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Veiledning 

Spørsmål 1 

Arealet ABC representerer den totale skade som påføres Beta ved det nevnte nivået. 

Spørsmål 2 

Hvis det er ikke mulig å gjøre forholdene bedre for ett individ uten at minst ett annet individ får det dårligere, 
foreligger en Pareto-effektiv situasjon. I dette fall er løsning Pareto-effektiv da GRKrense = GRKskade. Den 
følgende figur kan tegnes som Figur 1 i denne veiledning.Ved et lavere forurensningsnivå enn Uopt er de 
marginale rensekostnader høyere enn de marginale skadekostnader. Ved forurensningsnivået U* er de 
marginale rensekostnader lavere enn de marginale skadekostnader. Mer rensing (og lavere forurensning) 
koster mindre enn hva som spares i form av reduserte skadekostnader. Ved passende kompensasjon 
fra Beta til Alfa vil begge parter kunne få det bedre, noe som viser at U* ikke kan være Pareto-effektivt. 

Spørsmål 3a 

Hvis avtaler om forurensning ikke kan håndheves gjennom domstolene vil Alfa i egeninteresse ikke rense. 
Forurensningsnivået vil da ikke sbli mindre enn Umaks (se Figur 1 i oppgaven), idet et lavere nivå ville kreve 
positive marginale rensekostnader. 

Spørsmål 3b 

Hvis partene fritt og uten transaksjonskostnader kan inngå avtaler om forurensning som kan håndheves 
gjennom domstolene, vil de i fellesskap velge nivået Uopt. De må i kontrakten spesifisere (a) hvor omfattende 
rensingen skal være, og (b) hvordan (samarbeids)overskuddet, som illustreres av arealet mellom kurvene, 
skal fordeles. Forutsetningene som her er gjort, sørger for at den Pareto-effektive løsning blir valgt. 

Spørsmål 4 

Ifølge litteraturen (s 227-228) kan en rådighet som er beskyttet som en eierrett ikke 
overføres til andre uten på de betingelser eieren selv måtte bestemme. Eieren har en fullstendig og 
uavkortet rett til å beholde den eller overføre den. Eierbeskyttelse innebærer at staten vil intervenere for å 
hindre ufrivillige overføringer fra den som har rådigheten.  

At Beta har eierbeskyttelse for sin rådighet innebærer så at ingen kan beskjære rådigheten (forurense) uten 
Betas samtykke.  

Erstatningsrettslig vern av rådigheten innebærer at beskjæring kan skje mot erstatning, som fastsettes av 
tredjepart (domstolene). 

Ved eierbeskyttelse av Betas rett til rent vann er i utgangspunktet utslippsnivået 0.  

Ved erstatningsbeskyttelse avhenger resultatet av erstatningsnormen. Etter culpanormen  (aktsomhetskravet 
oppfylles) blir en potensiell skadevolder aldri ansvarlig for skade som inntreffer. Oppfylles aktsomhetskravet 
ikke, må full erstatning betales. Etter objektivt ansvar betaler skadevolderen full erstatning for inntruffet 
skade uansett aktsomhetsnivå.  

Etter culpanormen er full erstatning for et gitt utslippsnivå, for eksempel U*, arealet ABC, se spørsmål 1. At A 
må betale full erstatning for ethvert utslipp tilsvarer objektivt erstatningsansvar. Under denne forutsetningen 
vil Alfa velge utslippet Uopt. Dette følger av marginalbetraktninger som gjort ovenfor. 

Ved objektivt ansvar for skade er utslippsnivået Uopt. Siden Beta gis full erstatning ved overgangen 
utslipsnivået fra U* til Uopt, skulle B isolert sett være indifferent mellom de to situasjonene (jfr spørsmål 1). De 
to rådighetsbeskyttelsene er så ekvivalente.  



Ifølge Coase-teoremet (Eide/Stavang kap. 6) vil Alfa og Beta uansett initial rådighetsfordeling avtale seg 
rundt rettsreglene dersom disse er deklaratoriske. Ved full adgang til kontraktsinngåelse og ignorerbare 
transaksjonskostnader vil utfallet bli Pareto-effektiv Uopt. 

Ved eierbeskyttelse vil Beta gjennom avtal med Alfa sikre seg andel av et overskudd i en overgang 
utslipsnivået fra 0 til Uopt. Til sammenligning tilsvarer objektivt erstatningsansvar den dårligste kontrakten 
Beta kunne være villig til å inngå. Følgelig vil Beta foretrekke eierbeskyttelse av sin rådighet over elven 
fremfor erstatningsansvar. 

 

 

 


