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Makroøkonomisk analyse for Norge 
av klimapolitikken i EU og Norge 
mot 2030



Bakgrunn
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• I Meld St 13: Norge har tilkjennegitt ønske om å knytte sin 
politikk til EUs – og ser ut til å lykkes med strategien

• Hva blir konsekvenser for norske utslipp, kostnader og 
makroøkonomi?

• Avgjørende hvor stor fleksibilitet det vil bli

• Mellom kvotepliktig (ETS) og ikke-kvotepliktig (NETS) sektor

• Mellom landene (fokus: Mellom Norge og EU)

• Rapporten vurderer ulike scenarioer basert på modellanalyser 
for EU og Norge. 

• Analysene er finansiert av Finansdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet. 



Klimapolitikken i Norge og EU 2021-2030
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• EU og Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslipp med minst 40 % innen 2030 
sammenliknet med 1990. 

• Kvotepliktige utslipp i Norge og EU totalt ned med 43 % fra 2005. 

• Norge ser ut til å få samordning også med EUs NETS-politikk;
dvs. blir del av Innsatsfordelings-beslutningen (Effort-Sharing Decision – ESD):

• NETS i EU skal ned med minst 30 % fra 2005 (mellom 0 og 40 % for de enkelte land)

• For Norge er forslaget 40% 

• Tilgang til fleksibilitetsmekanismene:

• Av begrenset omfang mot ETS (engangsadgang til å slette kvoter som  godtgjøres i NETS)

• Ubegrenset omfang av kjøp/finansiering av utslippsreduksjoner i andre lands NETS. 
Usikkert hvor tilgjengelig dette blir – avhenger av tilrettelagte mekanismer og økonomiske 
incentiver

• I tillegg: Fleksibilitet mellom perioder og godkjenning for noe økt karbonopptak (gjenstår 
å  fastsette) 

• EU forbyr bruk av FN-kvoter for å innfri målene etter 2020



Denne analysen (presentasjonen)
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Fokuserer på utslipp, nødvendige utslippspriser og samfunnsøkonomiske kostnader for Norge i 2030

• avhengig av fleksibiliteten

• ingen forslag forelå ved analysetidspunktet – vi valgte to stiliserte yttertilfeller (og to mellomtilfeller):

S1: Full fleksibilitet 

• mellom ETS og NETS

• mellom NETS i EU (behandles som ett land) og Norge. 

• de marginale kostnadene ved utslippsreduksjoner i ETS og NETS i alle land, inklusive Norge, konvergerer mot samme 

nivå/utslippspris

S2: Ingen fleksibilitet

• mellom ETS og NETS

• mellom NETS i EU (behandles fortsatt som ett land) og Norge

• altså: de norske forpliktelsene i NETS må gjennomføres i egen NETS-sektor

• men fleksibilitet innad i NO (samt innad EU) innenfor NETS  (dvs. én NETS utslippspris i EU og én i Norge)

Regimene innføres simultant i EU og Norge 

Analysen utført ved hjelp av 

• Fase I: Energimarkedsmodellen LIBEMOD for de europeiske/internasjonale energimarkedene 

• Fase II: Den makroøkonomiske  likevektsmodellen MSG-TECH for Norge med input fra Fase I om kvote- og energipriser 



Fase I (LIBEMOD-analyse)
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• Simulerer effekter i EU av klimamålene for 2030, inklusive fornybarmålet

• Utslippstaket er tilpasset modellens dekning av utslipp og 
reduksjonsmekanismer, som er 

• CO2-utslipp fra produksjon og bruk av energi

• Substitusjon, dvs. en del teknologiendringer justert eksogent (transport) 

• Rapporterer:

EFFEKTER I EU:
• sammensetningen av EUs utslippsreduksjoner etter næring

• produksjonssammensetning av kraft

PRISENDRINGER AV SÆRLIG BETYDNING FOR NORGE:
• Marginale kostnader ved kutt/utslippspriser (i ETS og NETS)

• Endring i internasjonale priser på olje og gass 



Fase II (MSG-TECH-analyse)
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• Simulerer effekter for Norge

• Prisdataene fra LIBEMOD fra de ulike scenarioene legges 
eksogent inn i MSG-TECH

• Rapporterer endring fra referansebanen i 

• sammensetningen av utslippsreduksjonene (fordelt på sektor og 
på teknologitiltak/andre tilpasninger (nedfasing, faktorbruk)

• Residuale kvote-/rettighetskjøp 

• Marginale kostnader/utslippspriser for Norge (i ETS og NETS)

• Enkelte makroøkonomiske effekter 

• Samfunnsøkonomiske kostnader (målt som 
konsummulighetsendring/ velferd)



R0: REFERANSEBANEN(E) for EU og Norge
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• Ikke fullt ut konsistente 

• Nokså ulike modeller

• Krav om NB2015 for Norge – banen har mye tolkningsmonn

• Utslaget av inkonsistensene  ser ut til å ikke være veldig stort 

• R0 legger til grunn:

• EU og Norge: Ingen samordnet gjennomføring, utover:

• ETS

• Forenkling: EU er ett NETS-marked (ikke lagt inn politikk for hvert land) 

• EU (og Norge): Fornybarpolitikken endres ikke fra 2020

• EU og Norge: ETS har (grovt sett) samme utslippskrav som i skiftscenarioene i 2030 (43% 
kutt fra 2005 i markedet totalt).

• Norge: NETS i Norge reduserer som i skiftscenarioene i 2030

• dagens avgifter og andre virkemidler – elbilfordelene utfases gradvis med teknologiutviklingen innen 
2030

• for øvrig brukes FN-kvoter

• EU: NETS i EU reduserer utslippene som i 2020 (10% fra 2005)



S1: Energipriser
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Scenario S1

Gasspris -10,3 %

Oljepris 0 %

Prosentvis endring fra R0, 2030 



S1: Kvotepriser
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EUs marginalkostnad ved utslippsreduksjoner, 2030:

R0 S1

ETS (EU) 300 450

NETS (EU) 650 450

- «Ett marked» -> prisutjevning
- ETS-kvoten uendret
- NETS-kvoten strammet inn (10 - 30% red)
- Fornybarmålet «avlaster» kvoteprisen (litt)

Marginalkostnad NETS>ETS



S1: Kvotepriser
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Og Norges kvotehandelspriser i R0, 2030:

R0 S1

ETS (EU) 300 450

NETS (EU) 650 450

Kvotehandelspriser (NO) 100/50

NB2015 ≠ LIBEMOD NB2015s CDM-pris



S1: Kvotepriser i EU
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Og Norges kvotehandelspriser i S1, 2030:

R0 S1

ETS (EU) 300 450

NETS (EU) 650 450

Kvotehandelspriser (NO) 100/50 450



S1: Kvotepriser i EU
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Og Norges marginalkostnad i NETS, 2030:

R0 S1

ETS (EU) 300 450

NETS (EU) 650 450

Kvotehandelspriser (NO) 100/50 450

NETS (NO) ≤ 490 450



S1: Kvotepriser i EU
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Og Norges marginalkostnad i NETS, 2030:

R0 S1

ETS (EU) 300 450

NETS (EU) 650 450

Kvotehandelspriser (NO) 100/50 450

NETS (NO) ≤ 490 ≤490

Avgiftsnivået 
skal ikke ned



Norges utslipp R0 og 
globale utslippstak (alle scenarioer, 2030) 
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Tiltak (basert på Klimakur2020):
Effektivisering

Elektrifisering

Bio-innblanding lav/førstegenerasjon
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Tiltak (basert på Klimakur2020):
Effektivisering

Elektrifisering
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ill: Veitransport: 

 -

 500,00

 1 000,00

 1 500,00

 2 000,00

 2 500,00

 3 000,00

 3 500,00

 4 000,00

 4 500,00

 (1)  1  3  5  7

Tiltak

Poly. (Tiltak)Estimert

Lineær

Viktigste ligninger:

= aD+b



S1: Utslipp og kvotehandel, 2030 
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Norske utslipp 2030, mill. tonn CO2-ekv. Nivå R0 og endring fra R0 til skiftscenarioene

Utslippskilde
Nivå R0 Endring fra R0 til S1

ETS totalt 23,1 -2,0

NETS totalt 27,5 -0,1

derav  transport 16,6 -0,1

derav teknologitiltak n.a. - 0,0

derav jordbruk 4,9 -0,0

ETS-prisen øker og gir reduksjoner i: 
- Kjemiske og mineralske (gjødsel)
- Metaller 
- Kjemiske råvarer (sement)
Resten av forpliktelsen – 6,6 mill. t - kvoter 

NETS reduserer nesten ikke (samme avgiftsnivå) 
Nesten hele forpliktelsen – 10,6 mill. t - kjøpes



Samfunnsøkonomiske kostnader
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Privatøkonomiske kostnader: 

• Aktører som må tilpasse seg klimavirkemidler påføres kostnader. 

• De minimerer dem ved å velge produksjonsnivå, konsum, faktorbruk (derunder energi) og 
teknologiinvesteringer – ev. kjøper kvoter

Samfunnsøkonomiske kostnader: 

• De direkte kostnadene for enkeltaktører overføres gjennom andre deler av økonomien 
gjennom kryssløp og faktormarkeder. De modifiseres eller forsterkes avh. av eksternaliteter, 
skatter, prisdannelse..

• Til syvende og sist: 

• Effekter på både produsent- og konsumentoverskudd ender i husholdningene gjennom endringer i 
inntekter fra arbeid og kapital, overføringer og forbrukspriser.

• Oppsummeres som endringer i husholdningenes velferd.

• Velferden kan måles som verdien av fritid og materielt konsum. 

• I modellversjonen er fritiden konstant. 

• Endringer i konsumet er velferdsendringene. 



S1: Samfunnsøkonomiske kostnader, 2030
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Scenario S1

Velferd, % -1,1%

Velferd, NOK -23,9 mrd.

derav effekter av gassprisfall -18,2 mrd.



S2: Marginale kostnader/kvotepriser, 2030
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R0 S1 S2

ETS (EU) 300 450 300

NETS (EU) 650 450 2000

Kvotehandelspriser (NO) 100/50 450 300*

NETS (NO) ≤ 490 ≤490 4800

*Kun mulig å handle for ETS-sektoren.



S2: Energipriser
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Scenario S1 S2

Gasspris -10,3 % -10,0 %

Oljepris 0 % -0,8 %

Prosentvis endring fra R0, 2030 



S2: Utslipp og kvotehandel, 2030 
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Norske utslipp 2030, mill. tonn CO2-ekv. Nivå R0 og endring fra R0 til skiftscenarioene

Utslippskilde
Nivå R0 Endring fra R0 til S1 Endring fra R0 til S2

ETS totalt 23,1 -2,0 -1,6

NETS totalt 27,5 -0,1 -10,7

derav  transport 16,6 -0,1 -10,0

derav teknologitiltak n.a. -0,0 -7,9

derav jordbruk 4,9 -0,0 -0,3

ETS-prisen øker mindre enn i S1og gir mindre 
reduksjoner i industrien 
Litt mer av forpliktelsen tas ved (billigere) kvoter

NETS tar per def. hele forpliktelsen innenlands
- 93 % i transport
- Derav 79 % nye veitransportteknologier
- NB: Pr. def. ikke aktivitetskutt eller 

teknologitiltak i jordbruk



S2: Samfunnsøkonomiske kostnader, 2030
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Scenario S1 S2

Velferd, % -1,1% -2,1%

Velferd, NOK -23,9 mrd. -44,5  mrd.

derav effekter av petroleumsprisfall -18,2 mrd. ca. -18,2 mrd. *

derav teknologikostnader veitransport 0,0 mrd. -19,2  mrd.

* Kun et anslag basert på S1-dekomponeringen – ikke beregnet for S2



Usikkerhet:
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NOEN VIKTIGE USIKKERHETS-/FEILKILDER TREKKER KOSTNADENE

Marginalkostnadsantakelsene for kutt ved de ulike utslippskildene mot 

2030

FOR HØYE/LAVE

Politikkantakelsene: Lykkes i å utløse de mest kostnadseffektive 

klimatiltakene (gitt skrankene om fleksibilitet), modellert som uniforme 

utslippspriser 

FOR LAVE

Måler ikke mulige samfunnsøkonomiske gevinster av reduserte 

eksternaliteter ved bilbruk

FOR HØYE 

Måler ikke mulig «doble dividender» dvs. mulighet for å bruke 

skatteinntekter til beste for samfunnet

FOR HØYE

Begge modellene er langsiktige likevektsmodeller uten grep om 

tilpasningskostnader

FOR LAVE

Fordelingseffekter FOR HØYE/LAVE

Kostnadsanslagene for 2030 hviler på mange antakelser og utelatelser. 



Konklusjoner
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Scenarioet full fleksibilitet (S1)

• Landenes gjennomføring skjer ved at de billigste tiltakene i Europa iverksettes uavhengig av i 
hvilket land og i hvilken sektor (i eller utenfor ETS). 

• Den marginale kostnaden ved utslippskutt lik for alle utslippskilder i hele Europa, inkludert Norge: 
450 kroner/tonn CO2-ekv i 2030 (mindre enn bensin/dieselavgiftene i dag). 

• S1 kommer ikke til å bli gjennomført.

Scenarioet ingen fleksibilitet (S2)

• Norge må gjennomføre utslippsforpliktelsen i NETS-sektoren innenlands. 

• EU kan heller ikke benytte ETS-kvoter for å redusere utslippene utenfor ETS.

• Marginalkostnaden i EUs NETS-sektor på 2000 kroner/tonn CO2, mens den norske blir på 4800 
kroner/tonn.

• S2 for Norge er antakeligvis strengere enn det som vil bli gjennomført: 

• Det er åpnet for å kjøpe rettigheter i EU, men avhenger av villige selgere

• Mulig prisnivå: 2000,-. 

• Norske marginalkostnader i NETS vil ligge på mellom 2000 og 4800 avhengig av volumet på realiserte kjøp  

Husk på usikkerhetene, unøyaktighetene og utelatelsene. 

• Vi er i ferd med å oppdatere anslagene på teknologiantakelsene. 

• Men 2030 vet uansett ingen noe om. 


