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Oppgave 

Om sammenhengen mellom transaksjonskostnader og miljøproblemer. 

 

Litteratur 

Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Oslo 2008 (flere opplag). 

Følgende avsnitt er av særlig relevans for oppgaven: 

4.2.2 Eksterne virkninger 

6 Transaksjonskostnader og Coase-teoremet, spesielt 

 6.1 Transaksjonskostnader 

 6.4 Det positive Coase-teoremet 

 6.6.1 Transaksjonskostnadenes betydning 

 6.7 Transaksjonskostnader på ulike områder 

6.7.2 Transaksjonskostnader og eksterne virkninger 

7.3.2 Allmenningen og dens tragedie, spesielt 

7.3.2.2 Virkninger av fri adgang 

9.2 Offentlig regulering av åpne allmenninger 

9.3 Arealplanlegging 

10.3 Overgang mellom eiertyper på grunn av skiftende omstendigheter 

24 Problem- og målanalyse, spesielt 

 24.1 Forurensningproblemet 

24.2. Optimal mengde forurensning 

25 Virkemiddelanalyse, spesielt 

 25.1  Lovgivning: Private, løsninger, privatrett og miljøavgifter 

 25.1.2 Privatrettslig forurensningskontroll 

 

Veiledning 

Oppgaven er åpen og gir anledning til forskjellig vektlegging og avgrensninger. I det følgende er det 

redegjort for spørsmål det vil være naturlig å behandle, uten at det kan kreves at en god besvarelse 

må omfatte alt det som her er nevnt. Det kan også være relevant å drøfte problemer som ikke 

nevnes. 
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Et naturlig utgangspunkt vil være å forklare hva som menes med transaksjonskostnader, ofte 

presisert som summen av søke-, forhandlings- og kontrollkostnader forbundet med avtaler. I alle 

disse delkostnader inngår informasjonskostnader, dvs. kostnader forbundet med å innhente 

informasjon i forbindelse med søking, forhandlinger og kontroll.  Det kan med fordel nevnes at 

transaksjonskostnadene lett kan bli høye når mange parter er berørt, når rettigheter er uklare og 

aktørene i utgangspunktet er ukjente for hverandre. Slike omstendigheter er vanlige i forbindelse 

med miljøspørsmål og det vil derfor normalt ikke oppstå markeder for miljøgoder (Eide/Stavang 

avsnitt 6.7.1).  

Videre vil det være aktuelt å forklare hva som menes med negative eksterne virkninger (Eide/Stavang 

4.2.2 og 24.1). Dette er virkninger av produksjon og konsum som aktørene ikke legger vekt på i sin 

adferd. I denne oppgaven bør virkningene presiseres til å gjelde reduserte miljøkvaliteter som 

påfører andre borgere høyere kostnader eller redusert behovstilfredsstillelse. Det kan dreie seg om 

drikkevann, bademuligheter, luftkvalitet osv. 

Videre bør det forklares hvorfor høye transaksjonskostnader kan føre til slike negative eksterne 

virkninger.  

Drøftelsene kan med fordel knyttes til det positive Coase-teorem. Dette sier at hvis 

transaksjonskostnadene er ubetydelige, vil en ressurs bli utnyttet effektivt uansett hvordan 

rettighetene til ressursen er fordelt; de berørte parter vil i egeninteresse inngå slike avtaler at 

resultatet blir effektivt. Men høye transaksjonskostnader kan forhindre at dette skjer, og 

miljøkvalitetene vil av den grunn bli dårligere enn hva en tenkt avtale ville ha gitt. Coase-teoremet er 

i litteraturen presentert ved hjelp av et tenkt eksempel fra den amerikanske prærien, men det 

nevnes også (naturligvis) at teoremet i prinsippet er like gyldig i forbindelse med miljøspørsmål. 

Den videre drøftelse kan med fordel knyttes til mer konkrete situasjoner. Et eksempel er 

griseoppdrett (Eide/Stavang avsnitt 6.7.2) som skaper ubehagelig lukt (redusert miljøkvalitet) for 

naboene. I det tilfelle at oppdretteren har rett til å drive sin virksomhet uten hensyntagen til 

luktproblemer, kan naboene være interessert i å inngå en avtale for å få redusert eller eliminert 

problemet. Men selv om den samlede betalingsvillighet hos naboene for å oppnå dette er høy nok til 

å erstatte oppdretterens inntektstap ved å forandre virksomheten, kan høye transaksjonskostnader 

forhindre en slik løsning. Hvis det er mange naboer som er berørt, kan kostnadene ved å samle 

informasjon om den enkeltes betalingsvilje for å få bedre luftkvalitet, fordeling av en nødvendig 

erstatning, forhandlinger med oppdretteren osv. bli prohibitivt høye. Transaksjonskostnadene vil 

forhindre en løsning med forbedret luftkvalitet, en løsning som alle parter ville ha foretrukket. 

En medvirkende årsak kan være «gratispassasjerproblemet» som her består i at noen av naboene vil 

unnlate å bidra til å erstatte oppdretterens tap i håp om at de øvrige naboer vil bidra tilstrekkelig. 

I litteraturen behandles også en lignende situasjon der det dreier seg om fiskeoppdrett i en fjord 

(Eide/Stavang avsnitt 25.1.2). 

Et annet eksempel som viser sammenhengen mellom transaksjonskostnader og miljøproblemer er 

allmenningens tragedie. Det dreier seg her om en såkalt åpen allmenning, dvs en ressurs som kan 

utnyttes av alle og enhver. Allmenningens tragedie kan oppstå når mange i egeninteresse benytter 

seg av en slik mulighet. Det vil være rasjonelt for den enkelte å utnytte ressursen uten å legge vekt på 
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at andres utnyttelse derved vil bli mindre lønnsom. Etter hvert som stadig flere utnytter ressursen, vil 

fortjenesten til den enkelte bli redusert og til slutt eliminert. Virksomheten til den enkelte vil ikke gi 

mer inntekt enn det som er nødvendig for å dekke kostnader til arbeid, kapital og andre 

innsatsfaktorer. Den frie adgangen fører til en overutnyttelse som reduserer ressursens verdi. I en 

åpen allmenning vil transaksjonskostnadene ved en tenkt avtale mellom alle berørte parter normalt 

forhindre at en avtale – som alle i og for seg ønsker seg – blir inngått. Også her vil 

gratispassasjerproblemet gjøre seg gjeldende. 

Det bør verdsettes om det i besvarelsen nevnes at høye transaksjonskostnader forhindrer 

internalisering av miljøkostnadene (Eide/Stavang avsnitt 6.7.2).   

Det bør videre verdsettes om utnyttelsen av atmosfæren analyseres som et eksempel på en utvikling 

i retning av allmenningens tragedie. Dette eksemplet nevnes så vidt i litteraturen, men er ikke drøftet 

nærmere. 

Transaksjonskostnadenes betydning for miljøproblemer bør videre drøftes innenfor en mer presis 

modell der omfanget av en viss produksjon er gitt, og der den optimale mengde utslipp bestemmes 

ved en avveining mellom utslippenes marginale skadekostnader og de marginale kostnader ved 

rensing av disse utslippene (Eide/Stavang kapittel 25). Det dreier seg her om uforenlige ønsker om 

utnyttelse av miljøet (Eide/Stavang avsnitt 6.7.2), og miljøproblemet består i at den nevnte optimale 

løsning i utgangspunktet ikke er realisert (Eide/Stavang avsnitt 24.1). Hvis transaksjonskostnadene 

ved avtaleinngåelse mellom berørte parter er null, vil partene etablere den optimale løsning, men 

dette vil ikke skje hvis transaksjonskostnadene er høyere enn den felles fordel av en avtale. 

Utslippene kan derfor bli høyere enn det optimale nivå og vi får da et miljøproblem (fig. 25.2).   

De marginale skadekostnader og marginale rensekostnader i fig. 25.2 kan gjelde for henholdsvis én 

eller flere aktører. 

Oppgaven spør ikke etter botemidler mot høye transaksjonskostnader og deres virkninger på miljøet, 

men det bør vel ikke vurderes som negativt om dette spørsmålet i noen grad behandles, f. eks. med 

henvisning til grannelova og forurensningsloven.  

Oppgaven dreier seg om sentrale emner i faget, og selv besvarelser med en del relevante poenger 

bør derfor ikke uten videre gis en god karakter. Gode besvarelser vil utmerke seg med god oversikt 

og fyldige redegjørelser. Dessuten bør en presentasjon av ovennevnte modell (Eide/Stavang kapittel 

24 og 25) være presis og treffende.  

 

 


