
Karine Nyborg

Hvordan forene olje- og klimapolitikken? 

En mulig pådriverrolle for Norge





Klima i 2020-budsjettet

• CO2-avgift, veibruksavgift, kollektivtransport, karbonlagring

• Petroleumspolitikk og -beskatning: som før



Oljepolitikken: klimarelevant? 

• Parisavtalen: Redusere etterspørsel etter fossile brensler

• Hvis alle land gjør sin del: tilbudsbegrensning overflødig

• Hvis bare noen land har aktiv klimapolitikk: En kombinasjon 

er best (Hoel 1994)

• Bare etterspørselstiltak: Utslipp ned ett sted, opp et annet



𝑆0

𝑆1

𝐷1

𝐷0

𝑄

𝑝

𝑄1

𝑝1

𝑝0

𝑄0𝑄2

∆𝐷

Tilbuds- og etterspørselstiltak holder prisen oppe

• Redusert etterspørsel ΔD fra noen land: Billigere for andre

• Redusert tilbud: unngår lavere brukerpris for gratispassasjerene

• Gjenstående tilbud: høy pris til produsentene



En rolle for Norge

Invitere andre produsentland til 

samarbeid om mindre tilbud av 

fossile brensler

– som supplement til Paris

G. Asheim, T. Fæhn, K. Nyborg, M. 

Greaker, C. Hagem, B. Harstad, M. 

Hoel, D. Lund, K.E. Rosendahl (2019): 

The Case for a Supply-Side Climate

Treaty, Science 365



Fordel 1

• Paris-tiltakene får større effekt

– mindre karbonlekkasje



Fordel 2

• Vil stimulere grønn FoU

– Høyere prisforventninger -> mer investering i grønn FoU -> 

bedre utsikter for fremtidig klimapolitikk



Fordel 3

• Få produsentene med på laget

• Redusert etterspørsel: 

– Mindre ressursuttak, lavere produsentpris

• Redusert tilbud:

– Mindre ressursuttak, høyere produsentpris – pga egne og andres

tilbudsreduksjoner

– Norge: lavere eksportvolum, høyere pris

• Klima-OPEC

– Kull, olje, gass

– Ustabil koalisjon? (Samme problem på etterspørselssiden)



Fordel 4

• Forsikring mot mislykket Parisavtale

• Hvis Paris vellykket

– Ressursene blir i bakken uansett

– Produsentavtale overflødig, men billig

– Kan hindre dyre feilinvesteringer (oljefelt som aldri lønner seg)

• Hvis Paris mislykkes

– Produsentavtale koster – men er svært viktig



I praksis: Hva kan Norge gjøre?

• Ta initativ overfor andre produsentland

– Lage nasjonale planer for tilbudsbegrensning

– Felles vern av sårbare områder (Arktis)

• Unngå samf.øk. ulønnsomme prosjekter

– Oljeskatt: Lavere friinntekt, strengere avskrivningsregler 

• Nasjonale tiltak (avtale/ensidig)

– Færre lisenser

– Produksjonsavgift: kutter marginalt lønnsomme prosjekter

– Leterefusjon: påvirker bare små/nye selskap



Internasjonal produsentavtale 

1. Større effekt av Paris-tiltakene

2. Mer grønn FoU

3. Få produsentene med på laget

4. Forsikring mot mislykket Parisavtale


