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1. Vi ser på en bedrift som produserer en vare y i en gitt mengde. Produksjonen av varen 

genererer primærutslipp S=s(y). Bedriften kan rense primærutslippet. Kostnadsfunksjonen 

for rensing er c(S-U), hvor U er restutslippet.  Problemet for myndighetene er at de ikke 

kjenner kostnadsfunksjonen, men må be bedriften om å oppgi denne.  

 

a) Anta at bedriften kjenner den sanne kostnadsfunksjonen og videre at 

miljøvernmyndighetene tror på det anslaget bedriften gir. Vis om bedriften vil gi et 

høyere eller lavere anslag på kostnadsfunsjonen uttrykt ved marginalkostnadsfunksjonen 

hvis hvilket virekmiddel, avgift på utslipp eller direkte regulering av maksimalt utslipp, 

myndighetene velger er kjent på forhånd. 

 

b) Hvilke forhold påvirker hvilket virkemiddel myndighetene bør bruke; avgift på utslipp 

eller direkte regulering av maksimalt utslipp? 

 

2. Vi ser på en bedrift som produserer varen y med kostnader b(y) og som slipper ut 

primærutslippet S = s(y). Bedriften kan rense primærutslippet og har 

rensekostnadsfunksjonen c(S-U) i differansen mellom primærutslipp og restutslipp, U. 

Bedriften oppfatter prisen, p, på sitt produkt som gitt i markedet. Det pålegges en 

utslippsavgift, t, per enhet restutslipp. 

 

a) Finn bedriftens  betingelser for optimal produksjon og optimalt utslipp  

 

b) Illustrer løsningen for produksjonen og for utslippet i hvert sitt diagram 

 

c) Finn endringene for produksjon og utslipp ved en økning i utslippsavgiften.  

 

d) Se på tilpasningen i markedet ved å betrakte prisen som en funksjon av produksjonen i 

markedet, og hold fast på forutsetningen om bare en produsent. Illustrer grafisk hvordan  

avgiftsbeløpet per enhet produsert fordeles på marginen mellom produsenten og 

forbrukerne i markedet ut fra en situasjon uten avgift på utslipp. Hvordan går det med 

fordelingen hvis etterspørselskurven blir brattere?  

 


