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Oppgave 

Forklar hvorfor en avgift på produksjonen av en vare isolert sett (dvs i en partiell analyse) gir et 

samfunnsøkonomisk tap, mens en avgift som innføres for å redusere negative eksterne virkninger av 

produksjonen, gir en samfunnsøkonomisk gevinst. 

 

Litteratur 

Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Oslo 2008. Følgende avsnitt er særlig nyttige for 

besvarelse av oppgaven:  

3.3 Betalingsvillighet og etterspørsel 

3.4 Produksjon og tilbud 

3.5 Modell for bestemmelse av likevektspris og omsatt kvantum i et fullkomment marked 

 4.3 Samfunnsøkonomisk effektivitet 

20.2 Effektivitetsvirkninger [av skatter og avgifter] 

24.2 Optimal mengde forurensning 

25.1.3 Miljøavgifter 

Modellen for fullkommen konkurranse brukes i kapitlene 16 og 18 til å analysere ulike spørsmål. 

 

Veiledning 

For å besvare oppgaven må det benyttes en markedsmodell. Med utgangspunkt i hovedlitteraturen 

for JUS4121 er det naturlige valg modellen for fullkommen konkurranse. 

Modellen må presenteres på en ryddig måte, men en grundig redegjørelse for hvert enkelt element i 

modellen bør ikke kreves. En passende presentasjon av modellen vil bestå av følgende, se figur: 

1. Forklaring av hva en tilbudskurve (T) representerer (1-2 setninger). 

2. Forklaring av hva en etterspørselskurve(E) representerer (1-2 setninger). 

3. Påpekning av at en bestemt pris gir likevekt i markedet, og at den videre analyse vil ta 

utgangspunkt i denne likevektsprisen (P0) med tilhørende omsetning M0. 

4. Forklaring av at kurven som representerer tilbudet også (under visse betingelser) 

representerer de marginale alternaivkostnader kostnader (MK) (de samfunnsøkonomiske 

grensekostnader GK) ved produksjonen. 

5. Forklaring av at kurven som representerer etterspørselen også representerer etterspørrernes 

marginale betalingsvillighet (MBV) (og dermed verdsettelse) av det som produseres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen (illustrasjonen) bør så benyttes for å forklare innholdet i begrepet samfunnsøkonomisk 

overskudd i en likevektssituasjon, se fig. 4.1 i Eide/Stavang. 

 

Når det er gjort, kan virkningen av en avgift på produksjonen (gjerne en avgift, t kroner, pr. produsert 

enhet) illustreres ved at de marginale grensekostnader, nå inkl. avgiftssatsen, får et positivt skift, og 

dette skiftet fører til en ny likevektsløsning (P1,M1). Denne løsningen innebærer at den del av det 

opprinnelige samfunnsøkonomiske overskudd blir eliminert.  

 

Dette tapet kalles dødvektstap. Det representeres ved arealet av ABC. Innholdet i dette begrepet bør 

forklares: Noen av de tidligere produserte enheter, som hadde en betalingsvillighet høyere enn 

produksjonskostnadene, vil det nå (med den nye likevektsprisen) ikke være lønnsomt å produsere. 

 

Modellen kan så brukes til å forklare betydningen av eksterne virkninger. Dette er virkninger som de 

private aktører antas ikke å legge vekt på. I modellen vil de private grensekostnader derfor ikke bli 

påvirket. Men modellen kan brukes til å analysere betydningen av kostnadene ved de eksterne 

virkninger. Anta at hver enkelt produsert enhet påfører samfunnet en kostnad, for eksempel t, i 

tillegg til produksjonskostnadene. Disse kostnadene kan analytisk påplusses de privatøkonomiske 

grensekostnader.  I en tilsvarende figur som den ovenfor, vil de samlede grensekostnader (private 

pluss eksterne) bli representert av en kurve som er sammenfallende med T*.  Det 

samfunnsøkonomiske overskudd vil nå være størst i skjæringspunktet B. Denne løsningen kan 

realiseres ved å sette avgiftssatsen til t. 

 

Ved eksterne virkninger bør enhetene mellom M1 og M0 ikke bli produsert. For disse enhetene er 

den marginale alternativkostnad (kostnadene for samfunnet inkludert kostnadene ved de eksterne 

virkninger) høyere enn den marginale betalingsvillighet for disse enheter. Produksjon av disse 

enheter vil derfor påføre samfunnet et tap. Dette tapet elimineres ved innføring av en avgift 

tilsvarende kostnadene ved de eksterne virkninger. 

 

Den her beskrevne bruk av modellen er ikke eksplisitt presentert i hovedlitteraturen, men modellen 

for fullkommen konkurranse er anvendt i så vidt mange sammenhenger at bruken er svært 

nærliggende. Det kan likevel tenkes at enkelte kandidater vil velge å bruke modellen i 

hovedlitteraturens Del VI for å drøfte den positive virkningen av en avgift. Den partielle analyse vil 
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her bestå i å minimalisere summen av rensekostnader og skadekostnader for en gitt produksjon. 

Først bestemmes den optimale mengde utslipp som minimum av summen av rensekostnader og 

skadekostnader, se fig. 24.1 i Eide/Stavang. Uten avgift (eller andre virkemidler) vil skadekostnadene 

for høye utslipp være høyere enn rensekostnadene for slike høye utslipp. En utslippsavgift vil her 

kunne benyttes for å gjøre det alt i alt lønnsomt for produsentene å rense (redusere utslippene) til 

det for samfunnet optimale nivå, se fig. 25.1 i Eide/Stavang. Ved rensing opp til det optimale nivå vil 

skadekostnadene avta mer enn det rensekostnadene vil øke. Den samfunnsøkonomiske gevinsten 

består i reduksjonen i de totale kostnader. 

 

Det må stå studentene fritt å velge hvilken av de to modellene som skal anvendes for å drøfte den 

positive virkningen av en avgift ved eksterne virkninger. Velges den siste modellen vil det være 

vanskelig å trekke forbindelseslinjen mellom de to spørsmål som oppgaven stiller.  En svakhet på 

dette punkt bør ikke tillegges vesentlig vekt, idet sammenhengen mellom modellene knapt er nevnt i 

hovedlitteraturen.   

 

Det bør gi positiv uttelling på karakteren hvis besvarelsen omfatter en grundig presentasjon av 

modellenes forutsetninger og en drøftelse av disse. Slike drøftelser kan imidlertid ikke være 

avgjørende for å oppnå beste karakter.  Dette gjelder særlig den sistnevnte av de to modellene 

(modellen fra hovedlitteraturens del VI). Selve analysene blir her så vidt krevende at en knapp 

presentasjon av selve modellen må være akseptabel.  

 

Det vil alltid styrke en eksamensbesvarelse i rettsøkonomi om det gis relevante eksempler fra, eller 

belysende henvisninger til, forskjellige deler av rettsvitenskapen. 


