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Forord
Klodens klima er i endring. Menneskelig virksomhet, særlig forbrenning av fossil energi, øker 

konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Det gir økende temperaturer over hele kloden. For å 

minimalisere skadelige klimaendringer, må utslippene reduseres. 

I følge FNs klimapanel kan den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen i beste fall beg-

renses til 2 – 2.4˚C innen år 2100. Selv en så liten økning vil kreve at klimagassutslippene reduseres 

med 50 – 85 % innen 2050 sammenliknet med år 2000. I samme periode forventes klodens 

befolkning å øke fra ca. 6 til ca. 9 milliarder og verdens energiforbruk å fordobles. Fossil energi 

forventes å utgjøre ca. 70 %. 

Selv 2 °C temperaturøkning vil få store konsekvenser for mennesker og miljøet. Derfor har bl.a. EU 

og regjeringen Stoltenberg vedtatt at en temperaturøkning på maksimalt 2˚C skal være mål for 

arbeidet med å redusere klimagassutslippene. 

Teknologiutvikling er svært viktig for å redusere utslippene. Det trengs spredning og forbedring 

av eksisterende teknologier, og utvikling av nye teknologier. Teknologier for energieffektivisering, 

produk sjon av fornybar energi, og mer effektive rense- og deponeringsteknologier er eksempler. 

Handel med klimakvoter skal bidra til at utslippsreduserende tiltak gjennomføres på en mest 

mulig kostnadseffektiv måte, slik at vi får størst mulig kutt pr. investert krone. De fleksible me-

kanismene under Kyotoprotokollen er viktige for å få dette til. Mekanismene er: 

Den grønne utviklingsmekanismen, hvor industrialiserte land finansierer utslippsreduserende 

tiltak i utviklingsland.

Felles gjennomføring, hvor en aktør med pålagte utslippsreduksjoner etter Kyotoprotokollen 

gjen nomfører utslippsreduserende tiltak hos en aktør i et annet industrialisert land. 

Kvotehandel, som er handel med utslippsrettigheter mellom stater med forpliktelser etter Kyoto 

protokollen. I tillegg finnes det flere regionale og nasjonale kvotemarked. Bl.a. har EU etablert 

et marked for sine medlemsland, og den norske stat etablert et marked for norske bedrifter. Fra 

januar 2008 vil Norge slutte seg til EUs marked. 

Handel med klimakvoter kan bidra til teknologiutvikling. Handelen setter en pris på karbonutslipp 

og kan gjøre det mer lønnsomt å investere i utslippsreduserende teknologier. Bidraget til teknologi-

utvikling vil imidlertid avhenge av om man snakker om spredning eller små forbedring av eksister-

ende teknologier, eller utvikling av helt nye teknologier. Effekten avhenger dessuten av prisen på 

karbon. En lav karbonpris vil primært gjøre det lønnsomt å investere i billige tiltak, og gi et svakt 

incentiv for investeringer i teknologisk nyvinning. 

For å vurdere hvilket bidrag Kyotomekanismene kan gi til spredning og utvikling av teknologi, er 

det derfor viktig å ha et innblikk i hvordan de internasjonale kvoteprisene kan forventes å utvikle 

seg i årene som kommer. Dette har vært hovedproblemstillingen for arbeidet som presenteres i 

denne rap porten. 

Karbonprisen avhenger av flere faktorer. Antallet nasjoner som deltar i et forpliktende internas-

jonalt klimaregime er svært viktig, likeledes hvor stor andel av klodens globale klimagassutslipp de 
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2 deltakende nasjonene er ansvarlige for. Landene som til nå har ratifisert Kyotoavtalen står kun for 

ca. 30 prosent av de globale utslippene, og denne andelen er avtakende. En tredje faktor er tildelin-

gen av kvoter. For mange kvoter i omløp gir lav pris. 

Rapporten gir etter Teknologirådets mening grunn til en viss bekymring med hensyn til mulighe-

tene for et bredt og forpliktende internasjonalt klimasamarbeid etter 2012. Rapporten gir også 

grunn til å tro at den internasjonale kvoteprisen i 2020 og 2030 ikke vil ligge vesentlig over 20 Euro/

tonn C0
2
, dvs. det samme som kvoter med levering i 2010 selges for i dag. I så fall kan vi forvente at 

Kyo tomekanismene primært vil bidra til spredning av eksisterende teknologi, og ikke til utvikling av 

ny teknologi. 

Arbeidet er utført av Statistisk Sentralbyrå for Teknologirådet som del av et prosjekt rådet har 

gjen nomført høsten 2007. Prosjektet hovedproblemstilling har vært:

I hvilken grad kan vi forvente at Kyotomekanismene kan fremme teknologiutvikling?

Teknologirådets prosjekt har hatt sitt utgangspunkt i at regjeringen har fremhevet Kyoto- 

mekanismene som svært viktig for sitt arbeid med utslippsreduksjoner, og også understreket at de 

kan bidra til teknologiutvikling.  Resultatet av Teknologirådets arbeid presenteres i et nyhetsbrev til 

Stortinget, som publiseres 14. november 2007: 

Kyotomekanismene, kvotehandel og teknologiutvikling (Nyhetsbrev nr. 16, november 2007) 

arbei det med denne rapporten.

Teknologirådet vil takke Statistisk Sentralbyrå og forsker Bjart Holtsmark for arbeidet med denne 

rapporten.

Tore Tennøe        Jon Fixdal

Sekretariatsleder        Prosjektleder

Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ for teknologivurdering, opprettet ved kgl. res. 30. april 

1999, etter initiativ fra Stortinget. «Fra rådet til tinget» utgis av Teknologirådets sekretariat.
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Denne rapporten drøfter tre problemstillinger:

På hvilket nivå kan vi forvente at internasjonale 

kvotepriser vil ligge i 2020 og 2030 (ved ulike 

scenarier for internasjonal klimapolitikk)? 

I hvilken grad vil det kunne være begrensninger 

på kjøp av kvoter i utlandet, f.eks. knyttet til god-

kjenning av kvoter eller EUs kvotedirektiv? 

Hvordan vil Norges handlingsrom i klima-

poli tik ken bli påvirket av ev. begrensninger på 

muligheten for å kjøpe kvoter i utlandet? 

Rapporten legger hovedvekt på den første problem-

stillingen, som er utgangspunkt for de to oppfølg-

ende spørsmålene. I spørsmålene er det lagt til 

grunn at Norge i 2020 og i 2030 er underlagt et 

inter nasjonalt avtaleverk som legger begrensninger 

på Norges klimagassutslipp med rom for å kjøpe 

og selge utslippsrettigheter på et internasjonalt 

marked. Et slik regime kan imidlertid omfatte bare 

en mindre del av de globale utslippene, slik Kyoto-

avtalen gjør, eller det kan tenkes å omfatte store 

deler av de globale utslippene. Hvilket av disse to 

scenariene som er mest sannsynlig er viktig for 

hvilket prisnivå man kan vente seg. Det vil bli beg-

runnet i avsnitt 2 og 3 hvorfor det er sannsynlig at 

en avtale som bare omfatter en begrenset del av de 

globale utslippene, ikke vil innebære en høy kvote-

pris. Ettersom de ulike scenariene her er viktig for 

kvoteprisen, drøfter rapporten sannsynligheten for 

at Norge vil stå overfor et effektivt, globalt kli mare-

gime i 2020 og 2030. 

Fra og med 1. januar 2008 vil Norge være underlagt 

et klimapolitisk regime gjennom Kyoto-protokollen. 

Men Kyoto-avtalen gjelder foreløpig kun frem til og 

med 2012. Hva som skjer etter 2012, er meget uvisst. 

1.

2.

3.

De nåværende Kyoto-landene står for kun om lag 30 

prosent av de globale utslippene og denne andelen 

er fallende. Store land med voksende utslipp som 

Kina, India og USA er foreløpig helt avvisende til å 

påta seg en utslippskvote i Kyoto-avtalen. Det er godt 

mulig at Kyoto-landene likevel forlenger avtalen. 

Men i så fall er det grunn til å tro at det blir en ny, 

lite ambisiøs avtale som i første rekke tjener som 

et politisk demonstrasjonsprosjekt, men som vil gi 

fortsatt lave kvotepriser og tilsvarende ubetydelige 

utslippsreduksjoner. Hvorfor en avtale mellom en så 

begrenset gruppe av land må antas å bli lite am-

bisiøs, blir som nevnt nærmere begrunnet i avsnitt 3. 

I internasjonal politikk kan mye endre seg mye innen 

2020 eller 2030, og mange håper/tror man i et slikt 

tidsperspektiv vil ha klart å forhandle frem en slag-

kraftig internasjonal klimaavtale som stiller Norge 

og norske bedrifter overfor en høy pris på klima-

gassutslipp. Men i avsnitt 3 vil jeg også begrunne 

nærmere hvorfor man skal være forsiktig med å 

forvente et slagkraftig internasjonalt klimaregime i 

2020 eller 2030. Både den erfaring man så langt har 

med internasjonalt klimasamarbeid, og økonomisk 

og statsvitenskapelig teori tilsier at man ikke bør ha 

for store forventninger om at Kyoto-avtalen vil bli 

fulgt opp av langt mer ambisiøse avtaler med bred 

internasjonal deltakelse.

I dag legger Kyoto-protokollen visse begrensninger 

på kjøp av kvoter fra andre land. Det heter nemlig 

i Kyoto-avtalen (artikkel 17) at kvotekjøp skal være 

et supplement til hjemlige tiltak. Dette blir tolket 

på flere måter. Noen tolker dette i retning av at 

man ikke utelukkende kan innfri sine forpliktelser 

gjennom kvotekjøp, men også må gjennomføre 

utslippsreduserende tiltak hjemme, uten at omf-

anget av hjemlige tiltak må overstige noen spesiell 

Kapittel 1 | Innledning
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2 grense. Andre tolker dette som en forpliktelse til 

å sørge for at hjemlige utslippsreduksjoner utgjør 

minst 50 prosent av gapet mellom business-as-

usual-utslip pene og den nasjonale kvoten. Det er 

imidlertid usannsynlig at land som ikke tilfredsstiller 

den siste strenge tolkningen av supplementaritetsk-

ravet, vil bli utsatt for seriøse beskyldninger fra andre 

avtaleland om at de har brutt med Kyoto-avtalen. I 

praksis står derfor Norge neppe overfor noen effektiv 

skranke for hvor mange kvoter Norge kan kjøpe i 

utlandet. 

Norske myndigheter har imidlertid tatt initiativ til 

at Norge skal bli en del av EUs kvotemarked. I dette 

kvotemarkedet er det klare restriksjoner på hvor 

mange kvoter man kan hente fra land utenfor EUs 

kvotemarked gjennom prosjektbaserte mekanismer 

under Kyoto-avtalen. Det er imidlertid ingen restrik-

sjoner på hvor mange kvoter norske bedrifter kan 

kjøpe fra EU-land. Verken Kyoto-avtalen eller EUs 

kvotemarked legger altså nå noen bindende restrik-

sjoner på hvor mange kvoter Norge kan importere 

totalt sett.

De restriksjonene på kvotekjøp fra land utenfor EU 

som ligger i EUs kvotedirektiv er trolig fremkalt av 

en genuin usikkerhet knyttet til miljøeffektiviteten 

i mekanismene i Kyoto-avtalen. Ordinære kvoter 

(Assigned Amount Units, AAUs) fra land utenfor EUs 

kvotemarked blir ikke godkjent i EU. Årsaken her 

ligger trolig i overallokeringen av kvoter til Russ-

land og Ukraina (mye hot air), se Holtsmark (2006). 

Kjøp av AAUs fra disse landene vil altså frita kjøper-

landet fra å redusere utslipp uten at selgerlandet 

tilsvarende må trappe opp sine utslippsreduksjoner. 

Samtidig er den utslippsreduserende virkningen 

av den grønne utviklingsmekanismen (CDM) ofte 

mer enn usikker. Når kvotepliktige bedrifter i EU og 

Norge kjøper CDM-kvoter, og dermed fritar seg selv 

for utslippsreduksjoner, er det usikkert om dette blir 

motsvart av tilsvarende økte utslippsreduksjoner i 

utviklingsland.

Dagens restriksjoner på kvotehandel er altså 

fremkalt av at Kyoto-avtalen, og dens mekanismer, 

ikke gir særlig høy grad av sikkerhet for at hand-

elen med kvoter er karbonnøytral. Dersom det 

internas jo nale kvoteregimet også i fortsettelsen vil 

legge restriksjoner på bare en begrenset del av de 

globale utslippene, og man fortsatt sliter med over-

allokering og hot air, og den usikre CDM-mekanis-

men videreføres, er det sannsynlig at Norge også 

i fortsettelsen vil stå overfor visse begrensninger 

på sine kvotekjøp. Klarer man derimot å etablere 

et mer omfattende internasjonalt avtaleverk der 

store deler av de globale utslippene er inkludert, og 

det ikke er overallokering av kvoter, vil man ikke ha 

det samme grunnlaget som før for å op prettholde 

begrensninger på kvotekjøp. 

Men som det argumenteres for i avsnitt 3, er det mye 

som taler for at det blir vanskelig å få i stand et slikt 

effektivt, globalt regime. Dessuten kan også begrens-

ningene på kvotekjøp begrunnes ut ifra det faktum 

at teknologiutviklingen er særlig intens i høykost-

land. Dermed vil det være viktig å opprettholde et 

visst press mot utslippsreduksjoner i nettopp disse 

landene. Dermed kan man risikere at Norge også i 

fortsettelsen vil stå overfor betydelige restriksjoner 

på handelen med kvoter. I avsnitt 4.2 argumenteres 

det likevel for at det ikke virker rimelig å anta at en 

fremtidig utvidet Kyoto-avtale vil legge sterkere 

begrensninger på Norges handlingsrom i klima-

politikken enn dagens Kyoto-avtale.
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Dette avsnittet er delt i to underavsnitt. Begge under-

avsnittene konsentrerer seg om CO
2
-utslipp. En rekke 

andre klimagasser akkumuleres i atmosfæren og 

bidrar til å endre klimaet. Ikke minst er metan viktig. 

Men metan i atmosfæren brytes relativt raskt ned 

(noen tiår) til CO
2
, og det blir såpass små mengder CO

2
 

av det, at det på lang sikt spiller mindre rolle hvor mye 

metan vi slipper ut i dag. CO
2
 derimot, brytes ikke ned 

og blir i atmosfæren helt til det absorberes av havet 

eller vegetasjon på landjorden. Mens metan som slip-

pes ut i dag er borte om 50 år, vil utslipp av CO
2
 i stor 

grad akkumuleres og kunne gjenfinnes også om mer 

enn 100 år. CO
2
 er dessuten den viktigste klimagassen. 

Av den grunn legger denne rapporten hovedvekt på 

CO
2
.

I avsnitt 2.1 gjennomgås noen hovedtrekk ved den 

historiske utslippsutviklingen og dagens viktige kilder 

for utslipp. En slik gjennomgang er nødvendig bakg-

runn for å si noe om fremtidige utslipp, som igjen er 

nødvendig for å kunne si noe om sannsynlige fremti-

dige klimaregimer og kvotepriser.

I avsnitt 2.2 presenteres utslippscenarier for det 

21. århundre. Først presenteres en oversikt over 

en sann synlig befolkningsutvikling (FNs middel-

alternativ) fordelt på noen store geografiske re gioner. 

Dernest gjøres forutsetninger om utslipp per capita 

i et refer ansescenario (business as usual, BAU) som 

sammen gir utslipp i referansescenariet. Deretter illus-

treres to baner der men styrer mot å en CO
2
-kon sen-

trasjon på henholdsvis 450 og 500 ppm i 2100. 

Kapittel 2 | Historiske utslipp og 
utslippsscenarier

Historiske CO2-utslipp 
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Figur 2.1. Menneskeskapte CO2-utslipp etter kilde. Gt CO2. Kilde: 

Marland et al. (2007)

Historiske utslipp av CO2 fra fossile brensler
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 Figur 2.2. Menneskeskapte CO2-utslipp geografisk fordelt på 

hovedregioner. Gt CO2. Kilde: Marland et al. (2007)



12

N
or

ge
s 

fr
em

ti
d

ig
e 

ra
m

m
eb

et
in

ge
ls

er
 i 

kl
im

ap
ol

it
ik

ke
n

 o
g 

fr
em

ti
d

ig
 p

ri
s 

p
å 

C
O

2 2.1  Historisk og geografisk fordeling av  
utslipp av CO

2

Figur 2.1 viser utviklingen i utslipp av CO
2
 gjennom 

det 20. århundre. Frem til midten av århundret var 

utslippene fra bruk av fossile brensler relativt ube-

tydelige og mindre enn utslippene som skyldtes avsk-

oging. Men med den raske økonomiske veksten etter 

2. verdenskrig fulgte også en sterk vekst i bruken av 

både kull og olje. Etter hvert har også naturgass spilt 

en viktig rolle i den globale energiforsyningen og 

dermed også for utslippene av CO
2
. Det også grunn 

til å merke seg at avskoging i tropene i flere tiår har 

vært en utslippskilde på størrelse med utslippene fra 

bruk av kull.

Veksten i CO
2
-utslippene har vært markert lavere 

etter 1975. Det skyldes ikke minst at den kraftige 

prisøkningen på olje etter at OPEC endret strategi på 

1970-tallet. Men veksten i utslippene fra avskoging 

har også avtatt betydelig i denne perioden, og i dag 

øker skogarealet i tempererte strøk og absorberer 

dermed CO
2
 fra atmosfæren. 

Det er imidlertid grunn til å legge merke til at høye 

utslipp av CO
2
 har en relativt kort forhistorie. Over 

50 prosent av utslippene har funnet sted etter 1975. 

Figur 2.2 viser fordelingen av CO
2
-utslipp fordelt på 

noen geografiske hovedregioner. Frem til midten 

av det 20. århundre dominerte utslipp fra industri-

landene fullstendig. Først de siste tiårene har utslip-

pene fra utviklingslandene spilt en større rolle.

Globale karbonutslipp i ulike SRES-scenarier
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Figur 2.3. CO2-utslipps fra fossile brensler, historisk og i ulike SRES-

scenarier. Rød kurve viser utslipp i den referansebanen som legges til 

grunn i denne rapporten. Gt CO2.Kilde: IPCC (2000), Marland (2007) 

og Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.4. Verdens befolkning 1950-2100 i FNs befolkningsfrem-

skrivninger (2006), middelalternativet. Millioner.Kilde: United 

Nations (2006).
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2.2  Utslippsscenarier for det 21. århundre
Å anslå klimagassutslipp frem i tid er en aktivitet 

med usikkert resultat. De utslippsanslagene som 

finnes, spriker da også i alle retninger. IPCCs Special 

Report on Emission Scenarios (SRES) fra 2000 er den 

mest sentrale kilde for slike anslag. Som figur 2.3 

viser, er det stor variasjon i anslagene allerede hvis 

man kun ser frem til 2030. Usikkerheten blir betydelig 

mye større hvis man går enda lengre frem i tid. Frem 

til 2050 er den globale befolkningsutviklingen relativt 

forutsigbar, ettersom en stor andel av de som vil leve i 

2050 i stor grad vil være født av kvinner som allerede 

er født. Følgelig vet man en del om potensialet for 

fødsler i dette tidsperspektivet. Men går man lengre 

frem i tid øker usikkerheten knyttet til den globale 

befolkningsutviklingen betydelig. Og følgelige øker 

også usikkerheten om utslippsutviklingen. For 2100 

varierer anslagene på verdens befolkning fra litt over 

fem milliarder til litt under 15 milliarder. Gitt at det er 

stor uvisshet om den økonomiske utviklingen og hva 

slags energikilder som vil være sentrale 100 år frem 

i tid, er det opplagt at det er umulig å si veldig mye 

om hvordan utslippsutviklingen blir i et slikt tidspers-

pektiv. 

Men derimot er det mulig å si relativt mye om hvor-

dan utslippsutviklingen blir frem mot 2020 og 2030. 

Innenfor et slikt tidsperspektiv kan man gi relativt 

presise anslag på hvor mange mennesker det vil være 

på jorden og man vet at mye av den infrastruktur for 

transport og energiproduksjon som eksisterer i dag, 

også vil eksistere noen tiår frem i tid.

I denne rapporten tar jeg utgangspunkt i noen trans-

parente scenarier for utslippsutviklingen. De bygger 

CO2-utslipp per capita i referansebanen
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Figur 2.5. Pr.capita CO2-utslipps fra fossile brensler, historisk og i 

referansebanen i denne rapporten. Tonn CO2/capita. Kilde: Mar-

land et al. (2007) og Statistisk sentralbyrå.
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gioner. Mt CO2.Kilde: Marland et al. (2007) og Statistisk sentral-

byrå.
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skrivninger. For perioden frem til 2030 bygger jeg 

så på de pr. capita utslippene som er lagt til grunn 

i den siste rapporten fra US Department of Energy 

(International Energy Outlook 2007). For årene etter 

2030 er pr capita utslipp trendmessig forlenget, slik 

det fremgår av figur 2.5. I samsvar med hva man 

finner i en rekke SRES-scenarier er det lagt til grunn 

at det mot slutten av århundret skjer teknologiske 

endringer som medfører at bruken av fossile brensler 

stagnerer og når en topp. Dette er en spekulativ 

forutsetning, men den er ikke vesentlig for konklus-

jonene på analysen, som har fokus på 2020 og 2030. 

Befolkningsutviklingen i FN’s middelalternativ er vist 

i figur 2.4. Det er i dag om lag 6,6 milliarder men-

nesker på jorden. I 2020 vil dette ha økt til nærmere 

7,7 milliarder og til 8,3 milliarder i 2030, i henhold 

til disse fremskrivningene. Deretter går man inn i en 

periode med avtakende befolkningsvekst og i dette 

scenariet stopper befolkningsveksten opp før man 

har passert 10 milliarder mennesker. 

Utslippene og konsentrasjonen av CO
2
 som følger av 

disse forutsetningene, er vist i figur 2.8. Med et slik 

utslippsforløp passeres 600 ppm CO
2
 mot slutten av 

århundret.

Den røde utslippskurven viser så et mulig forløp for 

utslippene av CO
2
 som gir en stabilisering av CO

2
-kon-

sentrasjonen på rundt 450 ppm innen slutten av år-

hundret. I denne banen fortsetter utslippene å vokse 

ennå noen år, men veksten er lavere enn i referanse-

banen. I 2020 og 2030 er utslippene henholdsvis 13 og 

30 prosent lavere enn i referansebanen. Deretter faller 

utslippene raskt. I 2050 er utslippene tilbake på 1990-

nivå, og nærmer seg null mot slutten av århundret. 

Utslipp av CO2. Gt
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Dette er et meget ambisiøst scenario som utifra da-

gens situasjon i det internasjonale klimasamarbeidet 

kan synes urealistisk. De sorte kurvene i figur 2.7 og 

2.8 viser derfor et vesentlig mindre ambisiøst sce-

nario der utslippene fortsetter å vokse helt frem mot 

2050, men med en raskt avtakende vekst etter 2030. 

I denne banen er utslippene i 2020 og 2030 henhold-

svis 8 og 18 prosent lavere enn i referansebanen.1 

Etter 2050 faller utslippene og er tilbake på 1990-

nivå rundt 2080. Dette scenariet gir en CO
2
-konsen-

trasjon i 2100 på rundt 500 ppm CO
2
. Inkluderer vi 

alle klimagassene, innebærer dette altså en samlet 

konsentrasjon på rundt/litt over 550 CO
2
- 

ekvivalenter i 2100, noe som kan innebære en  

oppvarming på 2 – 5 ˚C.

I det følgende konsentreres oppmerksomheten om 

banen som gir 500 ppm i 2100. Men også dette er et 

scenario som forutsetter omfattende utslippsreduk-

sjoner også i både u-landene og i USA. Det er derfor 

interessant å se hva som blir virkningen dersom det 

kun er industrilandene, eller endog en begrenset 

gruppe av industrilandene, som faktisk foretar de 

utslippsreduksjonene som en slik bane foreskriver.

Anta derfor at det bare er industrilandene som 

faktisk gjennomfører utslippsreduksjoner i henhold 

til den banen som ville gitt 500 ppm i 2100 med full 

oppslutning. I de øvrige delene av verden lar vi utslip-

pene være som i referansebanen. Det gir et forløp 

som de grønne kurvene i figur 2.7 og 2.8. 

Anta videre at heller ikke USA og Canada blir med, 

slik at det bare er de europeiske landene (inklusive 

Russland) samt OECD-landene i Asia som gjennom-

fører utslippsreduksjonene i ”den sorte banen”. Det 

ville gitt et forløp for utslipp og konsentrasjon som 

med de blå kurvene i figur 2.7 og 2.8.

Disse to banene illustrerer at det kan bli vanskelig 

å videreføre Kyoto-avtalen med nye utslipps-

perioder dersom den ikke får en vesentlig bredere 

oppslutning enn i dag, ettersom en slik avtale vil 

gir avtalelandene betydelige kostnader uten at det 

vil redusere oppvarmingen i nevneverdig grad. De 

blå kurvene i figur 2.7 og 2.8 kan illustrere effekten 

av en videreføring av Kyoto-avtalen uten bredere 

1  De prosentvise kuttene i forhold til referansebanen er like i alle 

land.

tilslutning enn i dag. Den langsiktige virkningen på 

konsentrasjonen av CO
2 

i atmosfæren vil bli svært 

begrenset. Og det vil ikke bli vesentlig bedre selv om 

man får tilslutning fra USA. 

Disse scenariene gir viktig bakgrunn for en diskusjon 

av hva slags kvotepriser Norge kan komme til å stå 

overfor i 2020 og 2030. Industrilandenes vilje til å 

påta seg stramme forpliktelser i nye Kyoto-perioder 

dersom u-landene ikke blir med, vil trolig være svært 

begrenset i og med at man ser at tiltakene vil ha liten 

effekt på klimaet så lenge man ikke får bred oppslut-

ning om en avtale.

I dag har man en situasjon der det ser ut til å være 

vilje i Europa til å inngå forpliktende avtaler om 

utslippsreduksjoner, kanskje også i Japan og Canada. 

Men som figur 2.7 og 2.8 illustrerer, er det klart at 

store utslippsbegrensninger må omfatte en langt 

større gruppe land dersom den skal ha noe mer 

enn marginal virkning. Det er derfor usannsynlig 

at en mindre gruppe av land konsentrert rundt EU 

vil videreutvikle sitt kvotehandelsregime i flere tiår 

fre mover dersom man etter hvert ikke får tilslutning 

fra de store utslippslandene slik at regimet etter 

hvert dekker store deler av de globale utslippene. 

Hvorvidt et slikt globalt klimaregime er sannsynlig, 

diskuteres i neste avsnitt.
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3.1  Status for det internasjonale  
klimasamarbeidet
Det internasjonale klimasamarbeidet har i hoved-

sak blitt drevet frem innenfor rammene av klima-

konvensjonen fra 1992.2 Denne avtalen har blitt 

ratifisert av de fleste land i verden, også USA. Men 

den fastsetter ikke noen kvantifiserte, bindende for-

pliktelser om å redusere utslippene for noen land. 

Derfor forhandlet man seg i 1997 frem til Kyoto-

protokollen, som innebærer en forpliktelse for 

industrilandene til samlet sett å redusere klimagass-

2  United Nations Framework on Climate Change. Vedtatt på klima-

toppmøtet i Rio de Janeiro, 1992. 

utslippene til fem prosent under 1990-nivået i 

perioden 2008 – 2012. 

Kyoto-protokollen ble tidlig fremstilt som en viktig 

nyvinning i internasjonalt klimasamarbeid blant 

annet fordi den åpnet for kvotehandel mellom land. 

Men det skulle vise seg at denne nyvinningen også 

gjør avtalen sårbar. 

I utgangspunktet var Kyoto-protokollen en god 

start på det internasjonale klimasamarbeidet i 

Kapittel 3 | Internasjonalt klimapolitiske  
samarbeid - kan vi forvente et gjennombrudd?

Tabell 3.1  Kyoto-landenes nasjonale kvoter i forhold forventede business-as-usual (BAU) utslipp.  

Millioner tonn CO2-ekvivalenter og prosent.

Utslipp i 1990 Nasjonal kvote 

ift. 1990-ut-

slipp* Prosent

Nasjonale 

Kyoto-kvoter (pr 

år)*

BAU-utslipp i 

Kyoto-perioden

Årlig netto et-

terspørsel etter 

utslippskreditter 

under Kyoto

Russland 2961 +4,1 3082 2331 -751

Ukraina 979 +0,4 983 509 -474

EU-15 4091 -8,1 3760 4074 +313

Nye EU-land fra 2004 

og 2007

1368 -6,0 1287 979 -308

Canada 608 +1,2 615 809 +194

Japan 1176 -2,0 1153 1317 +164

Norge 52 +3,8 54 63 +9

Andre 162 -1,9 158 179 +20

EU-27 5459 -7,5 5047 5053 +6

USA 6547 -6,0 6152 8656 +2504

Alle industriland 17943 -3,9 17244 18916 +1673

Industriland utenom 

USA og Australia

11396 -2,7 11092 10261 -831

* Inkluderer utvidete kvoter i henhold til reglene om godskrivning av CO2-opptak i ved arealendringer i Marrakesh-avtalen. Kilde: UNCCC.
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den forstand at den innebar en klar forpliktelse for 

industrilandene til å redusere sine utslipp signifikant. 

Dette fremgår av tabell 3.1, som viser at avtalen i ut-

gangspunktet ville fremtvinge en utslippsreduksjon 

i industrilandene på i størrelsesorden 1,7 milliarder 

tonn CO
2
-ekvivalenter. Helt sentralt var det her at 

USA hadde fått tildelt en kvote som lå anslagsvis  

2,5 milliarder tonn under dette landets forvent-

ede årlige klimagassutslipp i forpliktelsesperioden 

2008–2012. Med denne stramme forpliktelsen til 

USA lå det an til at USA nærmest ville støvsuge 

kvotemarkedet for utslippsrettigheter, og dermed 

presse opp kvoteprisen som i sin tur ville generere 

betydelige utslippsreduksjoner, særlig i den industri-

aliserte verden. 

Etter 1997 har det imidlertid skjedd ting som 

gjør at Kyoto-protokollen er blitt kraftig svekket 

og ikke lenger kan forventes å bidra til vesentlige 

utslippsreduksjoner. Det første alvorlige slaget mot 

Kyoto-protokollen kom i 2001, da president George 

W. Bush trakk USA fra avtalen. Senere fulgte Austra-

lia etter. Den forventede store kjøperen av kvoter var 

dermed ute av markedet. Derimot sitter man igjen 

med land som Russland og Ukraina, som begge har 

blitt tildelt langt større kvoter enn de har behov for. 

Med USA og Australia ute av kvotemarkedet, ligger 

det derfor an til at kvotemarkedet under Kyoto-avtal-

en vil ha et netto overskudd av utslippsrettigheter på 

rundt 800 millioner tonn CO
2
-ekvivalenter, se tabell 

3.1. 

Dette tilsier en meget lav pris på Kyoto-kvoter i peri-

oden 2008– 2012, og tilsvarende liten miljøeffekt (se 

Barrett, 2003, Böhringer, 2002, Hagem og Holtsmark, 

2001, Holtsmark, 2003, 2006). Det er imidlertid 

usikkert hvor lav prisen på kvoter blir. I Kyoto-avtalen 

tillates det nemlig at landene kan spare utslippsret-

tigheter til en senere forpliktelsesperiode. Russland 

og Ukraina vil ikke derfor selge kvoter til priser ned 

mot null hvis det er utsikter til en forlengelse av 

avtalen med nye forpliktelsesperioder der forplik-

telsene kan være strammere og dermed gi høyere 

kvotepriser. 

Etter at USA hadde trukket seg fra Kyoto-protokol-

len, var det lenge usikkert om Russland ville ratifisere 

avtalen. Men etter at Russland hadde fått utvidet sin 

i utgangspunktet overdimensjonerte nasjonale kvote 

ytterligere, ratifiserte landet avtalen i november 

2004.

Historien om Kyoto-avtalen, og hva man har endt 

opp med er viktig for å forstå hvor vanskelig det er 

å få til et effektivt internasjonalt klimasamarbeid 

i fremtiden. Dermed er denne historien også viktig 

når man skal diskutere mulige kvotepriser i 2020 og 

2030. Det er ikke opplagt at det blir lettere å få til en 

avtale for som gjelder 2020 eller 2030, enn 2010. Det 

er derfor heller ikke opplagt at Norge vil stå overfor 

et klimaregime i 2020 eller 2030 som stiller oss over-

for en effektiv nasjonal skranke og en høy kvotepris.

Flere skjær i sjøen med hensyn på avtalebygging 

blir drøftet i neste underavsnitt. Men historien om 

Kyoto-avtalen illustrerer hvordan dette avtalekon-

septet, med nasjonale utslippskvoter og kvotehan-

del, blir sårbart. I første runde fikk USA en stram 

utslippsforpliktelse samtidig som miljøeffekten av 

avtalen i praksis sto og falt med USAs deltakelse. 

Men slik vil det i prinsippet alltid være innenfor dette 

avtalekonseptet: En kvotehandelsavtale etter møn-

ster av Kyoto-avtalen vil være sårbar i forhold til at 

de landene som bærer de tyngste kostnadene er de 

som med størst sannsynlighet trekker seg. Men det 

er nettopp når slike land trekker seg fra avtalen, at 

miljøeffektiviteten ved avtalen svekkes alvorlig. 

I neste runde kan det være ett eller flere andre land 

som får en tilsvarende nøkkelrolle. Hvis etter eller 

flere av disse landene trekker seg, kan vi enda en 

gang ende opp med en avtale med liten virkning.

Det er også andre svakheter ved Kyoto-avtalen, 

som taler for at den ikke vil bli etterfulgt av et sett 

med effektive avtaler som gir høye kvotepriser i for 

eksempel 2020 og 2030. Ikke minst sårbar er straf-

femekanismen som iverksettes dersom et land ikke 

overholder sine forpliktelser. Denne mekanismen 

innebærer at et land som overskrider sin forpliktelse 

med x tonn CO
2
-ekvivalenter i en periode, skal straffe 

seg selv ved å redusere sine utslipp med 1,3x tonn 

utover det som ligger i avtaleforpliktelsen i påføl-

gende periode. 

Problemet med denne mekanismen, er blant annet 
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seg, ved å overskride kvoten i påfølgende periode 

med 1,3x tonn. Da øker straffen til 1,7 x tonn i peri-

oden deretter. Men igjen kan kvoten overskrides med 

et tilsvarende beløp, osv osv. 

I praksis har altså ikke Kyoto-avtalen noen effektiv 

straffemekanisme som gjør det lønnsomt for part-

slandene å følge avtalen. Et unntak har vi imidlertid 

for land som kan få en nettogevinst av kvotesalg, 

ettersom avtalen truer med at brudd på avtalen vil 

kunne føre til at man mister retten til kvotesalg. 

Spørsmålet er imidlertid om dette er en troverdig 

trussel, da den også vil gå utover andre avtaleland 

som vil få begrenset sin tilgang på utslippsrettighet-

er ved å insistere på at denne straffemekanismen 

skal tas i bruk.

Mangelen på straffemekanisme i Kyoto-avtalen 

reiser spørsmålet om avtalen, og eventuelle etter-

følgere, vil bli fulgt opp at partslandene. Men i tillegg 

er det usikkert om første forpliktelsesperiode vil bli 

fulgt opp av nye forpliktelsesperioder. Problemet 

er at avtalelandenes vilje til å inngå nye avtaler 

for nye forpliktelsesperioder, vil svekkes dersom 

det blir tydelig at avtalekonseptet påfører landene 

be tydelige kostnader, men samtidig i praksis betyr 

lite eller ingenting for den globale utslippsutviklin-

gen. Figur 2.7 og 2.8 viser tydelig hvor lite det vil bety 

om industrilandene på egenhånd iverksetter omfat-

tende utslippsreduksjoner uten at u-landene er med. 

Enda mindre utslag på globale utslipp og fremtidig 

CO
2
-konsentrasjon får man selvsagt dersom indus-

trilandene, eller en gruppe av industriland, opererer 

innenfor et inneffektivt avtalekonsept som gir små 

utslippsreduksjoner.

3.2  Klimasamarbeidet i Europa
Ved fremforhandlingen av Kyoto-avtalen var EU 

kritisk til inkludering av kvotehandel i avtalen. Dette 

konseptet var det særlig USA som forlangte inklud-

ert, godt støttet at en stor potensiell selger som 

Russland. Etter at Kyoto-avtalen var fremforhandlet, 

foreslo EU et sett med regler som ville sette sterke re-

striksjoner på kvotehandelen, se for eksempel Holts-

mark og Mæstad (2002). Men etter at USA trakk seg 

fra Kyoto-avtalen, forstod man i EU at verken Japan, 

Russland eller Canada ville stå ved avtalen dersom 

EU forlangte restriksjoner på kvotehandelen. Dermed 

fikk man en Kyoto-avtale som la opp til omfattende 

kvotehandel. Dette kan ha bidratt til å snu stemnin-

gen i EU og man fikk etter hvert planer om å innføre 

et internt marked for utslippskvoter i EU allerede 

fra 2005, tre år før Kyoto-avtalen skulle begynne å 

virke. Norge utviklet et lignende system parallelt, og 

i perioden 2005-2007 har vi hatt kvotehandelssyste-

mer i Norge og EU. Norske myndigheter har godkjent 

at norske bedrifter kan legitimere sine utslipp med 

kvoter fra EU, men EU har ikke tilsvarende godkjent 

norske kvoter.

EUs og Norges kvotemarked for perioden 2005–2007 

ser ut til å bli relativt mislykket i den forstand at man 

i liten grad har generert utslippsreduksjoner. Av ulike 

årsaker delte myndighetene i de involverte landene 

ut for mange utslippsrettigheter slik at kvoteprisen 

har falt ned mot null. Verken i Norge eller i EU vil 

en kvotepris på 5 – 10 cent generere utslippsreduk-

sjoner.

Men det ser ut som om myndighetene har lært, slik 

at man kan komme til å stå overfor et mer effektivt 

kvotemarked i EU og i Norge i perioden 2008 – 2012. 

I skrivende stund er prisen på 2008-kvoter på rundt 

22 €/tonn CO
2
. Hvis denne situasjonen vedvarer, 

kan EUs kvotemarked generere relativt omfattende 

utslippsreduksjoner. Men samtidig må man være klar 

over at dette markedet omfatter en meget begrenset 

andel av de globale klimagassutslippene. Det er des-

suten noe uklart om dette markedet egentlig setter 

noen klare rammer for Norges klimapolitikk. Det er 

i første rekke norske myndigheter som har ønsket 

å koble det norske kvotemarkedet til EUs marked, 

mens EU har forsinket denne prosessen. 

Man kan ikke se bort ifra at Norge i 2020 fortsatt er 

en del av et relativt begrenset internasjonalt kvote-

marked konsentrert rundt EU, og at dette kan legge 

klare restriksjoner på handelen med kvoter fra land 

utenfor EU. Men av grunner belyst i avsnitt 2, virker 

det usannsynlig at et slik situasjon skal vedfare helt 

frem til 2030. 
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3.3  Hva sier teoretisk forskning om  
mulighetene for å få etablert et effektivt  
internasjonalt kvotehandelsregime?
Klimaproblemet er et globalt problem i den forstand 

at det ikke spiller noen rolle hvor utslippene skjer. 

Det er utelukkende de globale utslippene som teller. 

Utslippsreduksjoner er altså et globalt kollektivt 

gode. Nettopp på grunn av problemets globale kara-

kter, og relativt høye kostnader fra utslippsreduk-

sjoner, er det også ulønnsomt for enkeltland å 

iverksette mer enn begrensede tiltak på egenhånd. 

Skal det være lønnsomt for enkeltland å iverk-

sette omfattende og kostbare tiltak for å redusere 

klimagassutslippene, må det være som et ledd i en 

internasjonal avtale der andre lands utslippsreduks-

joner er betinget av egne utslippsreduksjoner. 

Spørsmålet er om det er mulig å bygge et internas-

jonalt avtaleverk som gir slike incentiver til enkelt-

land. Skal det anses som sannsynlig at Norge vil stå 

overfor en høy kvotepris i fremtiden, må det være 

fordi det anses som sannsynlig at man lykkes med 

å bygge et effektivt internasjonalt avtaleverk for å 

redusere klimagassutslippene der det også åpnes for 

kvotehandel mellom land. Hvorvidt en slik utvikling 

er sannsynlig, blir derfor drøftet i dette avsnittet.

Helt siden klimaproblemet for alvor kom på den 

politiske dagsorden ved slutten av 1980-tallet, 

har statsvitere og samfunnsøkonomer forsket på 

muligheten for å få stand et effektivt internasjonalt 

avtaleverk for å begrense klimagassutslippene. Tidlig 

begynte sentrale forskere på dette feltet å tegne et 

pessimistisk bilde, se for eksempel Barrett (1994), 

Hoel (1992), Carraro og Siniscalco (1993), og denne 

situasjonen har vedvart. Det er etter hvert mye 

faglitteratur som konkluderer med at det kan bli 

vanskelig å bygge et internasjonalt avtaleverk for ef-

fektiv reduksjon av klimagassutslipp, se for eksempel 

oversikten i Barrett (2005). 

Nedenfor presenteres noen enkle spillteoretiske 

tankeskjemaer som illustrerer hvorfor det internas-

jonale diplomatiske nettverk strever med å arbeide 

frem effektive avtaler for å løse klimaproblemet. For 

en annen populær fremstilling med litt mer realis-

tiske modeller enn i denne rapporten (men dermed 

også mer innfløkte), se Holtsmark (2007).

Kort fortalt handler problemene i forhandlingene 

om at det for enkeltland er ideelt om man klarer å 

manøvrere seg inn i en situasjon der man blir mer 

eller mindre gratispassasjer til en effektiv kli-

maavtale mellom en stor gruppe av land. 

3.3.1  Et klimaspill med to land

Anta i første omgang at verden består av kun to like 

land, A og B. I utgangspunktet slipper disse landene 

ut én milliard tonn CO
2
 hver. For å gjøre spillet så 

enkelt som mulig, antar vi at landene kan velge 

mellom å eliminere alle sine utslipp, eller å fortsette 

å forurense som før. Hvis vi lar utslippsenheten her 

være én milliard tonn CO
2
, betyr det at de to landene 

kan velge mellom en utslippsreduksjon på null eller 

én enhet. I virkelighetens verden kan land velge ulike 

utslippsnivåer, men det ser vi bort fra for å gjøre 

spillet så enkelt som mulig.3

Definer r
A
 og r

B 
som utslippsreduksjonen i henholds-

vis land A og B. Den globale utslippsreduksjonen blir 

da r
A
 + r

B
. Vi har altså tre muligheter: Hvis ingen av 

landene reduserer utslippene er r
A
 = r

B
 = 0. Hvis deri-

mot ett av landene reduserer utslippene med én mil-

liard tonn CO
2
, mens det andre landet ikke gjør noe, 

blir den globale utslippsreduksjonen én milliard tonn 

CO
2
. Men hvis begge land eliminerer egne utslipp, 

dvs hvis r
A
 = r

B
 =1, blir den globale utslippsreduks-

jonen på to milliarder tonn CO
2
.

Utslippsreduksjoner er et kollektivt gode slik at hvert 

land får en klimagevinst av summen av begge lands 

utslippsreduksjoner. La oss her anta at klimagevin-

sten av utslippsreduksjoner kan måles i penger og er 

proporsjonal med den globale utslippsreduksjonen. 

Vi kan skrive at klimagevinsten av utslippsreduks-

joner er b(r
A
 + r

B
 ), der b er et positivt tall. Vi antar at 

b=2 (for eksempel milliarder dollar).  

Når vi her snakker om klimagevinst av utslippsreduk-

sjon, tenker vi på gevinsten av at man vil får mindre 

ødeleggelser fra tørke/varme og mindre kostnader i 

forbindelse med at man må tilpasse seg et stigende 

havnivå osv, dersom man redusere utslippene. 

Når det gjelder kostnadene som påløper dersom et 

3  Holtsmark (2007) ser på en litt mer komplisert modell der landene 

gjør kontinuerlige valg og har stigende marginale rensekostnader.
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2 land velger å eliminere sine utslipp, antar vi at disse 

er c milliarder dollar. Hvis et land ikke reduserer 

utslippene, får det selvsagt heller ingen kostnad. 

Kostnadene til for eksempel land A blir altså cr
A
. 

Anta at c = 3. Da blir landenes nettogevinster (pay-

offs), som vi kaller V
A
 og V

B
, som følger:

V
A 

= 2(r
A
+r

B
) – 3r

A
,

V
B 

= 2(r
A
+r

B
) – 3r

B
.

Første ledd på høyre side av likhetstegnene repre-

senterer gevinsten av utslippsreduksjon, mens andre 

ledd representerer kostnadene ved å gjennomføre 

eventuelle utslippsreduksjoner. 

Hvert av de to landene har to valgmuligheter: Elimi-

nere egne utslipp eller fortsette som før. Men deres 

payoff avhenger også av hva det andre landet velger 

å gjøre. Spillmatrise 1 illustrerer de ulike valgmu-

lighetene og konsekvensene av dem i form av pay-

offs, der første og andre tall i hver celle representerer 

payoff til henholdsvis land A og B. 

Spillmatrise 1
Land B

Fortsetter 

som før 

Eliminerer 

egne ut-

slipp

Land A

Fortsetter som 

før 
0  0 2  –1

Eliminerer 

egne utslipp
–1  2 1  1

Hvis begge land fortsetter som før, påløper det ingen 

kostnader til utslippsreduksjoner, men da får heller 

ingen av landene noen klimagevinst. Begge land får 

følgelig payoffs på null, se cellen øverst til venstre. 

Hvis derimot begge land reduserer utslippene, får de 

begge en klimagevinst av dette på 2(1+1) = 4 (mil-

liarder dollar). Men begge land pådrar seg kostnader 

på 3 milliarder dollar. Følgelig får begge land en pay-

off på 1 milliard dollar, se cellen nederst til høyre. 

Vi ser altså at hvis landene klarer å bli enige om å 

eliminere utslippene, vil begge komme bedre ut enn 

om de fortsetter som før.

La oss så tenke oss at land A reduserer utslippene. 

Hva bør nå land B gjøre? Ved å fortsette som før, 

vil land B høste gevinsten av at land A har redusert 

utslippene uten selv å pådra seg noen kostnader. 

Det gir en payoff på 2, se cellen øverst til høyre. Hvis 

derimot land B gjør som land A og eliminerer egne 

utslipp, blir payoff 1. 

La oss først tenke oss at de to landene ikke samar-

beider. Vi legger til grunn at statslederne i begge 

land er klar over klimaproblemet og dets alvorlige 

karakter. De er med andre ord kjent med tallene 

i matrisen over. Men det er samtidig deres jobb å 

ivareta landets interesser. Regjeringen i land A vet 

ikke hva regjeringen i land B vil velge. De analyserer 

derfor begge muligheter. De ser at hvis land B velger 

å fortsette som før, vil de selv få en payoff på 0 ved å 

fortsette som før, mens payoff blir –1 av å redusere 

utslippene. Gitt at land B fortsetter som før, lønner 

det seg altså for land A også å fortsette som før. 

Men regjeringen i land A vurderer også muligheten 

for at regjeringen i land B vil eliminere egne utslipp. 

Da vil de selv få en payoff på 2 ved å fortsette som 

før, mens de får en payoff på bare 1 hvis de reduserer 

utslippene. 

Regjeringen i land A må nå innse at uansett hva land 

B velger å gjøre, så er det i innbyggerne i land A sine 

interesser å fortsette å slippe ut klimagasser som før. 

Det samme vil da naturligvis gjelde for land B. Uten 

noen form for avtale mellom landene havner man i 

den situasjonen at begge landene fortsetter å slippe 

ut like mye klimagasser som før. 

Dette er ikke noen gunstig situasjon. Begge land får 

en payoff på null, mens det i prinsippet er mulig å 

komme i en situasjon der begge land kommer bedre 

ut. 

Vi kan nå tenke oss at regjeringen i land A sier 

til regjeringen i land B at hvis, og bare hvis, dere 

eliminerer utslippene deres, skal vi også gjøre det 

med våre. Hvis regjeringen i land B vil sitt eget lands 
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beste, går den inn på en slik avtale. Dermed har de 

to landene en avtale om utslippsreduksjon. Og vi ser 

lett at det vil være i begge lands interesse å holde 

avtalen, ettersom brudd på avtalen fra den ene part 

vil bringe verden fra ruten øverst til venstre til ruten 

nederst til venstre, noe begge land vil tape på. 

Men hvis dette var en god modell av virkeligheten, 

hvorfor får vi ikke da en effektiv klimaavtale? Det 

skal vi se på i neste avsnitt. 

3.3.2  Enkelt klimaspill med fire land

La oss nå anta at verden er som i spillet beskrevet 

over, men nå legger vi til grunn at det er fire land i 

verden, A, B, C og D. Vi legger samme struktur for 

kostnad og klimagevinst til grunn som over. Payoff til 

land i = A, B, C, D blir nå som følger:

V
i 
= 2(r

A
+r

B
+ r

C
+r

D
) – 3r

i
.

Hvis alle landene eliminerte egne utslipp, ville det 

gitt payoffs på 5 (milliarder dollar) til alle land. Det er 

den beste (Pareto-effisiente) løsningen. Men som jeg 

skal komme tilbake til, kan det være vanskelig å få i 

stand en avtale som bringer verden dit.

Anta foreløpig at land C og D fortsetter å slippe ut 

klimagasser som før. Det vil si at  

r
C 

= r
D 

= 0. Da er vi tilbake i samme spill mellom land 

A og B som i avsnittet over. Følgelig vil det være 

lønnsomt for land A og B å inngå en avtale om ut-

slippsreduksjon og vi kan anta at r
A 

= r
B 

= 1. 

Anta at lederne i land C blir kjent med denne avtalen 

mellom land A og B og vurderer om det er i landets 

interesser å slutte seg til avtalen.

Regjeringen i land C kan trygt legge til grunn at land 

A og B vil overholde avtalen dem imellom, uansett 

hva land C velger, ettersom avtalen mellom land A og 

B er lønnsom for begge parter. Det er altså ikke slik at 

klimaavtalen er avhengig av tilslutning fra flere land. 

I første omgang antar vi at land D uansett fortsetter 

å slippe ut klimagasser som før. Payoff til land C blir 

nå som følger:

V
C 

= 2(1+1+ r
C
+0) 3r

C
.

Omskriving gir:

V
C 

= 4–r
C
.

Hvis land C ikke slutter seg til avtalen, dvs at r
C
 =0, 

blir payoff til land C 4. Hvis derimot land C slutter seg 

til avtalen, dvs at r
C
 =1, følger det at payoff blir 3. 

Konklusjonen er at land C vil se sine interesser best 

ivaretatt ved å stå utenfor klimaavtalen. I og med 

at land D står overfor akkurat samme valgsituasjon 

som land C, kan vi slutte oss til at også land D vil 

holde fast ved sin strategi om ikke å slutte seg til 

klimaavtalen mellom land A og B. 

Spillmatrise 2
Land C

Fortsetter 

som før 

Eliminerer 

egne ut-

slipp

Land A 

og B

Dropper 

avtalen 
0  0 2  –1

Overholder 

avtalen
1  4 3  3

Situasjonen er oppsummert i spillmatrise 2. Nå 

representerer første tall i cellene gevinstene til land 

A og B (hver for seg), mens tallet til høyre i cellene 

representerer payoff til land C. 

De to øverste cellene viser situasjonen dersom det 

likevel ikke skulle bli noen avtale mellom land A 

eller B, eller at de begge skulle bryte avtalen. Vi ser 

at hvis land C fortsetter som før, får land A og B en 

payoff på 1 dersom de opprettholder avtalen. Bryter 

de avtalen, faller de ned til en payoff på 0. 

Dersom land C derimot eliminerer sine utslipp, 

får land A og B en payoff på 2 dersom de dropper 

avtalen seg imellom, og en gevinst på 3 dersom de 

opprettholder avtalen. 

Vi ser altså at for land A og B er det lønnsomt å op-

prettholde avtalen om å eliminere sine utslipp, uan-

sett hva land C velger. Følgelig er det ikke troverdig 

om land A og B skulle forsøke å presse land C (eller 

land D) med på avtalen ved å true med at avtalen 
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2 mellom A og B ikke vil bli opprettholdt dersom de 

ikke slutter seg til.4

3.3.3  Faglig uenighet om betydningen av  

stabile koalisjoner 

I modellen i forrige underavsnitt var det mulig å få 

i stand en avtale mellom to land, men det var ikke i 

andre lands interesse å slutte seg til en slik avtale. I 

spillteoriens terminologi sier vi at en stabil koalisjon 

har bare to medlemmer i denne modellen.

I litt mer realistiske modeller, der landene står over-

for kontinuerlige valg av utslippsnivå og stigende 

marginalkostnader for utslippsreduksjoner, er resul-

tatet at man har små stabile koalisjoner. Det er van-

skelig å konstruere særlig realistiske modeller som 

gir stabile koalisjoner som er større enn 4 – 5 land. I 

mange modeller består en stabil koalisjon av bare 2 

– 3 land, se for eksempel Barrett (1994, 2005), eller 

Holtsmark (2007) for en relativt populær fremstilling 

av spørsmålet om størrelsen på stabile koalisjoner.

At stabile koalisjoner er små, betyr at en klimaavtale 

mellom en stor gruppe av land står i fare for å lide 

samme skjebne som Kyoto-protokollen: At land 

trekker seg fra avtalen slik at avtalen svekkes. Hva er 

intuisjonen bak dette resultatet?

Vi kan gå tilbake til modellen i forrige underavs-

nitt og anta at man har fått til en avtale med alle 

fire land der alle skal eliminere sine utslipp. Det gir 

som nevnt en payoff på 5til alle. Men for alle de fire 

deltakerlandene er det nå fristende å trekke seg fra 

avtalen og satse på at de tre gjenværende landene 

likevel står ved avtalen. Hvis for eksempel land D 

trekker seg, vil land D sitte igjen med en payoff på 6 i 

stedet for 5, mens payoff til land A, B og C faller til 3, 

jf. nederste høyre celle i spillmatrise 2.

Men som påpekt over, er heller ikke en koalisjon 

mellom A, B og C stabil. Ett av landene ligger an til å 

trekke seg slik at ubryteren får en payoff på 4, mens 

4  I den enkle modellen som er presentert her, med diskrete valg, 

vil man kunne få en Pareto-effisient løsning ved at to og to land går 

sammen og gjør avtaler seg imellom. Men dette er kun et resultat 

av modellens forenkling av virkeligheten. I Holtsmark (2007) er det 

vist at et sett med slike regionale, uavhengige avtaler ikke vil gi noen 

store utslippsreduksjoner.

de to gjenværende avtalelandene får en payoff på 1. 

På den måten argumenterer den teoretiske littera-

turen på feltet for at det vil være vanskelig å få til 

avtaler med bred oppslutning.

Det er imidertid ikke alle forskere på feltet som teg-

ner et like pessimistisk bilde av situasjonen. Særlig 

Parkash Chander (National University of Singapore) 

og Henry Tulkens (Université Catholigue de Louvain) 

legger mindre vekt på størrelsen på stabile koalis-

joner, se for eksempel Chander (2007) og Chander og 

Tulkens (1995). Chander og Tulkens argumenterer for 

at en global Pareto-effisient avtale er en likevektsløs-

ning i spillet. Argumentasjonen er litt innfløkt. Men 

det kan forklares med utgangspunkt i situasjonen 

beskrevet over der land D trekker seg fra den globale 

avtalen. Chander og Tulkens argumenterer for at led-

erne i land D vil legge til grunn at dette fører til fullt 

sammenbrudd i alt internasjonalt klimasamarbeid, 

og derfor vil myndighetene i land D (og de tre andre 

landene) stå fast ved den globale avtalen.

Chander og Tulkens argumenterer for at land D vil 

forutse at, hvis de trekker seg fra den globale avtalen, 

vil også ett av de tre gjenværende landene trekke 

seg. Anta for eksempel at land C trekker seg dersom 

land D trekker seg. Chander og Tulkens argumenterer 

for at da vil samarbeidet mellom land A og B også 

bryte sammen. De mener A og B ikke vil finne seg i å 

bli sittende igjen med svarteper, men heller satse på 

at hvis de dropper sitt samarbeid, vil det tvinge C og 

D inn i det globale samarbeidet igjen. 

Teoriene til Chander og Tulkens er omstridt i fag-

miljøet. Men i den senere tid har det kommet noen 

flere bidrag som peker i samme retning som Chander 

og Tulkens: At det fra en spillteoretisk synsvinkel 

kanskje likevel ikke er helt umulig å få til en Pareto-

effisient global løsning som en likevektsløsning i en 

spill, se Asheim et al. (2006), Froyn og Hovi (2007) og 

Asheim og Holtsmark (2007). Disse bidragene viser 

at det i teorien kan være mulig å lage straffeme-

kanismer i Pareto-effisient internasjonale klimaavtal-

er med full deltakelse som gjør at det vil være i alle 

lands interesse å følge avtalen.

Men veien fra teori til praksis kan vise seg å bli umu-

lig lang. I de nevnte spillteoretiske arbeidene er alle 
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land like og alle land har full informasjon om andre 

lands interesser, potensial for utslippsreduksjoner og 

kostnadsforhold. Ettersom landene i modellene er 

like, unngår man hele problemet knyttet til en dis-

kusjon om hva som er en rimelig byrdefordeling. Og 

nettopp ulike syn på spørsmålet om hva som er en 

rimelig byrdefordeling kan velte hele samarbeidet. 

I virkeligheten er landene svært forskjellige, og 

informasjon om potensial for utslippsreduksjoner 

i forhold til kostnader, samt landenes verdsetting 

av globale utslippsreduksjoner er mangelvare. Den 

manglende informasjonstilgangen og de store 

forskjellene mellom land gir statsledere rom for å 

posisjonere seg slik at de kan ha muligheter for langt 

på vei å bli gratispassasjerer i en global klimaavtale. 

For å forsøke å komme i posisjon til å bli gratispas-

sasjer til en klimaavtale, vil trolig statsledere forsøke 

å fremstille sitt lands kostnadsforhold og preferanser 

og syn på en riktig byrdefordeling på en måte som 

taler for at de ikke vil ha mye å bidra med i en inter-

nasjonal, Pareto-effisient avtale. 

Oppsummert må man altså kunne si at den teo-

retiske litteraturen knyttet til internasjonalt klima-

samarbeid, men noen unntak, tegner et temmelig 

mørkt bilde av mulighetene for å få i stand en bred 

og dyptgripende internasjonal avtale om reduksjon 

av utslipp av klimagasser. 

Resultatet av dette kan bli at man får internasjonale 

avtaler om utslippsreduksjoner som innebærer svært 

moderate utslippsreduksjoner. I økonomisk språk-

bruk kan man si at man får internasjonale avtaler 

som mer eller mindre avtalefester den ikke-koopera-

tive løsningen. Det vil gi lave kvotepriser. 
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Foregående avsnitt diskuterte sannsynligheten for at 

Norge vil stå overfor et internasjonalt klimaregime i 

2020 og 2030 som innebærer forpliktelser for Norge 

om å tilpasse seg til et effektivt internasjonal kvote-

marked. Kapitlet konkluderte at de historiske erfar-

ingene med de internasjonale klimaforhandlingene, 

spesielt Kyoto-protokollen, og omfattende teoretisk 

forskning indikerer at man ikke bør ta det for gitt at 

Kyoto-avtalen blir forlenget og utvidet til å gjelde 

store deler av verden. Et mulig og ikke helt usannsyn-

lig scenario er at man forlenger Kyoto-avtalen med 

en begrenset gruppe av land, kanskje noe flere enn i 

dag, men med relativt romslige nasjonale kvoter og 

tilsvarende lave kvotepriser.

I avsnitt 4.1 legges likevel til grunn at man faktisk 

lykkes med å etablere et kvotehandelsregime med 

strenge utslippskrav, og drøfter hvilke kvotepriser 

man da kan komme til å stå overfor. I avsnitt 4.2 dis-

kuteres så i hvilke grad det er sannsynlig at Norges 

klimapolitiske handlingsrom vil være begrenset i 

fremtiden.

4.1  Forventede internasjonale kvotepriser i 
2020 og 2030 
Kvotepriser bestemmes av hvor omfattende utslipps-

kuttene er og hvor effektiv klimapolitikken er i de 

involverte landene. Ineffektive klimaregimer vil gi 

høyere kvotepriser enn effektive klimaregimer for en 

gitt utslippsreduksjon. 

Det er mange usikre faktorer som gjør det vanskelig 

å estimere kvotepriser. Med et effektivt globalt 

regime, der alle land og alle sektorer er inkludert i et 

kvotehandelsregime, vil et visst utslippsnivå kunne 

nås til vesentlig lavere kostnader enn om kun en 

mindre gruppe industriland og kanskje også et beg-

renset antall sektorer er involvert. 

For det andre spiller usikre faktorer som prisen på 

olje, gass og kull en viktig rolle. Hvis prisen på disse 

energibærerne blir høy, gir det lavere kvotepriser, 

ettersom høy pris på fossile brensler i seg selv fører 

til utslippsreduksjoner. Blir prisen på disse energi-

bærerne lav, ikke minst hvis prisen på kull blir lav, 

vil kvoteprisen bli høy, ettersom kvoteprisen da får 

mindre drahjelp av prisen på de fossile brenslene. 

For det tredje er den teknologiske utviklingen viktig, 

men svært vanskelig å forutsi i et så langt tidsperspe-

ktiv som vi snakker om her (frem til 2020 eller 2030).

Og sist, men ikke minst, er referansebanen usik ker. 

Dette er illustrert med figur 2.3, der vi ser at utslipp-

ene i de mange SRES-banene spriker betydelig 

allerede etter få år. Usikkerheten i utslippene i 

referansebanen henger sammen med de andre 

usikre faktorene som er nevnt her knyttet til teknolo-

gisk utvikling og prisen på fossile energikilder.

Det er gjort flere modellstudier for å anslå hva slags 

karbonpris som vil være nødvendig for å oppnå gitt 

utslippsreduksjoner i 2030. IPCC (2007) baserer sin 

oppsummering på en serie med relativt nye modell-

studier presentert i de la Chesnaye og Weyant (2007). 

Resultatene av disse modellstudiene når det gjelder 

nivået for en mulig kvotepris i 2030, er pre sentert i 

tabell 4.1.

De la Chesnaye og Weyant (2007) inneholder både 

top-down-studier og bottom-up-studier. Bottom-up-

studier identifiserer normalt betydelige potensielle 

utslippsreduksjoner som i prinsippet kan genereres 

til negative eller ingen kostnader. Det betyr imidler-

tid ikke at kvotepriser nær null vil generere store 

utslippsreduksjoner. Men bottom-up-studiene er 

likevel inkludert i tabell 4.1 for å illustrere at disse 

Kapittel 4 | Mulige utviklingstrekk for 
kvotemarkedet og fremtidige kvotepriser 
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to modelltypene gir relativt like anslag på mulige 

fremtidige marginale rensekostnader.

Ifølge tabell 4.1 vil en kvotepris på 20 $/t CO
2
-ekvival-

enter gi utslippsreduksjoner i størrelsesorden  

9 – 18 Gt CO
2
-ekvivalenter. Det er da lagt til grunn 

full kostnadseffektivitet, noe som innebærer 

et betydelig omfang av tiltak innenfor alle sek-

torer, herunder også innenfor skog og landbruk, to 

næringer med et betydelig potensial for rimelige 

utslippsreduksjoner i utviklingsland. 

Avsnitt 2 introduserte en referansebane som ligger 

relativt midt i utslippsutviklingen i de mange SRES-

scenariene. Med utgangspunkt i denne banen ble 

det laget to alternative baner der man styrte mot 

henholdsvis 450 og 500 ppm CO
2
 i 2100. 450-banen 

forutsatte utslippsreduksjoner i 2030 på 30 prosent 

eller 13,3 Gt CO
2
, mens 500-banen forutsatte ut-

slippsreduksjoner på 18 prosent eller 7,8 Gt CO
2
-eq. 

Uansett om vi ser på scenariet som gikk mot 450 

eller 500 ppm, kan altså en kvotepris i størrelsesor-

den 20 $/t CO
2
 kunne være tilstrekkelig i 2030. 

I samsvar med konklusjonene i Stern (2006), se for 

eksempel side 233, ser vi altså også her at i prinsip-

pet kan ambisiøse utslippsreduksjoner gjennomføres 

til relativt moderate marginalkostnader. For å sette 

en kvotepris på 20 $/t CO
2
 i perspektiv, kan vi huske 

på at ett fat olje innholder omtrent et halvt tonn 

CO
2
. En kvotepris på 20 $/t CO

2
 innebærer altså en 

implisitt prisøkning på 10 $ pr fat olje. Med utgangs-

punkt i en oljepris på for eksempel 60 $/fat, blir dette 

en prisøking på 17 prosent. Men for mange slutt-

brukere, for eksempel bileiere som kjøper bensin, blir 

den relative prisøkningen mindre. Det er omtrent 

2,3 kg CO
2
 i én liter bensin. Med en kvotepris på 20 

$/t CO
2
, må man følgelig regne med en prisøkning 

på 4,6 cent pr liter bensin. En kvotepris på 20 $/t CO
2
 

kan altså gi en økning i sluttbrukerprisen på bensin i 

Norge på 2 – 3 prosent.

Det kan imidlertid ikke understrekes tydelig nok at 

en kvotepris på rundt 20 $/t CO
2 

kun vil generere glo-

bale utslippsreduksjoner i den størrelsesorden vi her 

snakker om dersom implementeringen er kostnad-

seffektiv både innenfor det enkelte land og mellom 

land. IPCC (2007), figur SPM.6, viser for eksempel at 

trolig finnes mer enn halvparten av potensialet for 

utslippsreduksjoner til en pris lavere enn 20 $/t CO
2
 i 

ikke-OECD-land. Hvis ikke dette potensialet utnyttes 

på en kostnadseffektiv måte, vil man ikke få så store 

utslippsreduksjoner til de prisene som er anslått i 

tabell 4.1. 

Hittil har imidlertid ikke klimapolitikken i noen land 

vært preget av kostnadseffektivitet og den grønne 

utviklingsmekanismen gir ikke en kostnadseffektiv 

fordeling av utslippsreduserende tiltak i utviklings-

land.5 Det er tvert imot en sterk tendens til at de 

klimapolitiske virkemidler som har blitt innført, har 

blitt preget av næringspolitiske interesser. I Norge 

kjenner vi dette godt, for eksempel gjennom den 

5  CDM er en prosjektbasert mekanisme. Ved utvelgelse av 

utslippsreduserende prosjekter under CDM, vil investorene legge 

stor vekt på hvordan prosjektet vil kunne bringes gjennom godkjen-

ningsprosedyren. Mange småskalaprosjekter er i utgangspunktet 

helt uaktuelle for CDM pga av uoverstigelige transaksjonskostnader. 

Høy grad av kostnadseffektvitet kan bare oppnås med mer generelle 

virkemidler som klimagassavgifter eller omsettelige kvoter. 

Tabell 4.1.   Globalt potensial for utslippsreduksjoner (alle klimagasser) ved ulike 

kvotepriser i 2030

CO2-pris

(US$/tCO2-eq)

Økonomisk potensial i bot-

tom-up studier (GtCO2eq/år)

Økonomisk potensial i top-

down-studier (GtCO2eq/år)

0 5 - 7 -

20 9 -17 9 – 18

50 13 – 26 14 – 23

100 16 - 31 17 - 26

    Kilde: IPCC ( 2007)
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kvotemarkedet i EU og i Norge er preget av kostnad-

seffektivitet. 

Erfaring tilsier altså at man ikke vil få kostnadseffek-

tiv virkemiddelbruk og, som det fremgår av avsnitt 

3, er det ikke opplagt at man får etablert et globalt 

regime med fri kvotehandel mellom land. Spesielt 

vanskelig kan det bli å få gjennomslag for kostnad-

seffektive virkemidler i utviklingsland, som generelt 

har kommet kortere i arbeidet med liberalisering av 

markeder og med å bruke effektive markedsbaserte 

økonomiske virkemidler mer generelt.

Med mindre effektiv virkemiddelbruk og begren-

sninger på kvotehandel mellom land, vil kvoteprisen 

ligge på et høyere nivå enn anslått i tabell 4.1 for en 

gitt global utslippsreduksjon. Med vesentlig mindre 

effektiv virkemiddelbruk, kan man få priser av en an-

nen størrelsesorden enn anslagene i tabell 4.1 peker i 

retning av. Men her det vanskelig å gi noen kvantita-

tive anslag.

Det er imidlertid noen eksempler på beregninger 

av konsekvensene av manglende effisiens i ut-

slippsreduksjoner. Böhringer et al. (2005) viser at 

totale kostnader av å gjennomføre et spesifisert sett 

med nasjonale allokeringsplaner for EU-landene øker 

med omkring 60 prosent dersom det ikke gis rom 

for kvotehandel mellom EU-landene. Videre anslår 

Böhringer et al. (2005) at de totale kostnadene øker 

med om lag 700 prosent dersom alle de foreskrevne 

utslippsreduksjonene kun skal gjennomføres i de 

kvotepliktige sektorene i stedet for at utslippsreduk-

sjonene fordeles kostnadseffektivt mellom de ulike 

utslippskildene.

Holtsmark og Mæstad (2002) gir også kostnad-

sanslag for konsekvensene av å begrense kvotehan-

delen. Her analyseres hvordan EUs forslag fra 1998 

om å begrense handelen med hot air kvoter ville slå 

ut i kvoteprisen. Det beregnes av disse begrensnin-

gene ville øke kvoteprisen fra 16 US$/t CO
2
 til 26 

US$/t CO
2
.

4.2  Mulige begrensninger på kjøp av  
kvoter i utlandet og Norges handlingsrom  
i klimapolitikken

4.2.1  Gjeldende begrensninger og Norges  

handlingsrom i klimapolitikken

Gjennom Kyoto-avtalen og gjennom tilkoplingen til 

EUs kvotemarked er Norge i dag involvert i to klima-

politiske regimer. I begge disse regimene er det visse 

restriksjoner på kjøp og salg av kvoter og på mulighe-

tene for sparing av kvoter til senere perioder.

Det er to grunnleggende forskjeller mellom disse sys-

temene hva angår hvem som har forpliktelser. Kyoto-

avtalen pålegger den norske stat visse forpliktelser. 

Når det derimot gjelder Norges nasjonale kvotesys-

tem, som norske myndigheter ønsker å få integrert 

i EUs kvotesystem, er det den norske stat som, på 

eget initiativ, pålegger et antall norske bedrifter visse 

forpliktelser.

Gjennom Kyoto-avtalen har den norske stat forplik-

tet seg til å legitimere alle utslipp av klimagasser i 

Norge perioden 2008 – 2012 gjennom ulike former 

for utslippsrettigheter som er godkjent og utstedt 

i henhold til Kyoto-avtalens regler. I Kyoto-avtalen 

har den norske stat fått en rett til å utstede et antall 

utslippsrettigheter tilsvarende 101 prosent av de 

norske klimagassutslippene i 1990. Dersom gjen-

nomsnittlige norske utslipp i forpliktelsesperioden 

overstiger dette nivået, vil følgelig den norske stat 

måtte kjøpe ytterligere utslippsrettigheter fra andre 

land, eller eventuelt sørge for skogtiltak innenlands 

som gir staten rett til å utstede ytterligere ut-

slippsrettigheter.

Det norske kvotesystemet er det derimot den norske 

stat som på eget initiativ har opprettet og er verken 

pålagt oss av EU eller gjennom Kyoto-avtalen. I peri-

oden 2005 – 2007 har det pålagt 48 norske bedrifter 

kvoteplikt, noe som innebærer at disse bedriftene 

har en plikt til å legitimere alle sine utslipp av CO
2
 

med godkjente utslippsrettigheter. Antall kvotep-

liktige virksomheter vil trolig stige til over 100 fra 

januar 2008 når det norske systemet utvides til blant 

annet å omfatte offshore-sektoren. Klimagassutslip-

pet fra disse virksomhetene vil utgjøre omlag 40 

prosent av Norges totale utslipp. 
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For at de kvotepliktige norske bedriftene skal bli del 

av et større marked med høyere grad av likviditet, 

har norske myndigheter ønsket å koble det norske 

kvotesystemet opp mot EUs kvotesystem. Allerede 

da det norske systemet ble etablert 1. januar 2005 

var det en slik oppkobling ved at norske myndigheter 

allerede i den norske kvoteloven slår fast at de vil 

godkjenne kvoter utstedt i EU på like linje med kvoter 

utstedt i Norge. Men EU har foreløpig ikke villet god-

kjenne norske kvoter i sitt system. 

I perioden 2005 – 2007 har derfor norske bedrifter 

ikke kunnet selge sine kvoter på EUs marked. Av 

forskjellig grunner har ikke EU godtatt en slik tilko-

bling. Men de kvotepliktige norske bedriftene har 

altså kunnet kjøpe kvoter i EUs marked og bruke 

disse til å dekke opp for sin kvoteplikt overfor norske 

myndigheter. Ingen norske bedrifter har imidlertid 

så langt benyttet seg av denne muligheten, noe som 

henger sammen med at det var en meget stor overal-

lokering av kvoter til norske bedrifter sett under ett i 

prøveperioden, slik at tilgangen på kvoter innenlands 

har vært meget god.

Det pågår i skrivende stund forhandlinger mellom 

norske myndigheter og EU-kommisjonen om en 

toveis tilkobling. For at EU skal godkjenne norske 

kvoter i EUs system, forlanger EU-kommisjonen at 

Norge må innføre en begrensning på hvor stor andel 

av norske bedrifters kvoter som kan komme fra CDM 

i samsvar med de begrensningene som bedriftene i 

EU står overfor. 

Som norske myndigheter har nemlig EU koplet sitt 

kvotemarked opp mot den grønne utviklingsme-

kanismen i Kyoto-avtalen (CDM) ved at kvotepliktige 

bedrifter kan kjøpe utslippsrettigheter godkjent 

gjennom CDM-mekanismen i Kyoto og bruke disse 

til å legitimere sine utslipp. Men her har EU lagt beg-

rensninger på handelen ved at kvotepliktige bedrifter 

i EU bare kan dekke opp en viss andel av sine utslipp 

med CDM-kvoter. Denne begrensningen er trolig 

motivert ut ifra det faktum at den utslippsreduser-

ende virkningen av CDM-prosjekter vil variere og ofte 

kan være svært usikker. Man har ikke noen garanti 

for at utstedelses av CDM-kvoter motsvares av reelle 

utslippsreduksjoner i et utviklingsland. 

Ettersom bare en viss andel av kvotene kan komme 

fra CDM, er det å forvente at kvoteprisen i EU vil ligge 

høyere enn prisen på CDM-kreditter. Dersom Norge 

for å få norske kvoter godkjent i EU må godta å sette 

et tak på norske bedrifters kjøp av CDM-kreditter, 

vil derfor norske bedrifters kostnader øke. Fordelen 

med å koble norske bedrifter opp mot EUs system 

er imidlertid at de da vil bli del av et større marked 

med større likviditet. Med for få bedrifter i et kvote-

marked vil det kunne være et problem at omsetnin-

gen av kvoter blir så begrenset at man ikke oppnår 

kostnadseffektivitet, markedet blir for lite likvid. 

Hvor problematisk likviditeten i et norsk marked 

med en ensidig tilkobling til EU vil være, er foreløpig 

vanskelig å si.

Ved å koble det norske kvotemarkedet opp mot EUs 

kvotemarked, reduseres altså vårt handlingsrom i 

klimapolitikken. 

Dersom norske myndigheter ikke godtar kravet om 

en øvre grense på norske bedrifters kjøp av CDM-

kvoter, vil ikke norske bedrifter kunne selge sine 

kvoter på EUs marked. Men det er altså slått fast i 

den norske kvoteloven at norske kvotepliktige bed-

rifter kan bruke EU-kvoter til å legitimere sine utslipp 

overfor norske myndigheter. Ettersom det er fritt opp 

til enhver å etablere en konto i EUs kvotehandels-

system, vil følgelig uansett norske bedrifter uansett 

tilkobling kunne kjøpe kvoter i EU helt fritt og bruke 

EU-kvoter til å legitimere sine utslipp overfor norske 

myndigheter. Dersom norske kvoter ikke godkjennes 

i EU-marikedet vil følgelig prisen på kvoter i Norge bli 

lik eller lavere enn i EU, men den kan ikke bli høyere. 

Så fremt ikke norske myndigheter har sett for seg 

at det skal utstedes så mange kvoter i Norge at det 

skulle bli en nettoeksport fra Norge til EU, er det 

altså mulig en tilkobling til EUs marked ikke er en 

fordel for norske bedrifter.

Når det gjelder Kyoto-avtalen, er det først og fremst 

to hovedbegrensninger på kvotehandel. For det 

første heter det i artikkel 17 at kvotehandel skal være 

et supplement til innenlandske utslippsreduksjoner 

(supplementaritetskravet). For det andre er det 

senere (i Marrakesh-avtalen) blitt innarbeidet visse 

krav til at alle land på et hvert tidspunkt må ha en 

kvotereserve av en viss størrelse. Det siste kravet om 
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et krav som skal sikre at selgerland ikke overselger 

kvoter tidlig i forpliktelsesperioden. Denne begren-

sningen på kvotehandel er altså et tiltak for å sikre 

seg mot juksing. Det er heller ikke grunn til å tro at 

det i nevneverdig grad vil redusere effektiviteten i 

kvotemarkedet. 

Supplementaritetskravet ble innlemmet i Kyoto-

avtalen fordi både u-landene og EU uttrykte skepsis 

til kvotehandel på Kyoto-møtet og forlangte visse 

begrensninger hvis man skulle akseptere en slik 

mekanisme. Kravet er imidlertid ikke kvantifisert og 

spiller derfor i praksis ikke noen rolle for et land som 

Norge som uansett vil foreta utslippsreduksjoner 

hjemme. 

4.2.2  Mulige fremtidige begrensninger på Norges 

handlingsrom i klimapolitikken

Den eneste internasjonale avtalen om klima som 

Norge er bundet av, Kyoto-avtalen, legger altså i 

praksis få begrensninger på Norges handlingsrom 

i klimapolitikken. Denne avtalen stiller Norge fritt 

i valg av virkemidler for å redusere norske utslipp, 

og den gir norske myndigheter full frihet til å innfri 

store deler av forpliktelsene gjennom kjøp av kvoter 

fra andre industriland eller gjennom CDM. Men som 

påpekt i avsnitt 4.1, er ikke CDM en kostnadseffek-

tiv mekanisme og er et hinder for å sikre Norge en 

god tilgang på lavt prisede kvoter, slik man ville fått 

dersom u-landene var involvert i Kyoto-avtalen med 

nasjonale kvoter.

EUs kvotesystem er restriktivt i den forstand at det 

legger begrensninger på hvor stor andel av kvotene 

som kan komme fra CDM og de kvotepliktige bedrift-

ene har overhode ikke anledning til å legitimere sine 

utslipp med ordinære Kyoto-kvoter, såkalte Assigned 

Amount Units (AAUs).

Norge er imidlertid ikke forpliktet til å koble seg fullt 

på EUs kvotesystem og dermed få begrenset han-

dlingsrom i klimapolitikken. 

Det er vanskelig å si hvordan denne situasjonen 

vil utvikle seg i årene fremover. Men når det 

gjelder Kyoto-avtalen er det lite som taler for at 

nye forpliktelsesperioder vil bli preget av sterkere 

begren sninger på den frie handelen med kvoter enn 

det man har i dag. Skal avtalen få noen stor betyd-

ning, er det nødvendig å få med flere store land, ikke 

minst USA. For amerikanske myndigheter vil det 

være helt uaktuelt å slutte seg til en avtale som leg-

ger sterkere begrensninger på handelen med kvoter 

enn den man har i dag. Og amerikanske myndigheter 

har under hele prosessen satt seg sterkt imot alle 

forslag om å legge begrensninger på deltakerland-

enes valg av klimapolitiske virkemidler innenlands. 

På den annen side kan man i prinsippet tenke seg en 

utvidelse av Kyoto-avtalen der ett eller flere sentrale 

utviklingsland får en nasjonal kvote. Bare inkluder-

ing av Kina på denne måten ville øke Kyoto-avtalens 

betydning betraktelig. Men i så fall er det rimelig å 

anta at det eller de utviklingslandene som godtar en 

nasjonal kvote vil forlange en såpass romslig kvote at 

de vil bli netto selgere av utslippsrettigheter. Men da 

virker det usannsynlig at man samtidig skal oppnå 

enighet om å legge sterke begrensninger på kvote-

handelen.
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Som illustrert med scenariene presentert i  

avsnitt 2 vil utslippsreduksjoner kun i industril-

andene, slik Kyoto-avtalen foreløpig legger opp til, 

ha liten virkning på totale utslipp og utviklingen av 

CO
2
-konsentrasjonen i atmosfæren.6 For å få ut-

slippsreduksjoner som gir stabilisering av CO
2
-utslip-

pene på et betydelig lavere nivå enn i et business-as-

usual scenario, er det nødvendig med en avtale som 

innebærer store utslippsreduksjoner i de fleste land 

i verden. 

Det er derfor lite sannsynlig at industrilandene, med 

eller uten USA, i flere tiår fremover vil videreføre et 

ambisiøst kvotehandelsregime, hvis ikke de store 

utviklingslandene slutter seg til. Samtidig tilsier både 

erfaringene med Kyoto-samarbeidet og økonomisk 

og statsvitenskapelig forskning på dette feltet at det 

er vanskelig å forhandle frem og ikke minst sette ut i 

livet en effektiv global avtale for omfattende ut-

slippsreduksjoner.

Det er imidlertid ikke i noen lands interesse å ikke 

gjøre noe for å redusere utslippene av klimagasser. 

Selv uten en effektiv internasjonal avtale, vil det bli 

iverksatt tiltak i de enkelte land, om enn på et lite 

ambisiøst plan. Man snakker om en ikke-kooperativ 

likevekt. En internasjonal avtale kan komme til å 

formalisere noe i nærheten av en ikke-kooperativ 

likevekt, og gjøre denne likevekten rimeligere for det 

enkelte land ved å innføre internasjonal kvotehandel. 

6  Gjennom den grønne utviklingsmekanismen (CDM) innebærer 

Kyoto-avtalen utslippsreduksjoner også i u-landene. Men denne 

prosjektbaserte mekanismen vil ha liten betydning i forhold til de 

størrelsesordener som beskrives i avsnitt 1.

En utgang på dette kan altså bli et mindre ambisiøst 

kvotehandelsregime med relativt lave kvotepriser, 

kanskje lavere enn de prisene som ser ut til å bli resul-

tatet av EUs kvotemarked for perioden 2008 – 1012.

Men hvis man oppnår enighet om en mer ambisiøs 

avtale som kan redusere utslippene betydelig, vil ikke 

nødvendigvis dette innebære skyhøye kvotepriser 

i et tidsperspektiv frem mot 2020 og 2030. Ulike 

modellanslag kan tyde på at man med en kostnad-

seffektiv implementering kan få til store globale 

utslippsreduksjoner med en kvotepris på i størrelses-

orden 20 $/tonn CO
2
. 

Men hvis virkemidlene ikke er kostnadseffektive og 

det legges begrensninger på kvotehandelen, kan 

marginalkostnadene og dermed også kvoteprisen 

bli betydelig høyere. Men her er det vanskelig å gi 

kvantitative anslag.

Kapittel 5 | Konklusjon
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