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Oppgave

Om eierretters betydning for utnyttelse av naturressurser

Begrunnelse og bakgrunn for oppgaven
Oppgaven er forankret i emnets fagbeskrivelse der det bl.a. heter:

“For å forstå rettens virkninger legges det her vekt på å forklare hvordan forskjellige aktører tilpasser
seg rettsreglene, og hvordan sluttresultatene oppstår gjennom samhandling mellom aktørene.
Transaksjonskostnadenes betydning for samhandling og ressursutnyttelse beskrives.

[De samfunnsokonomiske] teoriene brukes til å studere i hvilken grad forskjellige privatrettslige regler
bidrar til effektiv utnyttelse av forskjellige ressurser. Innen tingsretten dreier det seg bl.a. om

virkninger av forskjellige eiertyper og regler for erverv.”

Oppgaven er videre formulert med tanke på hva emnet skal gi av læring:

“Det er en generell målsetning at studentene skal kunne analysere visse virkninger av rettigheter og
plikter på forskjellige rettsområder.
Det kreves god forståelse av følgende temaer:

Transaksjonskostnadenes betydning for valg av rettsregler

Litteratur

Hovedlftteratur

Eide, Erling og Endre Stavang: Rettsøkonomi (bortsett fra appendiksene A og B til del IV). Cappelen
Akademisk 2008 eller senere opplag.

Tilleggsl itteratu r

Eide, Erling: Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid - Refleksjoner omkring en encyclopedi.
I Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002, Oslo 2002, s. 197-208.
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Litteratur

Stoff til besvarelse av oppgaven finnes i hovedlitteraturen (Eide/Stavang: Rettsøkonomi) i hovedsak i
kapittel 6 Transaksjonskostnader og Coase-teoremet og Del II Tingsrett og beslektede emner, særlig
avsnitt 7 Eierretter og deres virkninger. Noe relevant stoff kan også finnes i kapittel 8 Et-verv av
eierretter, kapittel 9 Overføring av rådigheter ved regulering og ekspropriasjon og Del Vi Anvendt
rettsøkonomi. I veiledningen nedenfor refereres det til forskjellige avsnitt i hovedlitteraturen.

Undervisning

Emnene i kapittel 6 og Del 11 ble ganske grundig behandlet i forelesninger. I kurssammenheng ble
betydningen av transaksjonskostnader og Coase-teoremet trukket inn i forskjellige sammenhenger,
bl.a. i forbindelse med drøftelser av miljørettslige spørsmål og eksterne virkninger, mens de rene
tingsrettslige spørsmål ble mer sporadisk berørt.

Veiledning

Generelt

Oppgaven åpner for drøftelse av enhver eierretts betydning for utnyttelse av naturressurser, og
kjennskap til faget gir grunnlag for å drøfte transaksjonskostnadenes betydning for utnyttelsen i enhver
slik sammenheng. Det vil naturligvis være umulig i en eksamensbesvarelse å drøfte alle tenkelige
alternativ, og det ville være lite formålstjenlig i en sensorveiledning å ha ambisjon om en fullt ut
dekkende redegjørelse. Hovedlitteraturen gir et holdepunkt for den ytre ramme for de eierretter en
besvarelse bør behandle, samtidig som det ikke kan utelukkes at problemstillinger fra annen litteratur
trekkes inn.

Oppgavens formulering peker mest naturlig i retning av (vitenskapsteoretisk) positive analyser, der det
for eksempel undersøkes om eierretters betydning for om utnyttelsen av naturressurser blir effektiv.
Men også drøftelse av normative spørsmål må kunne aksepteres. Det må også aksepteres at det
henvises til historiske eksempler (jfr. avsn. 9.4 og 10.3) for å illustrere analysene. Henvisninger til
erverv av eierretter (kp. 8), reguleringer (kap. 9 og Del Vi) vil også være relevant der dette kan bidra
til å belyse eierrettenes betydning.

En besvarelse bør inneholde en definisjon eller beskrivelse av hva som menes med eierretter. I
Eide/Stavvang defineres dette begrepet som “en håndhevbar rett til å foreta visse handlinger (faktiske
eller rettslige) relatert til “ting” eller immaterielle goder” (avsn. 7.2). Andre definisjoner må imidlertid
godtas. Det kan også være naturlig å trekke inn i beskrivelsene reguleringer som innebærer
avgrensninger av eierrettene. Dette siste kan gjerne behandles etter hvert i besvarelsen.

Utgangspunktet for en besvarelse vil naturlig være Coase-teoremet og transaksjonskostnadenes
betydning i den forbindelse (avsn. 6). Hovedpoenget her er at i fravær av transaksjonskostnader vil
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utnyttelsen bli den samme uansett hvordan eierretter er fordelt, mens denne konklusjon ikke uten
nærmere analyse holder ved positive transaksjonskostnader.

For å kunne analysere eierretters betydning for utnyttelse av naturressurser har det vist seg fruktbart å
definere (idealmodeller av) visse eiertyper basert på utvalgte knipper av eierretter (avsn. 7.3), bl.a.
allmenning, sameie, begrenset eiendomsrett og komplett eiendomsrett.

Et naturlig element i en besvarelse vil være en fremstilling av “allmenningens tragedie” (avsn. 7.3.2).
Her bør det kunne forventes at “tragedien” forklares som et resultat at konkurransen om grunnrenten
(avsn. 7.3.2.1) og at den frie adgang i den åpne allmenning fører til at grunnrenten forskusles. Det kan
med fordel påpekes at den enkelte aktørs rasjonelle adferd leder til ineffektiv utnyttelse av
naturressursen. “Tragedien” oppstår idet transaksjonskostnadene blir for høye til at aktørene finner det
lønnsomt å inngå private avtaler.

En besvarelse bør inneholde en redegjørelse for hvorfor “allmenningens tragedie” unngås der
eierrettene er private. Hovedpoenget her er at de kostnader i form av redusert fangst etc. som aktørene
påfører hverandre i den åpne allmenning, blir internalisert der eierrettene er private; en rasjonell eier
vil for eksempel unngå overfiske (avsn. 7.3.3). Private eierretter vil videre stimulere investeringer slik
at naturressursene gir større avkastning; også her kan man tale om internalisering — av fordeler av
investering.

En fremstilling av betydningen av private eierretter kan med fordel inneholde en drøftelse av
problemet med eksterne virkninger (avsn. 7.3.2) og av at reguleringer som begrenser eierrretter derfor
kan være ønskelig.

Andre eiertyper som med fordel kan behandles er åpne og lukkede sameier (avsnitt 7.3.6) og
foretakssameie (for eksempel bygdeallmenninger) (avsn. 7.3.7). Et sentralt utgangspunkt er sa~neiets
tragedie som består i den underutnyttelse som kan bli resultatet av at den enkelte sameiers ved sin
(eventuelle) vetorett kan forhindre forslag om hvordan sameiets naturressurser skal disponeres (avsn.
7.3.6). I foretakssameie reduseres den enkelte sameiers mulighet for å forhindre effektiv utnyttelse.

Servitutter kan på kort sikt splitte eierretter på en måte som gir en effektiv utnyttelse av naturressurser,
men kan på lengre sikt, hvis omstendighetene forandres, gjør det vanskelig å etablere eierknipper som
kan være ønskelig for å forbedre utnyttelsen.

Drøftelser av erverv av eierretter kan neppe betraktes som et sentralt tema i oppgaven, men siden
Coase-teoremet og transaksjonskostnader er det naturlige utgangspunkt for å analysere eierretter
betydning, vil det ikke være irrelevant å trekke inn emner som kjøp, hevd, og tidsprioritetsprinsippet.
Det samme gjelder patenter og patentkappløp (alt i kap. 8). Slike drøftelser vil kunne belyse
eierrettenes betydning for utnyttelsen av naturresurser og transaksjonskostnadenes rolle i den
forbindelse.

Alt i alt bør en god besvarelse inneholde forklaringer på hvordan forskjellige eierretter påvirker
rasjonelle aktørers adferd og derved utnyttelsen av naturressurser.


