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Sensorveiledning for eksamen i JUS4121 våren 2018 

  

Oppgave: 

Drøft hvordan offentlig myndighet på området for vern mot forurensning bør utøves. Belys 

også privatrettens (eierretters og erstatningsrettens) rolle og angi hvordan regler om 

erstatningsansvar på miljørettens område kan forbedres. 

  

Hovedlitteratur: 

Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Oslo 2008. 

Spesielt kapittel 24 med avsnittene: 

24.2 Optimal mengde forurensning 

25.1.3 Miljøavgifter (og omsettelige kvoter) 

25.2 Forvaltning: Utslippstillatelser 

25.3 Dømmende virksomhet: Erstatningsansvar ved forurensning og fredning. 

            25.3.1 Forurensning 

25.4 Sammenligning av virkemidler 

            25.4.1 Effektivitetsvirkninger 

25.4.2 Fordelingsvirkninger 

25.5 Særlig om det privatrettslige forurensningsansvarets rolle 

            25.5.1 Erstatningsrettens begrensninger og betydningen av dem 

            25.5.2 Miljøerstatningsrettens oppgaver 

            25..5.3 Er det mulig å forbedre erstatningsansvarets virkemåte? 

            

Semestersiden 



«Emnet består i hovedsak av å utnytte samfunnsøkonomisk teori til å analysere virkninger av 

eksisterende og alternative rettsregler, særlig i forbindelse med vurdering av reelle hensyn. 

Faget har derved ambisjon om å bidra til å bestemme gjeldende rett og til å klargjøre 

rettspolitiske spørsmål. 

… 

Enkel markeds- og velferdsteori presenteres og brukes til å drøfte hvorvidt visse rettsreglers 

formål kan oppnås gjennom foreskrevne virkemidler. 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. 

… 

Som innledning til en offentligrettslig del presenteres relevansen av rettsøkonomiske analyser 

i forbindelse med statens tre former for myndighetsutøvelse: lovgivning, forvaltning og 

dømmende virksomhet. 

… 

En rekke analyser av miljørettslige spørsmål viser at rettsøkonomi favner både privatrettslige 

og offentligrettslige emner og at rettsøkonomiens generelle analysemetoder således har en 

fagovergripende funksjon i studiet.» 

  

Veiledning 

Oppgaven er omfattende. I det følgende behandles en rekke spørsmål som en besvarelse med 

fordel kan drøfte, uten at det dermed kan kreves en like grundig behandling av alt som 

nevnes. 

Veiledningen bør ses i sammenheng med de mer omfattende drøftelser i kapittel 24 i 

hovedlitteraturen. 

  

Mulig utgangspunkt for en besvarelse 

En drøftelse av hvordan offentlig myndighet bør utøves på området for vern mot 

forurensning, bør ta utgangspunkt i en presisering av målsetning(er) og virkemidler. I et 

rettsøkonomisk perspektiv er effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser en naturlig 

målsetning. I tillegg kommer politisk bestemte ønsker om fordeling. De forskjellige 

virkemidler må vurderes i lys av disse målsetninger. 

På et overordnet plan kan det skilles mellom virkemidler (i vid forstand) tilgjengelig for 

henholdsvis lovgiver, forvaltning og dømmende virksomhet. 

På bakgrunn av hovedlitteraturen gis det nedenfor en presisering av myndighetenes (mulige) 

målsetning og en oversikt over de mest aktuelle virkemidler. 



  

Målsetning 

I hovedlitteraturen begrenses målsetningen til en partiell analyse der formålet er å bestemme 

den optimale mengde forurensning. Denne defineres som den forurensning som minimalisere 

summen av de to typer av kostnader som er forbundet med forurensning: de kostnader 

forurensningen på fører samfunnet og de kostnader som forebyggelse av forurensningsskader 

påfører samfunnet (24.2). Teksten til figur 24.1 dreier seg i hovedsak om kun to aktører, men 

det er nevnt (s. 558) at figuren også kan tolkes slik at den representerer mange forurensere 

og/eller mange som blir påført skade eller ulempe. 

Besvarelser bør inneholde en viss drøftelse av både denne målsetningen (som omtales som er 

verdivalg) og av muligheten for å påvirke fordelingen av fordeler og ulemper av ulike tiltak 

som tar sikte på å påvirke omfanget av forurensning. 

  

Oversikt over virkemidler 

De tre nevnte institusjonelle hovedaktører kan søke å realisere den optimale mengde 

forurensning (og eventuelle ønsker om fordeling) ved bruk av ulike virkemidler. 

Det skilles gjerne mellom juridiske og økonomiske virkemidler. I miljøretten dreier de 

juridiske virkemidler seg i hovedsak om påbud som reduserer utslipp eller direkte forbud mot 

slike utslipp. De økonomiske virkemidler er i hovedsak miljøavgifter, omsettelige 

utslippskvoter, pantesystemer og subsidier. En vellykket bruk av de økonomiske virkemidler 

vil gi aktørene et økonomisk insitament til å handle slik at myndighetenes målsetning blir 

oppnådd. Forbud og påbud må følges av sanksjoner som delvis er av økonomisk art (bøter, 

inndragning, gebyrer eller erstatning). De økonomiske virkemidler må på sin side være 

hjemlet i lov. 

  

Private løsninger 

I den enkle forurensningsmodellen som er utgangspunktet i hovedlitteraturen, bestemmes den 

optimale mengde forurensning først uten at betydningen av transaksjons- og 

administrasjonskostnader analyseres. Hvis transaksjonskostnadene for de private aktører er 

neglisjerbare, vil de i egeninteresse etablere den optimale løsningen. En generell strategi for 

lovgiver er å etablere regler som redusere transaksjonskostnadene slik at partene på egen hånd 

kan oppnå et optimalt resultat. 

  

Privatrettslige løsninger 

Private aktører er ved Grannelova til en viss grad beskyttet mot utslipp. Tålegrenseansvaret 

kan normativt fastsettes i overensstemmelse med den optimale løsning (25.3.1 og fig.25.3). 



Forurenseren vil da i egeninteresse tilpasse utslippene slik at tålegrensen ikke blir overskredet. 

Det er et empirisk spørsmål hvorvidt domstolene følger denne normen. 

Ulovlige utslipp kan sanksjoneres med retting eller erstatning. Figur 25.1 kan brukes for å 

vise at retting kan innebære en løsning som ikke er optimal. 

  

Miljøavgifter. 

Myndighetene kan innføre en avgift pr enhet utslipp lik de marginale skadekostnader for 

optimale utslipp (fig. 25.1). Forurenseren vil da i egeninteresse tilpasse omfanget av rensing 

mv slik at utslippene blir optimale. 

  

Utslippstillatelser 

Forvaltningen kan på visse områder gi forurensere individuelle dispensasjoner for utslipp av 

et visst omfang. 

Når det er flere forurensere, kan utslippskvotene fordeles slik at de totale utslipp blir lik den 

optimale mengde. Fordelingen bør da bestemmes slik at den marginale rensekostnad blir lik 

for alle. Dette krever mye informasjon om den enkelte forurenser. Problemet kan unngås ved 

at kvotene gjøres omsettelige («cap and trade»). Aktørene vil da omfordele kvotene seg 

imellom slik at den marginale grensekostnad blir lik for alle. 

I stedet for å fordele kvotene kostnadsfritt, kan de auksjoneres bort. Ved omsettelighet blir 

resultatet det samme som ved kostnadsfri tildeling. Valget av metode blir i hovedsak et 

spørsmål om fordeling. 

  

Fordelingsvirkninger 

Fordelingsvirkningene av forskjellige virkemidler kan med fordel drøftes med bruk av figur 

25.4. De viktigste poengene vil være: 

En fast avgiftssats vil påføre forurenseren høyere kostnader enn den påførte skade. En 

progressiv avgiftsfunksjon som avspeiler den marginale skade er tenkelig, men upraktisk. 

Absolutt ansvar gir full kompensasjon til de skadelidte. Tålegrenseansvar gir ingen slik 

kompensasjon. Hvis retting innebærer en høyere grad av rensing enn hva den optimale 

løsning tilsier, vil belastningen på forurenseren bli høyere enn fordelen for den skadelidte. 

Betydningen av fordelingsvirkninger kan tones ned. Det er mulig å oppnå beste karakter uten 

å ha boe om dette. 

Sammenligning av virkemidler 



Det kan konkluderes med at alle virkemidlene kan anvendes for å realisere den optimale 

løsning – under forutsetning av at det ikke foreligger transaksjons- og/eller 

administrasjonskostnader (inkludert informasjonskostnader). 

Alle virkemidlene krever at målsetningen først er avklaret, noe som krever informasjon om 

både marginale skadekostnader og marginale rensekostnader. 

Virkemidlene gir til dels forskjellige fordelingsvirkninger. 

Det er såldes mange forhold av betydning for hvordan myndighetene bør utøve vern mot 

forurensninger 

  

Erstatningsrettens begrensninger og mulige forbedringer 

Erstatningsrettens muligheter for å realisere optimal mengde forurensning er begrensede. 

Noen av problemene er følgende (jfr. 25.5.1) 

1. Vanskelig å etablere årsakssammenheng (særlig når det er mange involverte parter) 

2. Rasjonell apati hos skadelidte 

3. Absolutt ansvar svekker insentivet hos skadelidte til å beskytte seg (når dette er mulig) 

4. Mulig insolvens hos skadevolder 

5. Vanskelig å fastsette risikobaserte forsikringspremier 

6. Vanskelig å kvantifisere forurensingens ulemper (som grunnlag for erstatning) 

Offentligrettslige virkemidler 

1. kan kreve omfattende informasjon og kan innebære kostnadskrevende administrasjon 

2. kan ha svakheter i beslutningsprosessen  

1. Byråkrater med egen agenda 

2. Skjev datatilgang 

3. Pressgrupper 

Jo større problemer det er med de offentlige virkemidler, desto større grunn er det til å satse 

mer på erstatningsretten og på privatretten mer generelt.  

  

Forbedringer av erstatningsretten 

En rekke muligheter for å gjøre erstatningsretten med anvendelig i forbindelse med 

forurensning er, stikkordmessig: 

1. Endre materielle regler om årsak og bevis 

2. Innføre proporsjonalt sannsynlighetsansvar 

3. Akseptere erstatning for velferdstap som i dag ikke er beskyttet 

4. Justere miljøerstatningens prioritet ved konkurs 

5. Akseptere gruppesøksmål 



  

Karaktersetting 

A  

Denne karakteren bør anvendes for besvarelser som utmerker seg med en god oversikt over 

alle virkemidler og dessuten viser grundige analyser av flere av virkemidlene. Betydningen av 

transaksjons- og administrasjonskostnadene bør ha vært nevnt, og likeens virkemidlenes 

forskjellige betydning for fordeling. Også mulige forbedringer av erstatningsretten må ha 

være drøftet. En viss knapphet i behandlingen av enkelte av disse spørsmålene må kunne 

aksepteres. 

B 

Denne karakteren bør anvendes der besvarelsen langt på vei tilfredsstiller de samme krav som 

for karakteren A, men der behandlingen av enkelte av spørsmålene kan være knappe. 

Virkemidlenes insentiver må være godt forklart. 

C 

Denne karakteren bør anvendes der kravene til oversikt og analyser nevnt under karakter A i 

hovedsak er oppfylt. Det må forutsettes at sammenhengen mellom målsetning og virkemidler 

er godt beskrevet og at de insentiver som ligger i virkemidlene er beskrevet. Mangler under de 

øvrige spørsmål kan tillegges mindre vekt. 

D  

Denne karakteren bør anvendes der det er gitt en oversikt over de fleste virkemidler og der 

sammenhengen mellom virkemidler og målsetning er forklart uten alvorlige feil eller mangler. 

Transaksjons- og administrasjonskostnader og fordelingsspørsmål bør være nevnt, uten at det 

her stilles strenge krav. 

E  

Denne karakteren bør anvendes for besvarelser der målsetning og virkemidler er nevnte, men 

der analysene av hvordan virkemidlene virker er mangelfulle. En en oppramsing av 

virkemidler er ikke tilstrekkelig. 

F 

Denne karakteren bør brukes der det er manglende forståelse av sammenhengen mellom 

virkemidler og målsetning. 

  

 

Erling Eide 

24.05.2018 


