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Sammendrag: 
Miljø- og innovasjonspolitiske virkemidler er nødvendige fordi markedene for forurensning og 

innovasjon preges av eksternaliteter. Full tiltro til et fritt marked eller frivillige tiltak vil føre til for 

mye forurensning og for lite innovasjon sammenliknet med hva som er samfunnsøkonomisk gunstig. 

Innovasjon og spredning av miljøteknologi er av avgjørende betydning om man skal få gjennomført 

tilstrekkelige utslippsreduksjoner. Politiske virkemidler kan skape gode rammebetingelser for 

utvikling av miljøteknologi ved å redusere private kostnader ved FoU gjennom FoU-subsidier eller 

ved å gjøre forurensing og skitten energibruk dyrere. Denne avhandlingen evaluerer effektene av 

miljø- og innovasjonspolitiske virkemidler på utslipp og innovasjon hos norske bedrifter. 

Det første kapitlet i avhandlingen analyserer effektene av miljøreguleringer på miljøteknologisk 

innovasjon. Mens konvensjonell økonomisk teori hevder at direkte reguleringer som teknologikrav og 

ikke-omsettelige kvoter har begrenset eller ingen effekt på innovasjon, finner vi sterke og positive 

virkninger. Insitamenter til utslippsreduksjon kan oppnås via ulike mekanismer: Krav om bruk av en 

bestemt ren teknologi kan gjøre det lukrativt å utvikle og kommersialisere billigere og mer 

miljøvennlig teknologi. Alternativt kan forbud mot en bestemt skitten teknologi være gunstig for å 

unngå at teknologiutviklingen stopper opp. Bedrifter har uansett insitamenter til å minimere kostnaden 

ved et gitt utslippsnivå, selv om utslippskvoten er gitt. Dette vil stimulere til læring og etterspørsel 

etter ny teknologi hos forurensende bedrifter. 

Det andre kapitlet evaluerer virkningene av direkte og indirekte reguleringer på forurensning. Begge 

former for regulering utløser utslippsreduksjoner hos norske bedrifter på kort sikt. Videre finner vi at 

direkte reguleringer også har vedvarende effekter på lang sikt. På den annen side vil indirekte 

reguleringer, som miljøskatter, kun ha potensielle langvarige effekter om skatten er konstant eller 

økende over tid. Dette kan skyldes at fremtidig teknologiutvikling og utslippspris er usikker, noe som 

kan medføre at bedriftene utsetter større tiltak som innkjøp eller utvikling av miljøvennlig teknologi, 

og heller responderer gjennom reorganiseringer av produksjonsprosessen. Direkte reguleringer, som 

teknologikrav, sender tydeligere signaler til bedriftene. 

Det tredje kapitlet undersøker effektene av EUs kvotehandelssystem på utslipp og lønnsomhet. Vi 

finner at denne klimapolitikken har gitt norske industribedrifter økt lønnsomhet, mens effekten på 

utslipp er uklar. Den viktigste årsaken til dette er trolig tildelingen av gratiskvoter. 

Det siste kapitlet evaluerer virkningene av FoU-subsidier på patentering hos norske bedrifter. Både 

SkatteFUNN-ordningen og målrettede subsidier fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge utløser 

innovasjon. Videre har målrettede subsidier utløst mange miljøpatenter, i motsetning til SkatteFUNN. 

Dette skyldes trolig at utvikling av miljøteknologi er særlig utsatt for markedssvikter og dermed 

avhengig av mer offentlig drahjelp enn annen innovasjon. I motsetning til målrettede subsidier, er 

SkatteFUNN teknologinøytral og motvirker dermed ikke den skjeve konkurransen mellom miljø- og 

ikke-miljøteknologi. 


