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Forurensninger 

 

(Oppgaven har karakter av en øvingsoppgave. Den er mer omfattende enn en normal 

eksamensoppgave.) 

 

Bedriften Sølevik slipper ut et stoff i elv. Dette stoffet fører til ekstrakostnader for 

bedriften Hvitvask som holder til lenger nede ved elven. Sølevik kan innføre rensetiltak 

som kan redusere utslippene i større eller mindre grad og derved redusere Hvitvasks 

kostnader. 

 

Anta at Hvitvasks marginale ulempekostnader p.g.a. utslippene kan representeres som 

vist i figuren, hvor mengden av utslipp måles langs den horisontale aksen og marginale 

kostnader langs den vertikale. Hvis Sølevik ikke renser i det hele tatt, vil utslippene bli 

lik U3. Sølevik kan gradvis redusere utslippene ved rensing. Kurven som representerer de 

marginale rensekostnader viser hvor høye disse er for hvert (redusert) utslippsnivå. 

 

 
 

1. Anta at partene kan forhandle om rensing uten nevneverdige kostnader 

Analyser hvor høye utslippene vil bli (etter eventuelle forhandlinger)  

a. hvis Sølevik har rett til å slippe ut det aktuelle stoffet 

b. hvis Hvitvask har rett til rent vann (og Sølevik i utgangspunktet renser). 

 

2. Anta nå  

(i) at transaksjonskostnadene i forbindelse med eventuelle forhandlinger om 

rensing vil utgjøre 10000 kroner for hver av partene, og 

(ii) at arealet av ABC tilsvarer 16000 kroner og arealet av DCE tilsvarer 

22000 kroner. 

Analyser hvor høye utslippene vil bli (etter eventuelle forhandlinger) 

a. hvis Sølevik har rett til å slippe ut det aktuelle stoffet og i utgangspunktet ikke 

renser; 
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b. hvis Hvitvask har rett til rent vann og Sølevik i utgangspunktet renser slik at 

Hvitvask ikke påføres ulemper. 

 

3. Anta at Sølevik ikke renser, men at det er uklart om Sølevik har rett til dette. 

Hvitvask overveier å anlegge sak for å få stoppet uslippene. Anta at 

(i) Hvitvask regner med at det er 80 % sannsynlighet for å få medhold i 

retten; 

(ii) Sølevik regner på sin side at det er 40 % sannsynlighet for at Hvitvask vil 

få medhold; 

(iii)Sakskostnadene for hver av partene er 5000 kroner og at den tapende part 

må betale begge parters sakskostnader;  

(iv) Forliksforhandlinger er prohibitivt høye før domstolen har klarlagt 

rettighetsspørsmålet; 

(v) Forhandlingskostnadene (om realisering av samarbeidsoverskudd) er 

ubetydelige etter at domstolen har klarlagt rettighetsspørsmålet. 

(vi) Samarbeidsoverskuddet vil ved et eventuelt forlik bli fordelt likt mellom 

partene. 

(vii) Arealet av ACE tilsvarer 10000 kroner. 

a. Vil Hvitvask stevne? 

b. Hvilket resultat bør en domstol komme frem til hvis målsetningen er størst 

mulig verdiskapning (der det er tatt hensyn til ulempekostnader ved 

forurensning)? 

 

Anta (alternativt til (iv)) at kostnadene ved å vurdere et forlik er 2000 kroner for 

hver av partene.  

c. Vil partene inngå forlik?  

d. Anta (alternativt til (i) og (ii) ovenfor) at Hvitvask regner med at det er 60% 

sannsynlighet for å få medhold i retten, mens Sølevik regner med at 

sannsynligheten er 50% for at Hvitvask får medhold. Vil partene inngå forlik 

under disse forutsetninger? Hvilken mengde utslipp vil det bli? 

e. Forklar hvorfor resultatene blir forskjellige i punktene c. og d. 

 

4. Anta (alternativt til punktene ovenfor) at  

(i) Sølevik ikke har rett til å foreta utslipp, 

(ii) det billigste rensetiltak for å unngå utslipp er 12000 kroner, 

(iii)boten for ulovlige utslipp er 50000 kroner, 

(iv) sannsynligheten for å bli bøtelagt er 0,1 (10%),  

(v) Søleviks tap ved eventuell bøtelegging (redusert neddiskontert fremtidig 

nettoinntekt p.g.a. av dårlig omdømme) er 20000 kroner, og 

(vi) Søleviks tap uten bøtelegging (redusert neddiskontert fremtidig 

nettoinntekt p.g.a. dårlig omdømme) er 4000 kroner. 

Vil Sølevik gjennomføre rensetiltak? 

 

 

 

 


