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Bakgrunnen for utredningen er ønsket om en systematisk ivaretagelse av bærekraftig utvikling i offentlige 
beslutningsprosesser. Formålet med rapporten er å vurdere om eksisterende regler og retningslinjer for 
offentlige beslutningsprosesser er tilstrekkelige for å ivareta miljø- og bærekrafthensynene. Bærekraftig 
utvikling er definert som ikke-avtagende verdi av nasjonalformuen over tid, og rapporten bærer tydelig preg 
av at en ”svak bærekraft” (”Weak Sustainability”) – definisjon er lagt til grunn; dvs. at det er tilnærmet full 
substitusjon mellom menneskeskapt kapital og naturkapital så lenge naturkapitalen holder seg over en viss 
minimumsgrense, jfr. naturens tålegrenser (dvs. at en legger”Weak Sustainability” til grunn;  og ikke ”Very 
Weak sustainability”, som forutsetter at disse to typer kapital er perfekte substitutter og at tap i naturkapital 
fullt ut kan substitueres av menneskeskapt kapital).  Gitt utvalgets fokus på globale, langsiktige og 
irreversible problemstiller, hvor svak bærekraft og dets analysemetoder (samfunnsøkonomiske analyser / 
nytte-kostnadsanalyse (NKA)) og økonomiske virkemidler ofte kommer til kort, burde utvalget i større grad 
også ha vektlagt en diskusjon av ”Sterk bærekraft” og etiske retningslinjer (som ”Føre var”-prinsippet og 
Sikre minimumsstandarder (Safe Minimum Standard) – konseptet), og hvordan disse kan ivaretas i offentlige 
beslutningsprosesser. Når dette er sagt, gir imidlertid denne NOUen en utmerket oversikt over bruk av 
samfunnsøkonomiske analyser og virkemidler (spesielt økonomiske) på langsiktige 
bærekraftproblemstillinger knyttet til klimaendring, global spredning av miljøgifter og tap av biologisk 
mangfold; og er således et lærebok-eksempel i bruk av ”svak bærekraft”-begrepet på disse 
problemstillingene innen samfunnsøkonomiske analyser og virkemiddelbruk. Spesielt gjelder dette for 
klima, mens det for miljøgifter og biologisk mangfold i større grad anbefales en ”sterk bærekraft”-
tilnærming og direkte regulering. Kommentarene nedenfor gjelder gitt at det er en ”svak bærekraft”–
definisjon som legges til grunn.   
 
Framstillingen og vurderingen av metoder for verdsetting av miljøgoder i kapittel 7.5 bygger i stor grad på 
foreldet litteratur (jfr. henvisningen til NOU 1998:16 og Freeman 1993) og tar ikke inn de store metodiske 
framsteg innen dette fagområdet. Dette gjelder spesielt for betinget verdsetting, hvor en kun refererer til 
utredningen fra et ekspertpanel (NOAA-panelet) som to Nobelprisvinnere i økonomi, Arrow og Solow m.fl., 
la fram i 1993, og at metoden er betydelig videreutviklet jfr Bateman et al (2002). Dette kapitlet bør 
oppdateres basert nettopp på den omfattende litteraturen på dette området de siste 15 år, og det bør også få 
konsekvenser for vurderingen av hvor sikkert og ønskelig det er å verdsette miljøeffekter (jfr. kap 7.2. og 
oppsummeringen i kap. 7.6).  NOAA-panelet sa allerede i 1993 at Betinget Verdsetting kan brukes både i 
samfunnsøkonomiske analyser og til utmåling av erstatningssummer etter fourensningsulykker, gitt at 
studiene oppfyller en liste av kriterier for høy-kvalitetsstudier (hvorav en del kriterier siden er blitt testet og i 
dag ikke ville inngå i en slik liste; spesielt ikke for samfunnsøkonomiske analyser som denne NOU tar for 
seg). Både i USA og innen EU har en således gått lenger i å verdsette miljøgoder i NKA enn det denne 
NOUen foreslår Norge skal gjøre. I EU må alle nye direktiver gjennom en NKA (med verdsetting av 
miljøgoder), og Vannrammedirektivet sier direkte at miljøgodet vannkvalitet og –kvanitet skal verdsettes. 
EU-prosjektet Aquamoney http://www.aquamoney.ecologic-events.de/ (hvor UMB deltar) er nettopp et 
forsøk på å framskaffe disse miljøverdiene, generalisere dem og overføre dem geografisk. Kapittel 7 synes 
også delvis å motsi eksemplene på verdsetting av biologisk mangfold i kapittel 5, som også nevner arbeidet 
med oppfølgingen av FNs Tusenårsutredning og CBD (Konvensjonen for Biologisk mangfold) for å belyse 
den økonomiske betydningen av økosystemtjenestene, spesielt i form av Potsdam-initiativet hvor 
sluttrapporten fra prosjektet ” The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEBB) legges fram for 
COP-10 våren 2010.  Det bør dessuten i enda større grad understrekes at metodene for verdsetting av 
miljøgoder verdsetter marginale endringer i mengden og/eller kvaliteten av miljøgodene, og ikke 
totalverdien av disse godene (Konseptet ”Total Economic Value” – Total Samfunnsøkonomisk Verdi, hvor 
”Total” henspeiler på at det omfatter både bruks- og ikke-bruksverdi, misforstås således ofte til å tro at det er 
totalverdien av for eksempel økosystemtjenestene som måles, mens det er endringer i TEV som følge av et 
tiltak/politikk metodene som måles)   
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Det sies i kapittel 12 at effekter på biologisk mangfold og effekter av miljøgifter er vanskelig å verdsette i 
kroner, men dette skyldes i stor grad at de fysiske effektene er vanskelig å anslå. Det bør påpekes. Vi er enige 
i at det er viktig å presentere de fysiske effektene på en ikke-aggregert form i samfunnsøkonomiske analyser, 
men dette bør ikke være til hinder for at de også helt eller delvis kan verdsettes med tilhørende informasjon 
om hvilke komponenter av miljøgodet som er verdsatt og usikkerheten knyttet til disse anslagene. Dette gir 
økt informasjon. Selv om en kostnadseffektivitetsanalyse kan være å foretrekke hvor en har nasjonale mål, 
bør en likevel i forberedelsene til å etablere nasjonale mål gjennomføre NKA for å se hvilket mål som er 
samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. Dermed vil en eksplisitt kunne se den reduksjon i samfunnsøkonomisk 
overskudd en må godta om en setter seg andre mål hvor en for eksempel tar inn fordelingshensyn.  
Vi støtter fullt ut utvalgets forslag om behovet for å gjennomgå statens praktiske bruk av NKA, og blant 
annet sikre at Finansdepartementets veiledere og rundskriv også omfatter forhold som i dag verdsettes ulikt i 
ulike sektorer, noe som forårsaker inkonsistens og en ressursbruk som ikke er samfunnsøkonomisk optimal. 
Vi støtter også at utførte NKA i statens regi må kvalitetssikres bedre. 
 
Virkemiddelbruken er meget grundig behandlet på klimafeltet, mens den er relativt rudimentær når det 
gjelder biologisk mangfold og miljøgifter, der økonomiske virkemidler er tilnærmet fraværende. Ettter 
Latachz -Lohmann og Van der Hamsvoorts klassiske artikkel i 1998 har f.eks. auksjoner i ulike formater 
stått sentralt i nyere virkemiddelforskning på biologisk mangfold. De australske erfaringene med auksjoner 
av habitater for bevaring av biologisk mangfold (Stoneham et al. 2003) viser at auksjoner også kan brukes i 
praktisk politikk. De siste årene har det kommet flere arbeider som ser nærmere på ulike sider ved 
forvaltning av det biologiske mangfoldet, inklusive f.eks. romlig allokering av forvaltningskontrakter 
(Parkhurst og Shogren 2007). 
 
Miljøgifter er et bredt og vanskelig tema.  Mange miljøgifter er sterkt skadelige eller har langtidseffekter 
som vi enda ikke kjenner for alle stoffer som er i omløp. Miljøgiftene er også kjennetegnet ved at 
spredningsmekanismene er mange. Arbeid som er gjort i forhold til ”toxic relase index” (TRI) i USA dekker 
deler av dette feltet, i første rekke i forhold til tidligere industrianlegg. Andre miljøgifter spres gjennom 
avgasser og spillvann fra produksjon av andre varer. På dette feltet kan flere typer virkemidler tenkes, 
inklusive ”first best” alternativene med avgifter eller omsettelige kvoter på utslipp til skatt på innsatsfaktorer 
som gjennom bruk innebærer risiko for miljøskade. 
 

Latacz-Lohmann, U. & C.P.C.M. van der Hamsvoort (1997): Auctioning conservation contracts: a 
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