosiale kostnader som kunne lukkes 
med en avgift. 

En nær beslektet måte å bringe miljøkostnader inn i markedsøkonomien på, er ved å sette fysiske 
grenser for utslipp og så tildele eller selge bedrifter årlige kvoter, samtidig som kvotene gjøres 
omsettbare. Denne ideen kom opp så sent som på midten av 60-tallet (Dales, 1968). Gitt at et 
marked for kvoter fungerer som et vanlig marked så vil prisen på en kvote svare til en Pigou-
avgift, og dermed virke på samme måte til en kostnadseffektiv redusering av utslipp ned til den 
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grensen som er satt ved det totale volumet av kvoter. Det er slik kvoter på utslipp av klimagasser 
som CO2 i prinsippet skal virke. 

Slik som det vi kan kalle en samfunnsøkonomisk løsning på et forurensningsproblem settes opp 
på, er det nærmest per definisjon en kostnadseffektiv løsning. Virkemidler som gir de riktige 
insentiver, vil tilsvarende være kostnadseffektive. Men virkemidler kan også utformes mindre 
heldig. Grønne sertifikater for å stimulere til investeringer i elektrisitetsproduksjon uten 
klimagassutslipp er et eksempel på dette. Den samfunnsøkonomiske kostnad ved forurensende 
elektrisitetsproduksjon rammes bare indirekte og vil derfor være en dyrere løsning enn hvis 
virkemidler ble rettet inn direkte mot forurensende elektrisitetsproduksjon. 

 

5. Avsluttende kommentarer 

I praktisk miljøpolitikk er det ikke økonomiske virkemidler som dominerer. Vi har i de fleste 
land byråkratier som bruker påbud og forbud av ymse slag. I Norge må bedrifter søke om 
utslippstillatelser som generelt gis for 10 år av gangen. KLIF (Klima og forurensingsdirektoratet) 
er fullt av jurister og ingeniører som gjennomfører de tosidige forhandlingene med bedriftene. 
Økonomiske virkemidler som innebar kostnader for bedriftene ble fra første stund bekjempet av 
industrien (og LO) da slike virkemidler kom opp i diskusjonen i Norge etter de første 
forurensningsanalyser for Norge ble presentert i Langtidsprogrammet for 1974-77. Som nevnt 
innledningsvis ble Miljøverndepartementet opprettet i 1972, så 70-tallet representerte et skifte i 
den politiske interessen for miljøspørsmål, spesielt når det gjaldt forurensninger. 

Bedrifter liker ikke kostnader, men et grunnleggende poeng er at reduksjon av miljøbelastninger 
må koste i den forstand at vi bytter bort menneskelagde goder for å oppnå bedre miljøgoder. Det 
er et spørsmål om å gi aktørene de riktige insentiver. OECD har for lenge siden fastlagt som 
prinsipp at forurenseren skal betale. Gjennom overveltinger vil en del av en eventuell 
avgift/kvotekostnad bli overveltet på forbrukerne slik at de riktige prissignaler treffer alle 
aktører.  

Det samfunnsøkonomiske grunnlag for å gå til miljøverntiltak er at det samfunnsøkonomisk sett 
er en lønnsom investering; fordelene inkludert forbedret naturmiljø, bedre helse, osv. må 
balansere bedrifter og forbrukeres kostnader forbundet med de menneskelagde godene. Ved 
uenighet om miljøtiltak brukes kriteriet at vinnerne må kunne kompensere taperne. I 
virkelighetens verden vil det her kunne oppstå fordelingskonflikter. 

Bedrifter reagerer ofte negativt på bruk av utslippsavgifter.  En grunn kan være at det trengs 
investeringer for å få til utslippsreduksjoner. Den bedriftsøkonomiske lønnsomhet kan dermed 
bli redusert og konkuranseevnen svekket hvis konkurrenter i utlandet ikke får tilsvarende 
miljøbelastning. Men en viktig dynamisk effekt er at avgifter (og kvotekostnader) gir et 
vedvarende press (eller penere sagt insentiv) til å forbedre teknologiene og å få fram kanskje helt 
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alternative teknologier og produkter som er mer miljøvennlige. I en slik prosess vil noen 
bedrifter gå under, men andre vil oppstå. Dette er ”naturens gang”, det er en generell beskrivelse 
av hvordan dynamikk og endringer foregår kontinuerlig i næringslivet også uten 
miljøvernpolitikk. 

Kostnadseffektivitet blir ikke så høyt verdsatt i miljøpolitikken som økonomer gjerne vil tro. Vi 
ser dette tydelig når det gjelder klimapolitikken og konsekvensene av klimaforliket på Stortinget.  
Klimaoppvarming er et felles problem for hele kloden. Et utslipp i Norge har da samme virkning 
som samme utslipp i volum ved nedhogging av tropisk regnskog på Sumatra. Som økonom ville 
man da gjerne tro at det gjaldt å få mest mulig reduksjon av klimagassutslipp for de pengene vi 
vil bruke på dette. Men nei, slik er det ikke, våre politikere vil heller bruke et betydelig beløp på 
reduksjon av utslipp akkurat i Norge. Dette skal skje ved for eksempel elektrifisering av 
sokkelen, som jo er en dråpe i havet i forhold til den CO2-mengde vi sender ut av landet ved olje 
og gasseksport (uten betenkeligheter?) når det gjelder brenningen av dette i andre land. I tillegg 
skal det i følge miljøforliket på Stortinget brukes store summer på et teknologiprosjekt for 
rensing av CO2 ved gasskraftverk. Mye tyder på at dette nå kan være en foreldet teknologi. En 
gjennomføring av den opprinnelige planen ser ut til å ha store problemer med å kunne utvikles til 
en konkurransedyktig teknologi for eksport. Det er vel et spørsmål om ikke prosjektet burde 
skrinlegges. Hvis norske penger skulle gå til den slags teknologiutvikling, ville vel verden og vi 
være bedre tjent med å finansiere utvikling av rensemetoder ved kinesernes utallige 
kullkraftverk.  

Det siste eksempel er innføring av grønne sertifikater for å stimulere utbygging av vindmøller, 
små-vannkraftverk og biobrenselsanlegg i samarbeid med Sverige. Som nevnt ovenfor er den 
store kostnadsineffektiviteten at det ikke er noe selvstendig miljømål å gjøre denne type 
elektrisitetsproduksjon større i Norge. Miljøpoenget må være å begrense de typer 
elektrisitetsproduksjon som slipper ut klimagasser, ikke å øke den totale 
elektrisitetsproduksjonen. Sertifikatene virker slik at det er forbrukerne (men unntatt 
kraftkrevende industri) og de eksisterende vannkraftprodusenter som betaler for den utvidete 
produksjonen, de siste ved redusert lønnsomhet.  
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