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1 Sammendrag og
hovedkonklusj oner

Denne rapporten inneholder en drøfting av de metodene som er benyttet ved
klassifisering av vassdragsprosjekter i Samlet plan for vassdrag. Et overordnet
spørsmål er om de vurderingene av miljøulempene ved vannkraftutbygginger, dvs.
de miljøkostnadene som kan avledes fra planen, er rimelige. Vi belyser emnet på
to måter. Den ene tilnærmingen er å sammenligne de miljøkostnadene ved
konkrete vannkraftprosjekter som ligger innbakt i Samlet plan, med resultater fra
undersøkelser der en har anslått miljøkostnadene direkte. I tillegg drøfter vi
hensiktsmessigheten ved det metodiske opplegget for miljøvurderinger som er
benyttet i planen.

Samlet plan er en klassifisering av de fleste kraftprosjektene i ikke vernede
vassdrag. Bare prosjekter i den såkalte kategori I kan gjøres gjenstand for
konsesjonsbehandling, mens de øvrige prosjektene i planen er gitt et midlertidig
vern (kategori II-prosjekter). Det er fra utbyggerhold reist kritikk mot planen for at
den legger for stor vekt på miljøulempene, mens verneinteressene har hatt en mer
positiv vurdering. Samlet plan er vedtatt av Stortinget ved tre anledninger (1986,
1988 og 1993). Klassifiseringen av prosjektene var i det vesentlige et resultat av
tilrådingene fra de ekspertene som utarbeidet forslaget til den første Samlet plan i
1984. Senere plasseringer av prosjekter i kategorier i Samlet plan er basert på den
samme metodikken som ble benyttet da.

Hovedkonklusj onene fra rapporten er:

• De miljøkostnadene som kan avledes av rangeringen i Samlet plan er
vesentlig høyere enn de miljøkostnadene som følger av direkte verdsettings-
undersøkelser, der dette kan sammenlignes.

• Tross et lite antall prosjekter hvor det er mulig å sammenligne, er
forskjellene så store at det etter vår mening er grunnlag for å stille spørsmål
om de metodene som benyttes i Samlet plan, overvurderer de reelle miljø-
kostnadene.

• Det synes å ha vært store problemer med å sikre en enhetlig vurdering -
angitt med tallkarakterer i Samlet plan - av ulike typer miljøulemper. Dette
har trolig gjort det vanskelig å sikre at en gitt karakter på en type miljø-
ulempe betydde «det samme» som en gitt karakter på en annen type miljø-
ulempe.
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• Samlet plan har tatt hensyn til økonomiske virkningene på næringsinteresser
som jordbruk og skogbruk på en skjønnsmessig måte ved å benytte tall-
karakterer, mens det hadde vært mulig å anslå disse kostnadene direkte.
Dette kan også ha bidratt til å overvurdere miljøkostnadene ved vannkraft-
prosjekter.

Samlet plan for vassdrag illustrerer hvor vanskelig det er å fatte miljøbeslutninger
som involverer en stor informasjonsmengde, der det trengs stor fagkunnskap, og
der det i tillegg må foretas politiske avveininger. Kravene til fagkunnskap og
oversikt tilsier at mye av arbeidet overlates til eksperter. Men avveininger mellom
miljø og økonomi involverer politiske og verdimessige prioriteringer som ikke
uten videre bør overlates til fagfolk. Under arbeidet med Samlet plan har en
gruppe eksperter og embetsmenn både kartlagt miljøvirkningene og foretatt
avveininger mellom økonomiske og miljømessige hensyn ved vannkraft-
prosjekter. Et spørsmål vi ikke får vite svaret på, er om ekspertene og også
Stortinget ville rangert prosjektene på samme måte, dersom de hadde fått seg
forelagt de miljøkostnadene som lå innbakt i prosjektrangeringen i Samlet plan,
og som først er blitt avdekket gjennom senere analyser.

Begrunnelse for Samlet plan

En fornuftig forvaltning av Norges vannkraftressurser og naturmiljø krever at
potensielle kraftutbyggere stilles overfor de samlede samfunnsøkonomiske
kostnadene (bedriftsøkonomiske kostnader pluss miljøkostnadene) som
utbyggingen medfører. Konsesjonslovene skal i prinsippet sørge for at de negative
miljøvirkningene og øvrige ulemper ved en kraftutbygging ikke skal overstige den
økonomiske gevinsten for samfunnet ved å frambringe kraft. Men konsesjons-
lovene alene kan ikke sikre at utbyggerne søker om konsesjon på prosjekter med
lave samfunnsøkonomiske kostnader før prosjekter med høyere kostnader. En
forhåndssiling av prosjekter som Samlet plan kan i prinsippet være hensiktsmessig
for å sikre en fornuftig utbyggingsrekkefølge.

Rangering betyr verdsetting
Samlet plan var et omfattende kartleggingsarbeid av (i sin første utgave) til
sammen 542 prosjektalternativet Disse ble kartlagt av til sammen 13 faggrupper
som dekket hver sin potensielle miljøkonflikt (kalt «brukerinteresse» i planen).
Hvert prosjekt fikk således 13 karakterer fra -4 til + 4. En karakter på -4 innebar
stor miljøskade for den aktuelle brukerinteressen, 0 innebar ingen virkning og
positive tall varierende grad av positive miljøvirkninger. En sentral faggruppe
samlet sammen all denne informasjonen om miljøulempene og ved også å tillegge
lave utbyggingskostnader positiv verdi, kom en fram til en ny rangering av
prosjektene.

Uten Samlet plan kunne en ha rangert de 542 prosjektene etter stigende
økonomisk utbyggingskostnad. Samlet plan rangerte dem etter en samlet
vurdering der både utbyggingskostnadene og karakterene for miljøulemper spilte
en rolle. I vurderingen rangeres prosjektene lavere jo høyere utbyggings-
kostnadene er og jo mer negative karakterene for miljøkonflikter er.
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Ved hjelp av en statistisk analyse1 av hvordan karakterer og utbyggingskostnad
for de 542 prosjektene påvirker rangeringen, har det vært mulig å beregne hvor
stort bidrag som kan tilskrives endring i utbyggingskostnad (målt i øre/kWh) og
hvor stort bidrag som kan tilskrives hver av de 13 karakterene for miljøkonflikt.
Hvis f. eks. en økning i utbyggingskostnad på 1 øre/kWh i har medført samme
endring i rangering som en endring i karakter fra 0 til -3 for f. eks. «friluftsliv»,
betyr det at endringen fra 0 til -3 for denne karakteren kan tilskrives en verdi på 1
øre/kWh. Tilsvarende pengeverdier kan beregnes for karakterene for miljøkonflikt
med de øvrige 12 brukerinteressene. Siden hvert enkelt prosjekt har 13 karakterer
for miljøkonflikt, har det på basis av den statistiske analysen vært mulig å regne ut
en miljøkostnad målt i øre/kWh, for hvert prosjekt.

Indirekte miljøkostnader i Samlet plan

De miljøkostnadene som lå innbakt i rangeringen i Samlet plan, og som kunne
anslås ved prosedyren omtalt over, var meget høye. For alle prosjektene som var
plassert i kategori I, dvs. de prosjektene det var mulig å søke konsesjon på, var
anslaget i størrelsesorden 70 prosent av de gjennomsnittlige utbyggings-
kostnadene, mens disse kostnadene for alle prosjektene i den opprinnelige Samlet
plan var omtrent 160 prosent. I senere undersøkelser hvor en har foretatt direkte
verdsetting, er de beregnede miljøkostnadene i sammenlignbare prosjekter
vesentlig lavere.

Direkte verdsetting av miljøulemper ved vannkraftutbygginger
ECON har sammenlignet resultatene fra undersøkelser av to vannkraftprosjekter
der en har verdsatt miljøkostnadene direkte, med de miljøkostnadene som kan
avledes fra Samlet plan. I disse undersøkelsene har en søkt å verdsette
økonomiske ulemper direkte, ved å beregne tap i produksjon og inntekter bl. a. i
jordbruk og skogbruk. De største bidragene til miljøkostnader ved kraft-
utbyggingene stammer i alle undersøkelser fra ulemper for allmennheten;
befolkningens ønsker om å bevare naturen for rekreasjon og å bevare urørt miljø,
biologisk mangfold og kulturminner. Nivået på miljøkostnadene i de
undersøkelsene som beregner verdien av miljøet direkte, er altså vesentlig lavere
enn det som følger av rangeringen i Samlet plan. Anslagene varierer fra 0,6 til 4
øre pr. kilowattime (kWh) for ulike prosjekter og prosjektutforminger. Miljø-
kostnadene som kan avledes fra Samlet plan ved sammenlignbare prosjekter ligger
fra 25 til 50 øre pr. kWh. Dette tyder på at det kan ha vært en for stor endring i
prosjektrangering i Samlet plan dersom resultatene fra verdsettingsstudiene er
pålitelige og også representative for øvrige prosjekter i planen.

Metoder for verdsetting
Resultatene i de nyere verdsettingsstudiene avhenger i stor grad av resultater fra
spørreundersøkelser der utvalgte grupper i befolkningen spørres om hva de kan
tenke seg å betale for å bevare et nærmere spesifisert miljøgode (såkalt «betinget
verdsetting»). I rapporten gjengis kort argumenter i den debatten som har vært ført

Den statistiske analysen er utfort av Carlsen, Strand og Wenstop (1993).
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om hvorvidt resultatene fra slike undersøkelser er pålitelige. Seiv om det fortsatt
føres en faglig debatt om metoden, er dagens krav til hvordan slike undersøkelser
skal utføres, slik at det er mulig å kontrollere for en rekke potensielle feilkilder.
Eksempler på slike feilkilder gis i rapporten. Vår oppfatning er at verdsettings-
studier - også de som er utført av norske kraftutbyggingsprosjekter - gir nyttig
informasjon om styrken i befolkningens ønsker om å bevare miljøgoder, også
miljøet som kan bli skadet ved kraftutbygginger. Som følge av at miljøulempene
varierer så mye fra prosjekt til prosjekt, må likevel resultater fra slike
undersøkelser i hovedsak ses som et supplement til de detaljerte miljø- og
økonomivurderinger som må gjøres for hver enkelt kraftutbygging.

Metodevalg i Samlet plan

Rapporten drøfter også nærmere enkelte metodevalg som ble foretatt ved
utarbeidingen av Samlet plan for vassdrag. Planen ble utarbeidet ved at en
eksplisitt ønsket å unngå økonomisk verdsetting både av skader på andre
økonomiske interesser og av miljøulempene på allmennheten. Samtidig skjedde
arbeidet under stort tidspress og med strenge ressursskranker, og det var et
formidabelt kartleggingsarbeide som skulle gjøres. Vi peker på og drøfter enkelte
forhold som kan ha vært feilkilder. Disse er bl. a. koordineringen av karakter-
givingen på tvers av de 13 faggruppene for miljøkonflikter, mulig overlapping i
typer miljøskader mellom faggruppene og metoden for aggregering av de 13
karakterene til den aggregerte miljøskadeindikatoren (såkalte konsekvensklasser)
for hvert enkelt prosjekt.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Energiforsyningens Fellesorganisasjon
(EnFO) og Norges Forskningsråd (Effekt-programmet).
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2 Innledning og bakgrunn
Dagens Samlet plan: Kategori II kan ikke bygges ut

Samlet plan for vassdrag er en instruks til forvaltningen om ikke å behandle
søknader om konsesjon for å bygge ut vannkraftprosjekter i den såkal te kategori II
i planen. Det er de prosjektene som er ansett å være de mest konfliktfylte med
hensyn til miljøvirkningene og/eller har høyest utbyggingskostnader, som er
plassert i denne kategorien. Utbyggere kan søke om konsesjon for utbygging av
prosjekter som er plassert i kategori I, som anses å være mer fordelaktige. Samlet
plans kategori I utgjør i alt vel 15 TWh (terrawatt-timer) i årlig produksjon mens
kategori II har en potensiell produksjon på om lag 9 TWh. Til sammenligning var
det pr. 1.1. 1997 bygget ut knapt 113 TWh av det økonomisk nyttbare vannkraft-
potensialet på 178 TWh. Vannkraftpotensialet er vist i figur 2.1.

Figur 2.1 Vannkraftpotensialet 1/1-1997. Midlere årsproduksjon i TWh

Samlet plan
kat. II: 8,8

Samlet plan
kat. I: 15

Vernet: 35,8
Utbygd: 112,7

Kilde:OED(1997)

Av det ikke utbygde vannkraftpotensialet på nær 66 TWh er over halvparten gitt
varig vern. De 6,2 TWh som er gruppert under «Øvrig» i figur 2.1 er enten
allerede gitt konsesjon (1,5 TWh), under bygging (0,2 TWh), unntatt fra Samlet
plan (2,0 TWh) eller ikke behandlet i Samlet plan (2,5 TWh).
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Dagens klassifisering av vannkraftprosjekter i Samlet plan er resultatet av en
langvarig faglig, administrativ og politisk prosess. Planen er til slutt vedtatt av
Stortinget. Det har involvert store faglige utfordringer å kartlegge, vurdere og
sammenligne miljøvirkningene og de økonomiske virkningene ved flere hundre
mulige vannkraftprosjekter. Denne rapporten drøfter metodemessige problemer
knyttet til dette arbeidet.

Konsesjonsbehandling og verneplaner

Utbyggingen av vannkraften i Norge har funnet sted ved at uavhengige utbyggere
ervervet fallrettigheter, planla utbyggingsprosjekter og søkte myndighetene om
konsesjon etter de lovene som regulerte utbygging. Fra 1906 til 1984 ble det gitt
konsesjon til omtrent 500 vannkraftprosjekter i Norge. I perioden ble 10 prosjekter
nektet konsesjon. Men i mange tilfeller medførte konsesjonsbehandlingen at
prosjektene ble redusert i omfang sammenlignet med opprinnelige planer.

Ved konsesjonsbehandlingen av vannkraftprosjekter er et grunnleggende kriterium
i lovverket at tillatelse til utbygging gis hvis skadene og ulempene for «allmenne
og private interesser» er av mindre betydning enn de fordelene som utbyggingen
vil medføre for samfunnet. Slike ulemper omfatter både økonomiske skade-
virkninger for andre økonomiske interesser i vassdraget enn kraftutbygging, og
miljøhensyn. Formuleringene i lovverket kan tolkes som et krav om samfunns-
økonomisk lønnsomhet, hvor miljøulempene målt i kroner og øre er inkludert på
kostnadssiden. Ved konsesjonsbehandlingen skjedde denne avveiningen
skjønnsmessig.

Lovverket stiller omfattende krav til utbygger om å dokumentere miljø-
virkningene ved utbyggingen. Dette skal sikre at det tas tilbørlig hensyn til miljø-
effektene. Gjennom 1960-årene foregikk det utredningsarbeid for å kartlegge
mulighetene for å utarbeide Iandsdekkende verneplaner. Gjennom Verneplan I i
1973 ble 7,1 TWh varig vernet av Stortinget, og gjennom Verneplan II og III
(1980 og 1986) ble til sammen 9,8 TWh gitt varig vern. Gjennom disse tre
verneplanene ble ca 12 % av anslått gjenværende kraftpotensiale vernet.

Utover forbudet mot utbygging av vernede vassdrag, skjedde vannkraft-
utbyggingen uten noen formell koordinering av utbyggingsrekkefølgen. Det har
dermed ikke vært noe som garanterte at den desentraliserte utvelgelsen av
prosjekter for konsesjonsbehandling gav som resultat at det var de prosjektene
som innebar lavest samfunnsøkonomiske kostnader (prosjektøkonomi pluss
miljøkostnader), som ble konsesjonssøkt først.

Fra Verneplan til Samlet plan
Utbyggingen av vannkraften i Norge ble i løpet av 1970-årene sterkt politisert
med konflikten mellom utbyggingsinteresser og naturverninteresser som den
dominerende. Mardøla - og Alta-utbyggingene var de mest konfliktfylte av disse
prosjektene. De stadig større konfliktene gjorde at man i det politiske miljøet så et
behov for å få bedre oversikt over interessemotsetningene ved utbygging av det
gjenværende vannkraftpotensialet. I St. prp. 130 (1981-82) foreslo Regjeringen for
Stortinget at det skulle utarbeides en Samlet plan for vassdrag som skulle fremme
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for Stortinget en gruppevis prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter. Målet
med planen, som det synes å ha vært bred politisk enighet om, var å bringe miljø-
messig og økonomisk gunstige prosjekter først fram til konsesjonsbehandling.
Intensjonen var at en slik plan skulle styrke informasjonsgrunnlaget for en faglig
aweining mellom de ulike interessene ved senere konsesjonsbehandling, men at
den ikke skulle erstatte slik behandling. Konsesjonsbehandlingen ville være mer
omfattende enn Samlet plan behandling. En Samlet plan for vassdrag ville også
representere en politisk institusjon hvor ulike aktører kunne delta og utøve
innflytelse, og det var et sterkt ønske fra politisk hold om at planen skulle virke
konfiiktdempende.

Arbeidet med Samlet plan

Arbeidet med Samlet plan ble lagt til en arbeidsgruppe i Miljøverndepartementet.
Mandatet ble formulert i St. prp. 130 (1981-82) «Om kraftoppdekking i 1980-
årene og forholdet til Samlet plan for vassdrag». Der het det at hovedmålet med
planen var å fremme for Stortinget en gruppevis prioritert rekkefølge av prosjekter
for senere konsesjonsbehandling. Videre skulle planen gi grunnlag for senere å ta
stilling til hvilke vassdrag som kunne disponeres til andre forhold (dvs. vernes).
Planen var således ment å bli dels en rangering av mulige prosjekter for senere
utbygging og dels en rangering av mulige prosjekter for eventuelt å foreta
beslutninger om vern på et senere tidspunkt. Arbeidsgruppen framla sin rapport -
som vi i denne rapporten omtaler som Hovedrapporten om Samlet plan - i 1984
(Miljøverndepartementet, 1984). I hovedrapporten diskuteres også planens rolle
ved fastsettingen av et mulig utbyggingstak for vannkraft i Norge og hvordan en
avslutning av vannkraftepoken eventuelt kan gjennomføres.

Samlet plans mandat var vidt. En gruppe eksperter og embetsmenn fikk i oppdrag
å kartlegge og avveie interessekonflikter knyttet til størstedelen av de vannkraft-
prosjektene som ikke var gitt varig vern. Dette innebar et formidabelt
kartleggingsarbeide knyttet til naturvitenskapelig og annen kvantifisering av
virkninger.

I St. pr. 130 (1981-82) het det at en skulle utarbeide en prioritering som var slik at
«prosjekter med lavest utbyggingskostnader og som minst berører andre interesser
blir konsesjonsbehandlet først. I tillegg kommer dekningsforholdene og den
regionale fordelingen inn som nødvendige rammebetingelser for å kunne sette opp
en prioritert rekkefølge». Det synes således som om myndighetene ønsket å
frambringe prosjekter som både gav billig kraft og medførte små miljøulemper.
Hvis det skulle vise seg (som det faktisk gjorde) at de rimeligste prosjektene også
som oftest hadde de største miljøulempene, måtte arbeidsgruppen foreta eksplisitte
valg mellom miljøhensyn og økonomiske hensyn for å komme fram til en
rangering av prosjektene. Men hvordan avveiningen mellom godt miljø og rimelig
elektrisitet skulle foretas, ble ikke beskrevet nærmere i mandatet.

Samlet plan siden 1984
De vurderinger og prioriteringer som utgjorde grunnlaget for rangeringen av
vannkraftprosjektene i Hovedrapporten om Samlet plan, var ikke behandlet av
politisk ledelse i departementet eller av Regjeringen. Med utgangspunkt i

10
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Hovedrapporten og høringsuttalelser utarbeidet Regjeringen et forslag til Samlet
plan, som med noen mindre endringer ble vedtatt av Stortinget i 1986. Samlet plan
ble på nytt rullert i Stortinget i 1988 og 1993, da flere prosjekter og prosjekt-
alternativer ble innarbeidet. Rulleringen i 1993 skjedde samtidig med
behandlingen av Verneplan IV. I Verneplan IV ble de mest konfliktfylte
prosjektene i Samlet plan (kategori II- og særlig kategori III-prosjekter) gitt varig
vern. Rulleringene skjedde ved at Regjeringen utarbeidet en melding til Stortinget
med forslag til gruppering av prosjektene. Tabell 2.1 viser noen viktige milepæler
i Samlet plans historie.

Tabell 2.1 Noen viktige milepæler for Samlet plan for vassdrag

Hovedrapport 1984

16 prioriteringsgrupper

Kategori I (pr.-gruppe 1 -4)

Kategori 11 (pr.-gruppe 5-8)

Kategori III (pr.-gruppe 9-16)

Stortingsvedtak
1986

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Verneplan III

Stortingsvedtak
1988

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Stortingsvedtak
1993

Kategori I

Kategori II

Verneplan IV

I Hovedrapporten fra 1984 var prosjektene delt inn i 16 prioritetsgrupper, basert
på en sammenligning av prosjektkostnadene og miljøvirkningene, jf. mandatet
som ba om en gruppevis prioritering av prosjektene. Prosjekter som kunne
plasseres i prioriteringsgruppe 1 ble ansett mest velegnet for utbygging, og
prosjekter i høyere grupper ble ansett som gradvis mindre velegnet. På basis av
plasseringen i prioriteringsgrupper ble prosjektene plassert i tre kategorier.
Kategori I besto i Hovedrapporten av de 5 «beste» prioritetsgruppene, og
Stortinget vedtok at det bare var for prosjekter i denne kategorien det kunne søkes
om konsesjon2. I den politiske behandlingen av planen ble det bestemt at den
gruppevise prioriteringen innenfor hver kategori ikke skulle ha noen betydning for
mulighetene til å søke konsesjon. Det var dermed mulig for utbyggere å søke
konsesjon på alle prosjekter i kategori I, uansett hvilken prioritetsgruppe inne
denne kategorien prosjektet var plassert i. Dette prinsippet er beholdt siden.

Samlet plan og forvaltning av vannkraften

Samlet plan for vassdrag medførte at en utbyggingsrekkefølge basert på kraft-
utbyggernes egne vurderinger, ble erstattet av en rekkefølge der miljøulempene
ble tillagt større vekt. Ved forvaltningen av en naturressurs som vannkranen som
samtidig utgjør et viktig miljøgode, synes det fornuftig med en utbyggings-
rekkefølge hvor prosjekter med lave samfunnsøkonomiske kostnader - summen av
de bedriftsøkonomiske kostnadene og miljøkostnadene - bygges ut før prosjekter
med høye samfunnsøkonomiske kostnader. Det viktigste verneinstrumentet har
vært verneplanene, mens Samlet plan først og fremst skulle rangere prosjekter i
ikke vernede vassdrag etter deres samlede samfunnsøkonomiske kostnader.

- Stortinget vedtok også en utvidelse av kategori I i forhold til det som var foreslått i Hovedrapporten.
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Å anslå miljøkostnader ved vannkraftutbygginger er kontroversielt, men noe
politiske og administrative organer i praksis ofte gjør indirekte, bl. a. når de vedtar
utbygginger og fastlegger konsesjonsvilkår. Samlet plan tallfestet miljø-
virkningene ved en rekke prosjektalternativer og avveide disse mot utbyggings-
kostnadene. Regjering og Storting har i liten grad overprøvet de avveininger som
ble foretatt av arbeidsgruppen bak Hovedrapporten om Samlet plan.

Metodiske aspekter ved Samlet plan

De metodiske aspektene ved verdsettingen av miljøinngrepene i Samlet plan er
hovedtema for denne rapporten. Kvantifisering og verdsetting av virkningene av
en kraftutbygging på miljø og økonomiske interesser involverer store faglige
utfordringer. Grensene mellom faglige og andre (herunder politiske) vurderinger
vil i mange tilfeller være uskarpe. Kvantifisering av virkninger på f. eks. fiske-
bestanden i en elv, vil utelukkende være en faglig vurdering. Å sammenholde
faglig baserte anslag på virkninger på ulike fiske- og dyrearter og andre miljø-
forhold til en samlet miljøvurdering, vil i noen grad være basert på vurderinger
som ikke er strengt faglige. En avveining mellom miljøvirkninger på aggregert
nivå og ønsket om billig kraft er en politisk avveining som enhver borger er like
kvalifisert til å foreta, gitt at vedkommende har tilstrekkelig informasjon. I det
norske politiske systemet anses slike beslutninger å tilligge folkevalgte organer.
Den faggruppen som ble nedsatt for å utarbeide Samlet plan for vassdrag fikk i sitt
mandat i oppdrag å utføre både faglige utredninger for kvantifisering av miljø-
virkningene, deretter å aggregere disse til en verdi på en miljøindikator og til slutt
å foreta en - i bunn og grunn politisk - avveining mellom miljøhensyn og ønsket
om å framskaffe rimelig elektrisitet.

Disposisjon
Resten av rapporten består av følgende kapitler. I kapittel 3 drøfter vi på generelt
noen momenter for og mot å ha en Samlet plan for vassdrag, samt noen
synspunkter på hvordan samfunnet bør bringe inn miljøhensyn i viktige
beslutninger, som bl. a. energiproduksjon. I kap. 4 redegjør vi i noe detalj for
metodene som benyttes i Samlet plan. I kapittel 5 drøfter vi på generelt grunnlag
hvorvidt miljøforhold kan verdsertes og påliteligheten ved verdsettings-
undersøkelser som er utført. Kapittel 6 inneholder beregninger av de miljø-
kostnadene som følger av prosjektrangeringen i Samlet plan, og disse
sammenlignes i kapittel 7 med direkte anslag på miljøkostnadene. Kapittel 8
drøfter til slutt noen sider ved den metodikken som er benyttet ved klassifisering
av prosjekter i planen.
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3 Begrunnelse for Samlet plan
Konsesjonslovene skal sikre at de samlede ulempene ved en kraftutbygging,
inkludert skadene ved naturinngrepene, ikke skal være større enn den nytteverdien
kraften gir samfunnet. En kan derfor si at konsesjonsmyndighetene dermed er
pålagt en form for (uformell) nytte kostnadsanalyse av hvert vannkraftprosjekt,
hvor også verdien av miljøskaden skal tas hensyn til. Ved å si «ja» til en
utbygging sier samfunnet at summen av miljøskaden og skade på private
interesser ved utbyggingsprosjektet er mindre en salgsverdien av kraften. Ved å si
«nei» til en utbygging sier samfunnet at miljøskaden ved prosjektet er større enn
den økonomiske gevinsten ved å produsere kraften. Ved konsesjonsbehandlingen
setter samfunnet en prislapp på miljøet, enten det gjøres eksplisitt eller ikke.
Lo vens hensikt synes å være at bare samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter
skal slippe gjennom.

I en situasjon uten noen Samlet plan kunne utbyggere i prinsippet søke om
konsesjon på alle prosjekter som ikke var vernet. Da ville økonomisk kostnad
være en av de størrelsene (kanskje den viktigste) som avgjorde rekkefølgen i
konsesjonssøknadene. Utbyggere som var motivert av ønsket om å framskaffe
billig kraft hadde ofte få motiver til å unnlate å bygge ut vassdrag seiv om
ulempene f. eks. knyttet til friluftslivet kunne være store. Dermed ville det oppstå
en tendens til at økonomisk gunstige (men ofte miljømessig ugunstige) prosjekter
ble konsesjonssøkt før miljømessig mer gunstige. Men utbygger må betale noen
kostnader som kan kalles miljøkostnader. Disse kostnadene er bl. a. konsesjons-
avgifter, krav om å forsyne vertskommunen med billig konsesjonskraft og
kommunal eiendomsskatt, og de kan tolkes som en kompensasjonsbetaling for
miljøulempene ved kraftutbyggingen. Andre kostnader utbyggere påføres kan
være kostnader til konsekvensutredninger og tidskostnad knyttet til den tid det tar
å få en utbyggingssak gjennom administrativ og politisk behandling. Videre vil
kostnaden ved avbøtende tiltak og eventuell reduksjon av prosjektets størrelse i
forhold det nivået som er optimalt fra et bedriftsøkonomisk synspunkt, også være
tiltak som inkorporerer miljøkostnader i utbyggernes budsjett.

Men disse betalingene er i stor grad basert på mengden kraft som produseres, og
ikke på noen vurdering av miljøinngrepene. Store prosjekter har i alminnelighet
større miljøulemper enn små prosjekter, og betaler derfor mer i avgifter. Men
særlig fordi miljøulempene er prosjektspesifikke, kan disse betalingene bare på en
meget ufullkommen måte sies å gjenspeile miljøulempene ved vannkraft-
produksjon.
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Hvis denne «automatiske» måten å ta miljøhensyn på, ikke fanger opp alle miljø-
inngrepene, vil det oppstå en tendens til at økonomisk gunstige men miljømessig
ugunstige prosjekter blir konsesjonssøkt for tidlig. En begrensning i hvilke
prosjekter som det kan søkes konsesjon for kan i dette tilfellet teoretisk sett sikre
en bedre utbyggingsrekkefølge. Dette er illustrert i figur 3.1 som viser stiliserte
langtidsgrensekostnadskurver for vannkraft der det er tegnet inn tre mulige
prosjekter, A, B, C (det forutsettes at konsesjonsavgifter og krav om avbøtende
tiltak ikke fullt ut gjenspeiler miljøkostnadene).

Figur 3.1 Skjematisk framstilling av utbyggingsrekkefølge etter bedrifts-
økonomiske kostnader og etter totale kostnader (inkludert miljø-
kostnader)

øre/Kwh

t
bedr. øk og miljø-
kostn.

bedr. øk kostn

B

Uten noen Samlet plan skjer konsesjonssøknad og utbygging etter stigende
bedriftsøkonomiske kostnader ved at prosjekt A bygges ut før prosjekt B som
bygges før prosjekt C. Prosjekt A har imidlertid mye høyere miljøkostnader enn
C, så hvis total (bedriftsøkonomisk og miljø) kostnad hadde vært kriteriet for
utbyggingsrekkefølge, hadde optimal rekkefølge vært at C kommer før B, og at A
kommer til slutt av de tre prosjektene. I fråvær av et system som sikrer at
utbyggere betaler de fulle miljøkostnadene ved utbygging, kan en ordning som
sikrer utbyggingsrekkefølgen A, B, C i stedet for C, B, A være å foretrekke.
Formålet med Samlet plan var å frambringe et informasjonsgrunnlag og faktisk
rangere prosjektene etter samfunnsøkonomisk kostnad, dvs. i samsvar med den
øverste kurven i figur 3.1.

Samlet plan hadde også en funksjon i forhold til det løpende verneplanarbeidet.
Ved at Samlet plan midlertidig unntok de miljømessig mest følsomme prosjektene
fra utbygging, kunne en sikre seg mot tidlig utbygging av bedriftsøkonomisk sett
svært lønnsomme prosjekter som en i ettertid kunne ha vurdert som aktuelle for
varig vern. I vårt eksempel kan vi tenke oss at vi f. eks. om 20 år firmer ut at
miljøkostnadene ved prosjekt er så store at vi likevel ikke vil ønske å bygge ut A.
Da ville det ikke ha vært lurt å ha bygde ut A på et tidlig tidspunkt. I tillegg til å
sikre en fornuftig utbyggingsrekkefølge, kan en slik plan være fornuftig for å
hindre tidlig utbygging av prosjekter man senere ville ha vurdert som aktuelle for
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vern. Etter at de mest konfliktfylte prosjektene i Samlet plan ble vernet i
forbindelse med Verneplan IV i 1993, er denne problemstillingen ikke så aktuell
lenger. Da blir den viktigste rollen for Samlet plan å sikre en fornuftig utbyggings-
rekkefølge blant prosjekter som samfunnet har bestemt kan bygges ut.

Konsesjonsbehandling av vannkraftutbygginger er svært ressurskrevende både i
form av utredninger før konsesjonsbehandlingen, sel ve konsesjonsbehandlingen
og i form av tidsbruk. Disse kostnadene bæres i all hovedsak av utbygger. Et
formål med Samlet plan har vært å gjennomføre en relativt aggregert og ikke
svært dyptpløyende kartlegging av hele vannkraftpotensialet som en forhånds-
analyse av nytte og kostnader ved vannkraftprosjekter. Slik kunne en unngå
kostbare utredninger av prosjekter som sannsynligvis ville være lite samfunns-
økonomisk Iønnsomme. Det ble eksplisitt uttalt at Samlet plan behandling ikke
kunne erstatte konsesjonsbehandling, bl. a. fordi konsesjonsbehandling krevde
langt mer informasjon enn Samlet plan inneholdt. Tankegangen synes likevel å ha
vært den samme: En skulle også i Samlet plan kartlegge nytte og kostnader ved
alle mulige kraftprosjekter og foreløpig utelukke fra konsesjonsbehandling de
prosjektene som fortonte seg minst gunstige. En form for forenklet nytte
kostnadsanalyse syntes dermed - i likhet med i konsesjonsbehandlingen - å ligge
til grunn for vedtaket om å utarbeide Samlet plan for vassdrag.
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Samlet plan:
Metodebeskrivelse

Samlet plan for vassdrag ble utarbeidet under stort tidspress fram til
ferdigstillelsen av Hovedrapporten i 1984. Utredningen omfattet 310 prosjekter
med i alt 542 alternatives De detaljerte utredningene om prosjekter og miljø-
virkninger var samlet i 285 vassdragsrapporter basert på arbeidet i ulike
faggrupper. En sentral faggruppe under Miljøverndepartementet - der mange etater
var representert - utarbeidet Hovedrapporten for Samlet plan. Arbeidet omfattet
fysiske kartlegginger av svært stort omfang og avveininger mellom negative
miljøkonsekvenser og økonomiske nyttevirkninger ved vannkraftutbygginger.
Arbeidet ble analytisk delt opp i flere trinn og en benyttet både formaliserte
metoder og skjønn ved rangeringen av utbyggingsalternativene.

Det heter i Hovedrapporten at en ville legge vekt på å beskrive på hvilke trinn i
prosessen det kom inn skjønnsmessige vurderinger og på hvilke trinn formaliserte
metoder var benyttet. Det ble også uttalt at de skjønnsmessige vurderingene måtte
være allment godtatt for den type skjønn det i hvert enkelt tilfelle var tale om å
utøve. Videre heter det i rapporten at det måtte være mulig å studere effekten av at
ulike forutsetninger f. eks. med hensyn til vektingen av de ulike interessene,
legges til grunn. Videre ble det lagt vekt på at det skulle være mulig å etterprøve
prosessen. Hovedtrekkene i klassifiseringsprosessen er vist i figur 4.1 nedenfor.
En forklaring av begreper som er brukt, er gitt i vedlegg til slutt i rapporten.
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Figur 4.1 Skisse av prosessen ved utarbeidingen av Samlet plan
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konflikt med 13
brukerinteresser

B
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Aggregert
miljøindikator
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Plassering i
kategorier
3 kategorier
(2fra1993)

Økonomiklasse:
Utbyggings-
kostnad
6 klasser

D

Regionaløkonomi
klasse
4 klasser

Kilde: Miljøverndepartementet (1984)

Miljøulemper - brukerinteresser
Det ble definert 13 såkalte brukerinteresser. Dette er interesser av allmen og
privatøkonomisk karakter som påvirkes av en vassdragsutbygging. Disse
interessene er naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, vannforsyning, forurensning,
kulturminner, jord- og skogbruk, reindrift, flom, transport, is- og vanntemperatur
og klima.

Det første trinnet i planarbeidet var kartlegging av miljøvirkninger for disse 13
brukerinteressene. Det ble oppnevnt en faggruppe pr. brukerinteresse, en
faggruppe for vurdering av økonomien i kraftutbyggingsprosjektene og en
faggruppe for vurdering av de ulike prosjektenes regionaløkonomiske
konsekvenser. Til sammen var det altså 15 faggrupper.

De 13 faggruppene for brukerinteresser gav en karakter på «sin» brukerinteresse
for hvert prosjektalternativ. Karakterskalaen gikk fra -4 til +4. En verdi på -4 betyr
«Meget store negative konsekvenser», stigende til +4, som betyr «Meget store
positive konsekvenser». En verdi på 0 betyr at utbygging ikke antas å ha noen
konsekvenser for den aktuelle brukerinteressen i det prosjektet som vurderes.
Karaktergivingen skjer under A i figur 4.1.

Økonomiklassifisering

En faggruppe hadde ansvar for å anslå utbyggingskostnadene ved alle altemativer.
Prosjektene ble gruppert i 6 økonomiklasser hvor prosjekter i økonomiklasse 1
hadde lavest utbyggingskostnader. Basis for klassifiseringen var først og fremst
investeringskostnad pr. kWh og fordelingen av kraft mellom sommer og vinter.
Høy andel vinterkraft tilsa bedre klassifisering. Økonomiklassifiseringen skjer
under C i figuren.
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Klassifisering av regionaløkonomiske konsekvenser
En faggruppe har klassifisert (under D i figuren) prosjektene i 4 regionaløkonomi-
grupper avhengig av konsekvensene for regionaløkonomi og lokal sysselsetting.
Prosjekter som antas å gi positive sysselsettingsmessige og inntektsmessige
konsekvenser i særlig næringssvake områder skal favoriseres. Regionaløkonomi-
gruppe 1 er prosjekter som gir relativt liten distriktspolitisk effekt, mens
prosjekter i regionaløkonomigruppe 4 er lokalisert i kommuner med særlig lave
inntekter og med lav sysselsetting.

Aggregering av miljøkonsekvensene

Etter at konsekvensene på hver brukerinteresse var tallfestet, ble disse for hvert
prosjekt aggregert (B i figuren) til en aggregert miljøklassifisering. Før
aggregeringen bestemte en at brukerinteressen jord- og skogbruk skulle teile som
to brukerinteresser, siden dette var to ulike næringer. Som det framgår av figur 4.1
benyttet man to alternative formelle metoder for en slik aggregering av miljø-
konsekvensene. Disse ble kalt «middelverdimetoden» og «ekstremverdimetoden».

Ekstremverdimetoden er basert på hyppigheten av mest ugunstige karakterverdier.
Det vil si at klassifiseringen tar utgangspunkt i hyppigheten av særlig negative
konsekvenser (karakterverdier på -3 og -4). Dette må tolkes som at «avstanden»
mellom karakterene stadig øker etter som konsekvensene blir mer negative (f. eks.
at avstanden fra -3 til -4 er større enn fra -2 til -3 o.s.v.).

Middelverdimetoden regner ut middelverdien (gjennomsnittet) av karakterene og
sorterer prosjektene etter fallende verdier. Prosjektene blir sortert i grupper med
middelverdi fra 0 til -4. Det innebærer en tolkning av karakterene at avstanden
mellom de ulike karakterverdiene er like stor og også at positive karakterer kan
oppveie negative. Det er altså to alternative formelle metoder for aggregering av
karakterene på de 13 brukerinteressene til konsekvensklasser.

Klassifiseringen av prosjekter er forskjellig avhengig av hvilken metode som
nyttes. Den endelige plasseringen i konsekvensklasser skjer med utgangspunkt i
den mekaniske klassifiseringen som følger av de to metodene, samt
skjønnsmessige vurderinger, herunder hensyntagen til høringsuttalelser fra berørte
interesser. Hvor stor vekt de to alternative formelle metodene for aggregering har,
sies ikke direkte, men det synes som om en har lagt vurderinger som ligger nær
ekstremverdimetoden til grunn. Vi har nå klassifisert prosjektene i 8
konsekvensklasser, hvor prosjekter i konsekvensklasse 1 anses å medføre minst
miljøulemper og prosjekter i konsekvensklasse 8 å medføre størst konflikter.
Konsekvensklasse er altså en aggregert indikator for miljøulempe.

Miljø vs. økonomi: Prioriteringsgrupper

På neste trinn i prosessen foretas det en avveining (under D i figuren) mellom
hensynet til å ha små miljøkonflikter og ønsket om å prioritere prosjekter med
lave utbyggingskostnader. Dette skjer ved en eksplisitt preferansefunksjon der en
foreløpig rangering av prosjektene i 16 prioriteringsgrupper framkommer, basert
på konsekvensklasse og økonomiklasse. En har benyttet en preferansefunksjon der
hovedvekten legges på hensynet til økonomi ved lave miljøkonsekvenser og der
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hensynet til økonomi teller lite ved høye konsekvensklasser. Preferansefunksjonen
er vist nedenfor.

Tabell 4.1 Preferansefunksjonen i Samlet plan ved avveining mellom miljø og
økonomi ved nye kraftutbyggingsprosjekter

Konsekvensklasse
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klasse

01
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05
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1

1
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5, : : /
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5
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-̂~.
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n

K7
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9

]u

11

12

1?

K8

12

12

1J?

J4

15
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Forklaring: K: Konsekvensklasse, 0: Økonomiklasse. Tallet i tabellen angir hvilken prioriteringsgruppe
prosjekter havner i ved gitte okonomi- og konsekvensklasser. Lavt tail for prioriteringsgruppe
betyr at prosjektet gis høy prioritet. Prosjekter i kategori I er i det hvite arealet, kategori II er
prosjekter i det lysegrå området og kategori III er det morke området i tabellen.

Kilde: Miljøverndepartementet (1984)

Vi ser at f. eks. alle prosjekter i økonomiklasse 1 og 2 og konsekvensklasse 1 og 2
plasseres i prioriteringsgruppe 1, gruppen med de høyest rangerte prosjektene.
Prioriteringsgruppe 1 i Samlet plan omfatter de prosjektene som syntes mest
velegnet til utbygging ut fra en samlet vurdering av økonomi og miljøulemper, og
der stigende tall indikerer at prosjektene gradvis blir mindre velegnet. Effekten på
prioriteringen ved forskjeller i prosjektøkonomi blir mindre ved store miljø-
konflikter. Da har plasseringen i konsekvensklasse langt større betydning for
prioriteringsgruppen enn plasseringen i økonomiklasse. Det er f. eks. ingen
forskjell i prioriteringsgruppe mellom et 03/K6 -prosjekt og et 01/K6-prosjekt,
mens det er en forskjell på en prioriteringsgruppe mellom et 03/Kl og et Øl/Kl-
prosjekt.

Skjønnsmessige korreksjoner

Regionaløkonomi

Det foretas enkelte skjønnsmessige vurderinger før man når endelig plassering i
prioriteringsgruppe. Prosjekter i regionalgruppe R3 og R4, dvs. som antas å ha
sterkest positive regionaløkonomiske virkninger, ble flyttet opp hhv. en og to
prioriteringsgrupper. Oppflyttingen skjer bare hvis høringsuttalelsene fra berørte
kommuner er positive. Prosjekter i de to øvrige regionaløkonomigruppene blir
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ikke flyttet. Tilsvarende kan det være aktuelt å flytte prosjekter i regional -
økonomigruppe 2 likevel, hvis kommunen ønsker utbygging3.

Store prosjekter

I Hovedrapporten diskuteres det kortfattet hvorvidt metodene diskriminerer mot
store prosjekter eller hvorvidt en sikres at en gitt kraftmengde kan produseres med
minst mulige negative konsekvenser. Etter en drøfting har en valgt å flytte fram i
prioriteringsrekkefølgen noen få store prosjekter. Det dreier seg om 5 større
prosjekter, hvorav 4 er i høye konsekvensklasser (dvs. har betydelige konflikter
med andre interesser). Det gjøres også skjønnsmessige korreksjoner for enkelte
store prosjekter som befinner seg på grensen mellom to økonomiklasser.

Kategorier
Gruppen som utarbeidet Hovedrapporten om Samlet plan foretok til slutt en deling
av prosjektene i tre såkalte kategorier (ved E i figuren). Disse var

Kategori I: Prosjekter som ble ansett mulige for utbygging innen år 2000.

Kategori II: Prosjekter hvor utbygging ikke ble ansett aktuelt før år 2000.

Kategori III: Prosjekter som ikke ble ansett aktuelle for utbygging p.g.a.
konfliktgraden med andre utbyggingsinteresser eller høye
utbyggingskostnader.

Prosjekter i kategori III ble vurdert som så konfliktfylte at en regnet det som
sannsynlig at Stortinget senere ville vedta vern av mange prosjekter i denne
kategorien. Grensen mellom kategori II og III ble dermed ansett å være fast i den
forstand at det ikke ville bli aktuelt å flytte prosjekter fra kategori III til kategori
II. Grensen mellom kategori I og II ble imidlertid vurdert å måtte avhenge av
utviklingen i kraftforbruket. Gruppen fant med bakgrunn i prognoser for
elektristetsforbruket at kategori I burde bestå av prosjekter på til sammen 10 TWh.
Kategori I besto av prosjekter i prioritetsgruppene 1-4. Kategori II består av
prosjekter i prioriteringsgruppene 5-8 og kategori III av prosjekter i gruppene 9-
16. Ved Stortingsbehandlingen inkluderte en også prioriteringsgruppe 5, som var
den viktigste grunnen til at kategori I i 1986 omfattet prosjekter med en
produksjon på til sammen 11,3 TWh.

Viktige konsekvenser av Samlet plan var at en rekke store og økonomisk sett
attraktive, men miljømessig konfliktfylte prosjekter ikke kunne konsesjonssøkes
siden de var plassert i kategori II eller III. Planen vakte derfor debatt, og kritikken
kom i særlig grad fra utbyggingsinteressene. Planen ble også gjenstand for faglige
utredninger og forskning.

Vurderinger av kapasitet i overføringslinjene og hensynet til forsyningssikkerheten er også inkludert på
dette punktet, men det er ikke mulig ut fra Hovedrapporten å finne ut hvordan dette er gjort.
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Konsekvenser av endret utbyggingsrekkefølge
Merkostnadene for samfunnet som følge av endret utbyggingsrekkefølge
framkommer som rentekostnadene ved at dyre prosjekter framskyndes og billige
skyves ut i tid. Det innebærer også at alternative energikilder må settes tidligere
inn i det norske kraftsystemet.

Kostnadene ved vern og endret utbyggingsrekkefølge er høy ere jo dyrere
alternativ energi er, og jo raskere veksten i elektrisitetsforbruket er. Både i
Hovedrapporten om Samlet plan og i Stortingsmeldingene om Samlet plan er det
omtalt en rekke beregninger med ulike forutsetninger som gir anslag på
kostnadene ved vern av vassdrag og ved endring i utbyggingsrekkefølge.
Forutsetningene om økonomisk vekst, om verneplaner og alternativer under
Samlet plan, samt alternativ elektrisitetspris, varierer betydelig. Midt på 1980-
tallet antok en at kullkraft utgjorde det relevante alternativet. I stortingsmeldingen
om Samlet plan fra 1992 var gasskraftverk alternativet.

I St. meld. 60 (1991-1992) er kostnadene i 2010 for Samlet plan anslått å være
hhv. 400 millioner kroner. En merkostnad på 400 millioner kroner kan
skjønnsmessig bety under Vz øre pr. kWh hvis de fordeles likt på alt kraftforbruk i
Norge. Deretter blir kostnadene større. Økt fokus på klimapolitikk vil trolig heve
prisen på andre energikilder enn vannkraft, som alt annet øker kostnadene ved
Samlet plan, i forhold til disse beregningene.
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5 Verdsetting av miljøinngrep
Politiske beslutninger om prosjekter som har miljøvirkninger, innebærer i praksis
en uformell verdsetting av miljøulempene. Politikerne sier «ja» til utbygging av et
vannkraftverk hvis miljøulempene anses mindre enn de økonomiske fordelene
prosjektet fører til og «nei» hvis det motsatte er tilfellet. Det er de senere årene
gjennomført en rekke undersøkelser der man har søkt å beregne verdien i kroner
og øre, av miljøulemper ved ulike tiltak. Det er gjennomført flere verdsettings-
studier av energiprosjekter. Hvis slike beregninger gir pålitelige og troverdige
resultater, kan de være nyttige hjelpemidler når politikerne skal sammenligne
miljøvirkninger som er av svært forskjellig art og også veie sammenholde miljø-
ulempene mot de økonomiske fordelene ulike prosjekter innebærer.

Måling av miljøkostnader

Kraftprosjekter har en rekke virkninger på andre bedrifters og enkeltindividers
økonomiske utbytte. For eksempel kan inntektene fra jordbruk, skogbruk, fiske og
turisme reduseres4. Også andre virkninger kan ha konsekvenser som kan beregnes
direkte i kroner og øre. Å inkludere disse virkningene og sammenligne dem med
salgsinntektene fra kraften, synes lite kontroversielt. Dette er ett element i en
samfunnsøkonomisk analyse (nyttekostnadsanalyse) som kan gjennomføres ved å
anslå de tapte inntektene i andre næringer og i husholdningsproduksjon som følge
av utbyggingen.

Når det gjelder verdsetting av rene miljøeffekter som påvirker allmennheten, er
tallfestingen langt vanskeligere. Miljøgoder kan ha bruksverdi (glede av å fiske i
en urørt elv, opplevelse ved bruk av terrenget til ulike former for frilufts-
aktiviteter, opplevelse av kulturminner). Godet har verdi for de som jevnlig
benytter seg av naturen. Men også personer som ikke benytter seg av miljøgodet
kan synes det er verdifullt å bevare det. En grunn til det kan være fordi en kanskje
vil benytte det senere (opsjonsverdi) eller fordi bevaring tillegges en egenverdi, f.
eks. ved at man hindrer utrydding av en planteart. Slik verdi av miljøet er ikke
avhengig av at noen faktisk bruker miljøet til noe som helst og kalles dermed
«ikke-bruksverdi».

4 1 noen tilfeller er det også positive virkninger på andre interesser, f. eks. redusert isgang og flom.
Økonomiske fordeler i form av lokal sysselsetting og inntekt i næringssvake områder trekkes også ofte
fram ved kraftutbygginger.
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Det er etter hvert utviklet en rekke ulike metoder for verdsetting av miljø-
virkninger som påvirker allmennheten. Noen er basert på observasjon av åtferd (f.
eks. de kostnader folk vil påta seg for å drive fritidsfiske i et urørt område), og kan
måle folks bruksverdi av et miljøgode. En annen metode er basert på å spørre folk
om hvor mye de ville være villige til å betale for å slippe gitte skader på miljøet (f.
eks. en kraftutbygging) og kan måle både bruksverdi og ikke-bruksverdi. Dette
kalles «betinget verdsetting». En tredje metode er basert på interaktive intervjuer
med eksperter med sikte på å avdekke detalj er i deres preferanser og avveininger
mellom økonomiske goder og miljøgoder. Den sistnevnte kalles bruk av
ekspertpaneler. En oversikt over verdsettingsmetoder er gitt i Halvorsen m. fl.
(1996).

Gir betinget verdsetting pålitelige resultater ?

Betinget verdsetting som metode for å måle styrken i befolkningens preferanser
for miljøgoder og andre goder som ikke omsettes i markeder har fått økt
popularitet. En lang rekke slike studier er utført de siste 10-20 årene for en rekke
miljøgoder, både i Norge og i andre land. Metoden har imidlertid også vært
gjenstand for kraftig kritikk5. Et viktig ankepunkt mot undersøkelser som har vært
foretatt, har vært at de som svarer på spørsmålene ikke har fått god nok
informasjon om hvilke endringer miljøgodet eventuelt utsettes for, og heller ikke
nok tid til å tenke seg om. Undersøkelser har vært kritisert fordi de beregnede
beløpene for verdien av miljøgodet som analyseres, har hatt en tendens til å ligge
nær de svaralternativene som har vært gitt (startpunktsskjevhet). Det har også vært
reist kritikk mot slike undersøkelser fordi svarene ikke på noen god måte
gjenspeiler omfanget av det miljøgodet som skal verdsettes. I en undersøkelse som
er benyttet som eksempel på at betinget verdsetting gir ulogiske resultater fant en
at betalingsvilligheten for å hindre utryddelse av en fuglebestand var uavhengig av
om respondentene fikk vite at det var 2000 fugler eller 200 000 fugler som ble
reddet, se Diamond og Hausman (1994). Det synes altså ikke å være noen
sammenheng mellom omfanget av miljøgodet og betalingsvilligheten. Resultater
av denne typen er brukt som argument for at svarene ikke kan tolkes som
betalingsvillighet for et spesifisert miljøgode men uttrykker generelle holdninger
til miljøvern.

Strategisk åtferd ved besvarelse av spørsmålene er en ytterligere mulig feilkilde.
Hvis de som spørres vet at undersøkelsen skal benyttes som grunnlag for
offentlige beslutninger, kan de som er tilhenger av bevaring overdrive verdien av
miljøskaden, mens de som er tilhenger av utbygging kan undervurdere sin sanne
oppfatning av verdien.

Tross mye debatt er betinget verdsetting gitt et autorisasjonsstempel av en tung
gruppe fagøkonomer (Arrow m. fl., 1993), som ble oppnevnt som følge av en
rekke erstatningskrav basert på anslag over verdien av miljøødeleggelsene fra
Exxon Valdez ulykken i Alaska. Ved denne ulykken forårsaket utslipp av store

Tidsskriftet Journal of Economic Perspectives nr. 4, 1994. inneholder flere artikler som belyser
hovedargumentene i denne debatten. Et norsk offentlig utvalg som har vurdert metoder for bruk i nytte-
kostnadsanalyser har også drøftet verdsettingsmetoder for miljøkostnader, jf. NOU(1997).
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mengder olje omfattende miljøødeleggelser. Faggruppen som evaluerte metoden,
konkluderte med at tross en rekke mulige feilkilder, ville undersøkelser basert på
betinget verdsetting gi nyttig informasjon om betalingsvilligheter eller styrken i
folks preferanser for goder som ikke omsettes i markeder, også for ikke-bruks-
verdier. Den praksis som nå følges ved slike undersøkelser medfører trolig
vesentlig mindre muligheter for feilslutninger enn for 10-20 år siden.

Miljøkostnader, ekspertvurderinger og miljøbeslutninger

Hvis man kunne komme fram til «riktige» anslag på miljøkostnadene, kan
beslutninger om vannkraftprosjekter eller andre prosjekter med miljøulemper
foretas ved å gjennomføre en nytte kostnadsanalyse av hvert prosjekt. Både av
praktiske grunner og fordi det blant politikere vært skepsis til metoden, har
faktiske beslutninger om vannkraftutbygginger og andre typer prosjekter i liten
grad vært basert på slike analyser. Ofte har inntektsfordelingshensyn mellom
regioner og kommuner spilt en viktig rolle for de beslutningene som er gjort. Ved
avveiningene mellom miljøgoder og økonomiske goder, har Stortinget i høy grad
basert sine vedtak på de vurderingene som de eksperter og embetsmenn som
utarbeidet Samlet plan, foretok. Etter vår vurdering kan verdsettingsstudier være
en viktig alternativ kilde til informasjon om hva disse avveiningene bør være.

Oppsummering
Seiv om det kan reises innvendinger mot å benytte anslag på miljøkostnader som i
det vesentligste er basert på betinget verdsetting som sammenligningsgrunnlag for
Samlet plan, mener vi at de erfaringer som er gjort både i Norge og andre land
gjør resultater fra slike studier til en del av beslutningsgrunnlaget for prosjekter
som medfører miljøinngrep. Det gjør det relevant også å benytte denne typen
studier som sammenligningsgrunnlag for de miljøkostnadene som er innbakt i
Samlet plan.
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6 Miljøkostnader i Samlet
plan

Miljøkostnadene som følger av rangeringen av prosjekter i Samlet plan er
beregnet av Carlsen, Strand og Wenstøp (1993)6.1 det følgende beskriver vi deres
resultater nærmere.

Rangering betyr verdsetting
Samlet plan innebar at en rangering av prosjektene etter utbyggingskostnad, ble
erstattet av en rangering der både utbyggingskostnad og miljøulempene, målt ved
karakterene på de 13 brukerinteressene, ble tillagt vekt7. Vi kan tenke oss at den
nye rangeringen framkommer som følge av at hvert prosjekt tilordnes en miljø-
kostnad, og at Samlet plans rangering framkommer ved å rangere prosjektene etter
totale kostnader, dvs. summen av utbyggingskostnader og miljøkostnader. Miljø-
kostnadene beregnes ved å se hvor mye de enkelte karakterer bidrar til å endre
rangeringen.

I Samlet plan bidrar store negative karakterer (-3 og -4) for brukerinteressene til
lavere prioritet og lave utbyggingskostnader til høyere prioritet. Det er mulig å
finne hvor mange prioritetsgrupper en gitt nedgang i utbyggingskostnader (i
gjennomsnitt) fører til, og det er mulig å finne ut hvor mye en gitt karakter i
gjennomsnitt må endre seg for å produsere den samme endring i prioriterings-
gruppe. Dette bytteforholdet kan sies å uttrykke den pengemessige verdien av
karakteren som er gitt. For eksempel kan vi tenke oss at karakteren -3 for
friluftsliv «i gjennomsnitt» medfører at et prosjekt flyttes ned 2 prioriterings-
grupper, sammenlignet med om karakteren hadde vært 0, dvs. at det ikke var noen
miljøulempe for denne interessen. Samtidig kan vi tenke oss at Samlet plan flyttet
et prosjekt fram 1 prioriteringsgruppe hvis utbyggingskostnadene ble redusert med
5 øre pr. kWh. En endring i den aktuelle karakteren fra -3 til 0 gir to prioriterings-
gruppers framfiytting mens en reduksjon i kostnadene på 5 øre fører til at
prosjektet blir flyttet fram 1 prioriteringsgruppe. I dette tilfellet vil 10 øres endring
i utbyggingskostnad også gi en endring i prioriteringsgruppe på 2 (altså det

Analysen er den siste i en rekke lignende analyser de samme forfatterne gjorde, basert på litt forskjellige
statistiske metoder. Resultatene avviker lite fra hverandre, men denne studien må anses som den som gir
det endelige resultatet av deres arbeid med Samlet plan.

I tillegg til regionaløkonomi-variabelen.
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samme som endringen fra karakter -3 til 0). Da har vi beregnet prisen på
karakteren -3: den er 10 øre pr. kWh. Tilsvarende kan en gjøre for karakterene for
de øvrige brukerinteressene. Å finne disse gjennomsnittlige virkningene av
karakterer og utbyggingsrekkefølge er ideen bak Carlsen m. fleres analyse.

Regresjonsanalyse

Carlsen m. fl. (1993) utførte en statistisk regresjonsanalyse der hvert prosjekts
prioriteringsgruppe ble forklart av karakterene på hver av de 13 brukerinteressene,
av karakteren på regionaløkonomivariabelen og av prosjektets økonomiklasse8.
Imidlertid fant en at bare 8 av de 13 brukerinteressene i tillegg til regional-
økonomivariabelen hadde systematisk og utsagnskraftig effekt på rangeringen. De
brukerinteressene som en fant ikke hadde noen effekt var vern mot forurensning,
virkninger på flom, transport, isgang/vann og klima.

Analysen beregnet virkningen av hver enkelt karakterverdi, dvs. at en åpnet for at
virkningen på prioritetsgruppen av å gå fra en verdi på -4 til en verdi på -3 for en
gitt brukerinteresse, kunne være forskjellig fra virkningen av en endring f. eks. fra
en karakter på -3 til -2. Analysen gav som resultat koeffisienter for partielle
virkninger på prioriteringsgruppe av en gitt karakter på brukerinteressene, i
forhold til om karakteren var 0. Hovedresultatene er vist i figur 6.1.

Figur 6.1 Beregnede endringer i prioritetsgruppe somfølge av karakterverdier
på ulike brukerinteresser. Standardavvik angitt med loddrette
streker.
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Kilde: Carlsen, Wenstøp og Strand (1993)

Denne analysen avdekker flere interessante resultater. Først kan en notere seg at
virkningen på plasseringen i prioriteringsgruppe er generelt små for karakterer på -

tillegg inngikk prosjektets størrelse som forklaringsvariabel, se avsnitt 6..3.
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1 og -2. Særlig er effektene små for -1-karakterer. De er større for -3 og særlig
store for -4.

Jo større beregnet verdi, jo større partiell effekt har den enkelte karakteren på den
endelige prioriteringsrekkefølgen. De ulike brukerinteressene har ulik effekt på
prioriteringsrekkefølgen. Størst effekt har karakter på -4 for vannforsyning,
deretter kommer karakter -4 for jordbruk og dernest karakter -4 for kulturminner
og naturvern. For de fleste brukerinteressene stiger beregnet endring i
prioriteringsgruppe som følge av mer negative karakterer relativt jevnt.

På figuren er koeffisientenes standardavvik, som uttrykker den statistiske
usikkerheten ved de beregnede karakterene, angitt ved vertikale linjer. De er
særlig store for kulturminner, mens de er forholdsvis små for de øvrige bruker-
interessene. Store standardavvik for beregnede effekter av brukerkonflikter for
kulturminner tyder på at seiv om gjennomsnittlig virkning av denne bruker-
konflikten er stor, er det samtidig svært stor variasjon i hvordan negative
karakterer har påvirket plasseringen i prioriteringsgruppe: For noen prosjekter
betyr kulturminner svært mye for plasseringen i prioriteringsgruppe, mens for
andre prosjekter betyr denne brukerinteressen lite. En mulig tolkning av dette er at
den sentrale faggruppen som har stått for den endelige prioriteringen av prosjekter
har utøvet skjønn særlig for karakterene for denne brukerinteressen. Bl. a. sies det
i Hovedrapporten at enkelte faggrupper nok har vært mer negative i sin karakter-
setting enn det «som er rimelig», og at en skjønnsmessig har endret resultatene.
Likevel har kulturminner framkommet som en av de brukerinteressene som har
hatt størst effekt på prioriteringen.

At de beregnede virkningene blir større jo mer negative karakterene blir, er
forenlig med at arbeidsgruppen bak Samlet plan har tillagt negative utfall særlig
stor vekt.

Pris på karakterer for konflikt med brukerinteresser
I den statistiske analysen inngikk også økonomiklasse som forklaringsvariabel, på
en slik måte at for gitte karakterer på brukerinteressene ville billige prosjekter
prioriteres foran dyre prosjekter. Modellen gir således effekten på plassering i
prioriteringsgruppe av en endring i økonomiklasse og av en endring i karakter på
hver brukerinteresse. Det vil igjen si (jf. figur 6.1) at f. eks. en endring i karakter
fra -4 til 0 på jordbruk tilsvarer en flytting på omtrent 7 prioriteringsgrupper, og
virkningen av å gå fra økonomiklasse 3 til 2 betyr en endring på 3 prioriterings-
grupper. Ved å kombinere disse estimatene firmer en f. eks. at karakter -4 i forhold
til å ha verdien 0 betyr det samme som å gå fra økonomiklasse 3 til 2. Og
økonomiklassene er målt i øre pr. kWh. Slik kunne forfatterne beregne9 implisitte
betalingsvilligheter for hver av karakterene på alle brukerinteressene for å unngå
prioriteringskonflikter i Samlet plan. Hver av karakterene gis en kroneverdi.

Ifølge beregningene var verdien av karakter -4 i de fleste tilfeller mellom 18 og 28
øre10 pr. kWh. Miljøkostnader for hvert prosjekt kan nå regnes ut ved å

^ Resultatene ble regnet ut ved to ulike statistiske metoder, men forskjellene var i de aller fleste tilfellene
små.

1 0 Omregnet fra 1982-priser til 1996-priser ved den offisielle konsumprisindeksen.
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multiplisere kroneverdiene for hver karakter med de faktiske karakterene for hvert
enkelt prosjekt. Forfatterne anslår at for prosjekter i kategori 1 (dvs. prioritets-
gruppe 1-4) utgjorde miljøkostnadene og kostnadene knyttet til de øvrige bruker-
interessene 70 prosent av de rene utbyggingskostnadene. For alle prosjektene i
gjennomsnitt var dette tallet hele 160 prosent. Dette må sies å være svært høye
tall.

En del brukerinteresser hadde ikke betydning for den endelige rangeringen, ifølge
den regesjonsanalysen som er utført. At 5 brukerinteresser ikke hadde målbar
effekt på prioriteringen, må komme av at disse heller ikke hadde målbar effekt på
plasseringen i konsekvensklasser. Dette igjen kan komme av den metoden for
aggregering av konsekvenser som ble valgt. Det synes åpenbart at forekomsten av
store negative karakterer har vært av avgj ørende betydning for hvilken
konsekvensklasse prosjektene ble plassert i. Hvor stor betydning, er vanskelig å
avgjøre siden høringsuttalelser samt gruppens skjønnsmessige bruk av resultatene
fra ekstremverdi - og middelverdimetoden, har bestemt plasseringen i
konsekvensklasser.

Verdi av miljøkostnadene
Det samlede bidrag til miljøkostnaden fra hver brukerinteresse avhenger av
hvilken beregnet pris hver karakter fikk, og fordelingen av karakterer (om f. eks.
Friluftsliv fikk mange -1 og -2 eller mange -4). Man må derfor for hvert prosjekt
multiplisere karakter med beregnet pris for alle karakterene. Tabell 6.1 nedenfor
viser det gjennomsnittlige bidraget til miljø- og andre brukerkostnader fra de ulike
brukerinteressene.

Tabell 6.1 Bidrag til beregnede miljøkostnader pr. kWh i Samlet plan fra de
ulike brukerinteressene. 1996-ørepr. kWh

Faktor

Naturvern

Friluftsliv

Vilt

Fiske

Vannforsyning

Kulturminner

Landbruk

Rein

I alt

Alle prosjekter

8,1

9,1

2,8

8,2

2,3

12,4

2,5

2,0

49,6

Kategori 1 prosjekter

2,1

3,9

1,1

2,8

1,2

8,0

0,7

0,6

22,8

Kilde: Carlsen, Strand og Wenstøp (1993) og egne beregninger. Omregnet fra 1982- til 1996-priser ved den
offisielle konsumprisindeksen. Miljøkostnadene framkommer som uveide gjennomsnitt av miljø-
kostnadene i hvert enkelt prosjekt.

Denne tabellen dekomponerer det samlede resultatet som er publisert i Carlsen,
Strand og Wenstøps artikkel, på de enkelte brukerinteressene. Rimeligvis er det
langt høy ere miljøkostnader for alle prosjekter sett under ett, enn i kategori I-
prosjektene. Videre firmer vi at kulturminner er den brukerinteressen som har hatt
størst samlet effekt på prioriteringsgrupperingen, både for alle prosjekter samlet
og blant de prosjektene som ble plassert i kategori I. Naturvern og friluftsliv bidrar
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samlet med vel 17 øre pr. kWh for alle prosjekter sett under ett, og omtrent 6 øre
for kategori I prosjektene.

Ved Stortingsbehandlingen sluttet flertallet seg til hovedtrekkene i prioriteringen
og dermed også til den verdsettingen som lå i planen. Formelt sett kan en derfor si
at den representerer også politikemes prioriteringer, men at utredningen har lagt
sterke føringer på hva som faktisk ble sluttresultatet, noe som er relativt vanlig
ved slike typer beslutninger.
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Direkte verdsetting
Et alternativ til den vektleggingen av miljøulemper og dermed indirekte
verdsetting av miljøet som ble gjort i Samlet plan, er å anslå verdien av miljø-
ulempene direkte. Innenfor miljøøkonomi er det både i Norge og internasjonalt
utført en lang rekke slike verdsettingsstudier, hvor verdien miljøulemper som
støy, luftforurensninger, oljeutslipp mv. er anslått. Også verdien av vassdragsvern
er anslått direkte. Disse vil tjene som sammenligningsgrunnlag for den indirekte
verdsettingen i Samlet plan.

7.1 Betalingsvillighetsundersøkelse for hele
Samlet plan

I forbindelse med Samlet plan ble det i 1985 publisert en undersøkelse av
verdsetting av det mulige vern av vassdrag (i hvert fall utsettelse av konfliktfylte
prosjekter) som kunne følge av planen (Hervik m. fl. (1986)). I undersøkelsen ble
et utvalg av befolkningen spurt om betalingsvilligheten for vernet av omtrent 50
vassdrag, noe som kunne bli resultatet av Samlet plan, ifølge forfatterne av
undersøkelsen. En hovedkonklusjon var at betalingsvilligheten ble anslått til å
ligge mellom 800 og 1600 kroner (omregnet til 1996-priser) pr. husholdning. Med
grovt regnet 1,3 millioner husholdninger, blir samlet betalingsvillighet 1,5 til 1,6
milliarder kroner pr. år. En foretok i forbindelse med Samlet plan-undersøkelsen
også en verdsettingsundersøkelse av verdien av å bevare Rauma-Ulvåa-
vassdraget, men som bare omfattet husholdninger i Møre og Romsdal.
Gjennomsnittlig betalingsvillighet pr. husholdning for disse husholdningene lå
noe høyere enn den gjennomsnittlige betalingsvilligheten i den nasjonale
undersøkelsen.

Imidlertid er det grunn til å spørre seg om hva folk egentlig har svart på i
verdsettingsundersøkelsen av Samlet plan. I spørreskjemaet heter det at det «er
foreslått å verne ca. 50 vassdrag over hele landet mot kraftutbygging». Samlet
plan er imidlertid ikke noen verneplan, men en rangering av prosjekter for senere
utbygging eller vurdering for andre anvendelser. Det vil si at merkostnadene bare
kommer som følge av utsatt utbygging av konfliktfylte vassdrag, mens
befolkningen ut fra skjemaet synes å ha svart på et spørsmål om årlig betalings-
villighet for vern, som det er rimelig å tolke som varig vern. Det var på
undersøkelsestidspunktet ikke åpenbart at Samlet plan ville gi det varige vernet
som det ble spurt om.
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En av forfatterne var medforfatter til artikkelen om kostnadseffekter av Samlet
plan (Hervik m. fl., 1985). Der er det vist til ulike alternativer der det i tillegg til
endret utbyggingsrekkefølge er regnet på virkningene av vern. Det synes som om
det er virkningen av å verne 12,5 TWh av de mest konfliktfylte prosjektene samt
for øvrig bygge ut etter konsekvensklasse, som det vises til i spørsmålet i
verdsettingsstudien. Med en samlet betalingsvillighet på 1,5 milliarder kroner pr.
år for å verne 12,5 TWh, fas en betalingsvillighet på omtrent 12 øre/kWh
omregnet til 1996-priser.

7.2 Verdsetting, Sauda
Det er nylig utført verdsettingsstudier av enkelte utbyggingsprosjekter. Vi vil i
dette avsnittet referere til resultatene fra disse, og sammenligne resultatene med
den verdsettingen av miljøinngrep som ligger i Samlet plan.

Sauda-(hovedsakelig) betinget verdsetting

Det er relativt nylig utført to verdsettingsstudier av Sauda-utbyggingen. Den ene
er en betalingsvillighetsstudie som inngår i EU-programmet ExternE (ExternE,
1995). Denne analysen er utført av den norske forskeren Ståle Navrud. Den andre
undersøkelsen er en verdsetting ved hjelp av såkalte ekspertpaneler (Carlsen og
Wenstøp, 1994).

Sauda-utbyggingen er en utvidelse av eksisterende kraftverk og anlegg og
representerer en økning i årlig kraftproduksjon på 1308 GWh. Det besto av ett
basisprosjekt og 6 mulige tilleggsprosjekter, og en har beregnet verdien av miljø-
skaden for hvert av disse 7 prosjektene.

Basisalternativet i Sauda som analyseres i ExternE er sammenlignbart med
prosjekt 17001 i Samlet plan, Storelvvassdraget alternativ A. Basisalternativet er
på 674 GWh, mens Samlet plan-prosjektet var på 553 GWh. Navrud (1992, s. 13)
uttaler at Samlet plan prosjektet representerer større inngrep og omfatter større og
mer sårbare områder, til tross for at kraftmengden er mindre, slik at vi skulle
forvente noe, men ikke svært mye, større miljøskader ved utbygging av Samlet
plan prosjektet sammenlignet med basisalternativet. Datagrunnlaget som ligger til
grunn for vurderingene av Saudaprosjektet i Samlet plan ble ansett å være generelt
dårlig (Navrud, 1992, s. 13).

ExternE-studien verdsetter økonomiske skadevirkninger på jordbruk, skogbruk og
vannforsyning ved å benytte observerte priser, kostnader og produserte mengder
av ulike varer. Videre er det utført en betinget verdsettingsstudie der virkningene
på friluftsliv (inkl. fritidsfiske og jakt), naturvern og kulturminner er verdsatt
under ett. Verdsettingen er basert på intervjuer med befolkningen i Sauda og
befolkningen i Rogaland/Hordaland. Både bruksverdi og eksistensverdi omfattes
av denne verdsettingen, og det er ikke gjort noe forsøk på å skille mellom disse.

Med utgangspunkt i de beregnede betalingsvillighetene fra Samlet plan og de
karakterene på konflikt med brukerinteressene som var gitt, har vi beregnet miljø-
kostnadene i Samlet plan-prosjektet. Tabell 7.1 viser verdsettingen av miljø-
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Naturvern

Kulturminner

Friluftsliv

Fiske

Vilt

Jordbruk

Skogbruk

Vannforsyning

Fergetrafikk

Sum

Samlet skade (mill. kr)

2,6

13,8

5,0

1,5

1,9

0

0

3,9

0

28,7

158,7

inngrepene for hhv. Basisalternativet i den foreslåtte Sauda-utbyggingen og
Samlet plan prosjektet i Sauda.

Tabell 7.1 Beregnede verdier av miljøulemper ved kraftutbygging i Sauda.
1996-ørepr, kWh

Brukerinteresse Samlet plan (553 GWh) ExternE (674 GWh)

0,57 (samlet for naturvern,

kulturminner, friluftsliv og

fiske)

0

0,016

0,003

0,011

-0,004

0,60

4̂ 0

Forklaring: Beregninger basert på karakterer og beregninger av implisitte betalingsvilligheter i for
prosjekt 1700 IA i Samlet plan (kolonne 1) og på Basisprosjektet i Saudautbyggingen fra
studien i ExternE (kolonne 2).

Kilde: ExternE (1995), Miljøverndepartementet (1984) og Navrud (1992)

I) Omfatter også fritidsfiske og jakt.

Betalingsvillighetene og karakterene fra Samlet plan betyr en årlig miljøkostnad
på nær 160 millioner kroner. Til sammenligning resulterte verdsettingen av basis-
prosjektet i ExternE-undersøkelsen i et verdianslag på bare 4 millioner kroner.
Målt pr. kWh er miljøkostnadene hhv. 28,7 øre og 4 øre. Forskjellene er altså
dramatiske.

Det var for de miljøulempene som ble omfattet av betinget verdsetting i ExternE
(1995) at forskjellene ble størst, dvs. naturvern, kulturminner og friluftsliv. Men
det var også klare forskjeller for noen andre brukerinteresser, bl. a. jordbruk.
Kulturminner er den brukerinteressen som i Samlet plan har fått høyest miljø-
kostnad, men også friluftsliv og naturvern har beregnet miljøkostnad av en viss
betydning.

Sauda - ekspertpaneler
I Carlsen og Wenstøp (1994) er det utført en verdsettingsstudie ved hjelp av
ekspertpaneler for basisalternativet i Saudautbyggingen. Forfatterne satte sammen
tre paneler med representanter fra Norges Vassdrags- og elektrisitetsverk,
Miljøverndepartementet, Nærings og Energidepartementet, kraftutbyggings-
interessene, Fylkesmannen i Rogaland og fra det lokalpolitiske miljø. Panelene
skulle svare på spørsmål om hvordan de mente samfunnet burde prioritere mellom
en rekke spesifiserte valg der miljøvirkninger og kraftproduksjon var spesifisert.
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Også i denne undersøkelsen er basisalternativet i Saudautbyggingen analysert,
dvs. den samme utbyggingen som i ExternE, men det er benyttet en noe annen
inndeling i brukerinteresser. Blant annet er fiske og jakt skilt ut som en egen
interesse. Tabell 7.2 nedenfor viser gjennomsnittlige betalingsvilligheter som de
tre panelene mente at samfunnet burde ha for ulike typer miljøvirkninger.

Tabell 7.2 Verdsetting ved hjelp av ekspertpaneler: Beregnede miljøkostnader
ved basisalternativet i Saudautbyggingen. 1996-øre/kWh

Brukerinteresse Verdi i øre/kWh

Naturvern 1,8

Kulturminner 0,4

Fiske 0,7

Jakt 0,03

Jordbruk I) 0,02

Skogbruk 1) 0,0005

Vannforsyning 1) 0,01

Sum 3,0

Samlet skade (mill. kr) 20,1

Kilde: Carlsen og Wenstøp (1994)

1) Anslag hentet fraNavrud (1992), som også er anvendt i ExternE (1995)

De anslåtte verdiene på miljøkostnaden er klart høyere enn i ExternE. Anslått
miljøkostnad er 3 øre pr. kWh mot 0,6 øre i ExternE-undersøkelsen. Likevel er
anslaget vesentlig lavere enn verdsettingen av Samlet plan-prosjektet. Det er
naturvern, kulturminner og fiske (dvs. fritidsfiske) som har størst verdi. Beregnet
miljøkostnad for naturvern ligger bare svakt under miljøkostnaden for naturvern i
Samlet plan, mens det særlig er stor forskjell for kulturminner.

Prosjektalternativer - Sauda
Undersøkelsen av Saudautbyggingen tyder på at selve prosjektutformingen lokalt
har stor betydning for den samlede miljøkostnaden knyttet til en vannkraft-
utbygging. Miljøulempene for basisprosjektet i Sauda ble verdsatt til 0,6 øre/kWh
i ExternE (1995). For utvidelsesprosjektene var imidlertid verdien av beregnet
miljøskade vesentlig høyere slik at hele prosjektet under ert fikk en beregnet
miljøskade på 1,9 øre pr. kWh. Det ble foretatt verdsetting av 6 tilleggs-
utbyggingsprosjekter i tillegg til basisalternaltivet. Figur 7.1 nedenfor viser de
beregnede miljøkostnadene knyttet til friluftsliv, kulturminner og naturvern (som
var helt dominerende i de samlede miljøkostnadene) for basisalternativet og de 6
andre utbyggingsalternativene i Sauda11.

1 ' Etter at undersøkelsen var utført ble deler av utvidelsesprosjektene vernet ved Verneplan IV.
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Figur 7.1 Miljøkostnader ved ulike ved ulike utbyggingsalternativer i Sauda-
utbyggingen, 199 6-ør e/kWh
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Note: Skadeanslagene omfatter friluftsliv, kulturminner og økosystemer. Utbyggingsprosjektene er
gruppert etter stigende miljøkostnad.

Kilde: ExternE(1995)

Det framgår av figur 7.1 at verdien av miljøskaden stiger med økt utbygging og at
høyeste verdi av miljøskaden for de tre nevnte områdene er omtrent 14 øre pr.
kWh for det tilleggsprosjektet med størst miljøkonflikt.

7.3 Verdsetting, Øvre Otta
Det er nylig publisert en betalingsvillighetsundersøkelse basert på metoden med
betinget verdsetting (Hansesveen og Helgås, 1997) av den konsesjonssøkte Øvre
Otta-utbyggingen12. Et utvalg av personer i de tre Opplands-kommunene Skjåk,
Lom og Vågå ble spurt om betalingsvillighet for å unngå utbyggingen. Personer
fra følgende grupper ble spurt: norske turister, utenlandske turister, hytteeiere i
Skjåk og fastboende i alle tre kommuner. Gjennomsnittlig betalingsvillighet for
Øvre Otta ble beregnet til vel 300 kr. pr. år for norske turister og hytteeiere, mens
innbyggerne i de tre kommunene rapporterte betalingsvillighet for å slippe
utbyggingen fra 2500 til 3600 kroner pr. husholdning pr. år. Til sammen anslår
Hansesveen og Helgås den årlige betalingsvilligheten for disse gruppene til 39,3
millioner kroner for å unngå de negative effektene av utbyggingen på natur,
kulturminner og friluftsliv. Denne miljøkostnaden tilsvarer 3,93 øre pr. kWh. Som
det framgår av denne omtalen, er det ikke gjort forsøk på å tallfeste økonomiske
skadevirkninger på jordbruk, turisme eller lignende. Den samlede økonomiske
skadevirkningen ved utbyggingen vil derfor trolig ligge noe høyere enn dette, hvis
en miljøkostnad på 3,9 øre pr. kWh er et godt anslag.

Prosjektet er Samlet plan prosjektet «Videreføringsprosjekt for 005—Øvre Otta (II-2b))» med
produksjon 1017 GWh.
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Til sammenligning viser vi nedenfor miljøkostnadene ved dette prosjektet med
utgangspunkt i verdsettingen i Samlet plan.

Tabell 7.3 Beregnede miljøkostnader ifølge Samlet plan for den konsesjonssøkte
Øvre Otta-utbyggingen. 1996-øre/kWh

Brukerinteresse Miljøkostnad

Naturvern 11,1

Kulturminner 13,8

Friluftsliv 13,6

Vilt 1,9

Jordbruk/skogbruk 1,9

Fiske 1,5

Vannforsyning 3,9

Fergetrafikk 0

Sum 47,8

Samlet skade (mill. kr) 486,1

Note: Miljøkostnadene er beregnet ved å benytte prisene på karakterene i Samlet plan (Carlsen m. fl, 1992)
og karakterene som er gift for dette prosjektet.

Kilde: Vassdragsrapporten for Øvre Otta prosjektet, Carlsen m. fl. (1992), egne beregninger.

Forskjellene mellom direkte verdsettingsansiag og Samlet plan er svært store også
for Øvre Otta, men noe mindre enn for basisalternativet i Sauda. Mens den direkte
verdsettingen av miljøulemper knyttet til naturvern, friluftsliv og kulturminner var
3,9 øre/kWh, er anslaget på miljøkostnaden for disse interessene i Samlet plan
38,5 øre/kWh. Tar vi med verdien ifølge Samlet plan av konflikter med øvrige
brukerinteresser, stiger miljøkostnaden til 47,8 øre/kWh eller nesten 500 millioner
kroner pr. år.

7.4 Vurdering av studiene
Undersøkelsene basert på betinget verdsetting og ekspertpaneler gir langt lavere
miljøkostnader for sammenlignbare prosjekter enn det som følger av Samlet plan.
Den betingede verdsettingsstudien av Samlet plan midt på 1980-tallet gav noe
høyere miljøkostnad enn de nyeste verdsettingsstudiene men likevel vesentlig
lavere anslag enn Samlet plan. Et spørsmål er i hvilken grad vi kan si at de direkte
verdsettingsstudiene gir pålitelige anslag og dermed utgjør en form for «fasit»
som Samlet plan kan males mot.

De delene av verdsettingsstudiene som dreier seg om å anslå økonomiske tap for
andre næringsinteresser (jordbruk osv.) synes å være å foretrekke framfor den
metoden som er brukt i Samlet plan. Dette kan forklare en liten del av forskjellene
i anslag. Men de viktigste forskjellene skyldes ulik verdsetting av friluftsliv,
naturvern og kulturminner. Det er her påliteligheten til anslag basert på betinget
verdsetting og ekspertpaneler blir viktig.

Verdsettingsundersøkelsen av hele Samlet plan fra 1986 må sies å ha klare
metodiske svakheter. Den bryter etter alt å dømme på flere punkter med kravene
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som Arrow m. fi. (1993) setter til gode verdsettingsundersøkelser, bl. a. at det
miljøgodet som skal verdsettes, skal spesifiseres i en viss detalj. I spørreskjemaet
heter det bare at planen innebærer vern av ca. 50 vassdrag. Undersøkelser av
denne typen har vært kritisert for at den i stedet for å fange opp vurderingen av
konkrete miljøgoder, heller uttrykker en generell holdning til vassdragsvern, og
det kan være argumenter for at denne feilkilden kan være til stede i denne
undersøkelsen.

ExternE-undersøkelsen av Sauda synes å spesifisere miljøgodene i stor detalj, bl.
a. i form av bilder og videoframvisninger av hvordan ulike fjellområder, fosser og
vassdrag vil se ut etter en eventuell utbygging. Det øker tiltroen til denne
undersøkelsen. ExternE-undersøkelsen la stor vekt på å komme med
«konservative» anslag, det vil trolig si anslag der en er relativt sikker på at miljø-
kostnadene ikke er anslått for høyt. Det var en grunn til at en begrenset verd-
settingsundersøkelsen til bare å omfatte personer som bodde i lokalsamfunnet
Sauda og i Hordaland og Rogaland. Men det er sannsynlig at også personer bosatt
utenfor disse to fylkene har betalingsvillighet for å hindre utbygging i Sauda. Og
seiv lave betalingsvilligheter i resten av befolkningen for bevaring er tilstrekkelig
til å heve miljøkostnadene vesentlig.

Det at deler av Saudaprosjektet ble vernet etter at verdsettingsundersøkelsen ble
foretatt, kan tolkes som at disse områdene har nasjonal verneverdi og at
husholdninger utenfor området har betalingsvillighet for å unngå utbygging. Det
vises i ExternE (1995) til regneeksempler av skjønnsmessig å anta en
gjennomsnittlig betalingsvillighet for resten av befolkningen på 2 ECU pr. år, dvs.
omtrent 16 kroner. Virkningene av seiv såpass små betalingsvilligheter er store.
En slik betalingsvillighet hos befolkningen utenfor Rogaland og Hordaland ville
øke skadeanslagene med 95 prosent, dvs. til 1,2 øre/kWh for basisalternativet og
til 3,8 øre/kWh for hele utbyggingen (inkludert de delene som senere ble vernet).
Dette viser at resultatene er svært følsomme overfor hvilken befolkningsgruppe
som bekymrer seg over miljøvirkningene i så stor grad at de er villige til å betale
noe for å hindre miljøinngrepene.

Verdsettingen av basisalternativet i Sauda-utbyggingen med ekspertpaneler gir
miljøkostnader på 3 øre/kWh, dvs. 5 ganger høyere tall enn ExternE(1995). Et
generelt ankepunkt knyttet til mangel på representativitet ved sammensetningen
av panelene kan reises mot denne metoden. Metoden er basert på at panel-
deltakerne skal fatte beslutninger som om de fattet den på vegne av samfunnet og
ikke - slik tilfellet er ved betinget verdsetting - late som om de er enkeltpersoner
som etterspør miljø på linje med andre private varer og tjenester. Dette kan styrke
troverdigheten ved anslagene sammenlignet med betinget verdsetting, siden
respondentene ved betinget verdsetting lett kan føle et spørsmål om individuell
betalingsvillighet for et kollektivt gode som mer fremmed.

Det kan ikke utelukkes at de generelle politiske holdningene til kraftutbygging i
sin alminnelighet har påvirket resultatene i verdsettingsstudiene. I Sauda er lokal-
samfunnet langt på vei avhengig av billig kraft og det er en relativt positiv
grunnholdning til utbygging. Ved Øvre Otta utbyggingen er det stor lokal
motstand, og kraften som eventuelt skal produseres der blir i liten grad øremerket
lokalsamfunnet. Dette, og at en i Øvre Otta også inkluderte hytteeiere som ikke
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nødvendigvis bodde i nærområdet, kan ha påvirket resultatene i retning av en
større betalingsvillighet i Øvre Otta enn i Sauda. Det er i denne sammenheng
interessant å merke seg at gjennomsnittlig betalingsvillighet for å unngå miljø-
skade på friluftsliv, kulturminner og naturmiljøet faktisk var lavere i Sauda enn
gjennomsnittet for Rogaland og Hordaland, noe som kan tolkes som en støtte til at
generelt positive holdninger til utbygging i Sauda kan ah bidratt til å trekke ned
betalingsvilligheten i denne undersøkelsen, for saudabefolkningen.

Samlet sett synes vi at de vurderte studiene gir holdepunkter til å si at Samlet plan
overvurderer miljøkostnadene ved de vannkraftprosjektene som vi har
sammenlignet. Riktig nok kan aldri slike undersøkelser ikke være noen automatisk
fasit for beslutninger som involverer avveininger mellom miljøgoder og økonomi.
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8 Noen øvrige
metodeproblemer

Samlet plan har vakt sterk debatt som blant annet har dreiet seg om metodiske
aspekter ved utarbeidingen av planen. Vi vil kort drøfte noen av disse debat-
temaene nedenfor.

Valg av preferansefunksjon mellom økonomi og miljø

I Hovedrapporten er det gjengitt beregninger av hvordan alternative valg av
preferansefunksjon mellom økonomi og miljø påvirker utbyggingskostnadene for
kraftsystemet. Mer utførlige beregninger er utført av Hervik, Strøm og Aaheim
(1985), og vi refererer kort disse nedenfor.

Avhengig av alternative forutsetninger om hvordan preferansefunksjonen mellom
økonomi og miljø ser ut, varierer de årlige kostnadene som følge av endringer i
utbyggingsrekkefølgen fra en økning på 18 millioner kroner til en reduksjon på 39
millioner kroner ved lav forbruksvekst, sammenlignet med den preferanse-
funksjonen som ble valgt i Samlet plan. En prioritering der prosjektene ble rangert
etter stigende miljøulemper alene og der utbyggingskostnadene ikke ble tillagt
noen vekt, ville medført årlige merkostnader utover de som Samlet plan innebar
på vel 40 millioner kroner. Virkningen av valget av preferansefunksjon synes altså
forholdsvis liten.

Inndeling i brukerinteresser
Det er liten tvil om at en kunne gått et stykke på veien for å tallfeste virkninger i
kroner og øre ved en rekke av definerte brukerinteressene. Utvalgets motvilje mot
slik evaluering, kan ha vært en av årsakene til at dette ikke ble forsøkt. Ressurs-
messige årsaker kan ha vært en annen. Føringer knyttet til de metoder som har
vært benyttet ved vurderingen av vassdrag fra verneplanarbeidet og i mandatet13,
kan ha vært en tredje faktor.

Manglende kvantifisering av de økonomiske virkningene gjør at noen interesser
kan ha blitt tillagt for stor vekt i forhold til andre interesser, mens andre kan ha

13 I St. prp. 130 (1981-82) het det således at «Vannkraftprosjektene vil bli klassifisert etter en vurdering av
brukerinteressene i de enkelte vassdrag. Dette gjelder vannkraftutbygging, vannforsyning, naturvern,
landbruk, friluftsliv, fiske, vann som resipient m. 11».
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blitt tillagt for liten vekt. Å tildele jordbruksinteressen dobbel vekt ved
aggregeringen av de 13 karakterene for konflikt med brukerinteresser opp til de 8
konsekvensklassene, synes også vilkårlig.

Ved analyser av miljøeffektene står en i fare for å begå feil ved dobbelttelling av
virkninger, eller å glemme virkninger. Den verbale beskrivelsen av berørte
interesser som er gitt i Hovedrapporten tyder på at dobbelttelling av virkninger
kan ha vært et alvorlig problem. Problemet er trolig minst for de brukerinteressene
som i hovedsak er av økonomisk art. Det er begrepsmessig klare skiller mellom
virkninger på fiske, på jord- og skogbruk og på vannforsyning, men det kan ha
vært overlapping mellom hensynet til transport og til jord- og skogbruk. For
allmenne naturvernhensyn, synes det som om mulighetene for overlapping er
større. Vi kan som eksempel tenke oss en vannkraftutbygging som gir tørrlegging
av en del av vassdraget. Det vil påvirke interessene negativt både for «naturvern»,
«friluftsliv», «vilt», «fisk», «vern av kulturminner» og «vern mot forurensning».
For eksempel kan tørrlegging gjøre opplevelsesverdien av kulturminner mindre og
slik slå negativt ut for brukerinteressen «kulturminner». Tørrleggingen kan også
bidra til å forringe området for friluftsliv og gi redusert fiske.

Samlet plan er blitt kritisert for at miljøhensyn som biologisk mangfold og
hensynet til å bevare større urørte naturområder ikke er tillagt eksplisitt vekt, siden
disse ikke er definert som egne brukerinteresser. Det er imidlertid ikke åpenbart
hvordan selve talletpå brukerinteresser påvirker rangeringen av prosjektene, dvs.
plasseringen i prioriteringsgrupper. Det skyldes at man først aggregerer
karakterene på de enkelte brukerinteressene opp til konsekvensklasser, mens
avveining mellom den aggregert miljøvurderingen i form av plassering i
konsekvensklasse og økonomi skjer på et senere trinn. En økning i tallet på
brukerinteresser vil bare redusere den relative betydningen av de øvrige bruker-
interessene. Hvordan den endelige plasseringen i konsekvensklasser ville blitt om
en hadde inkludert flere brukerinteresser, hadde vært avhengig av hvordan
karakterene på de nye brukerinteresser ville fordelt seg i forhold til de bruker-
interessene som i utgangspunktet var viktige for klassifiseringen. Hvis de
prosjektene som reduserer det biologiske mangfoldet også har store negative
karakterer for brukerinteressene naturvern, friluftsliv og kulturminner, ville
inkludering av biologisk mangfold som ny brukerinteresse i Samlet plan neppe
påvirke prioriteringen i særlig grad.

Bruk av karakterskalene

Et interessant tema er hvorvidt de 13 faggruppenes bruk av skalaen er konsistent,
dvs. hvorvidt -4 i en faggruppe betyr «det samme» som -4 i en annen faggruppe.
Det kan også diskuteres hvordan de ulike faggruppene har tolket avstanden
mellom karakterene. Det kan se ut som om den sentrale arbeidsgruppen som
utarbeidet Hovedrapporten ikke har hatt noen klar oppfatning av dette, siden man
ved aggregeringen av karakterer til plassering i konsekvensklasser har benyttet
både ekstremverdimetoden og middelverdimetoden, i tillegg til skjønnsmessige
vurderinger. Et bedre grep på styrken i miljøulempene (dvs. avstanden mellom
karakterene) kunne helt klart vært oppnådd ved økonomisk verdsetting av de
økonomiske virkningene, men ressurshensyn i arbeidet kan ha talt mot dette.
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I Hovedrapporten beskrives det hvordan karakterfordelingen varierer mellom de
ulike faggruppene. Det kommenteres at kulturvern gjennomgående har den mest
negative vurderingen av prosjektene av alle de 13 faggruppene. I rapporten uttales
det (s. 123) at «enkelte fagfelt [har] nok en høyere middelverdi for sine
konsekvensklassifiseringer enn det som bør anses som rimelig. Dette er trukket
inn ved vurderingen av vedkommende fagfelt.» Det refereres også til at «Flere
faggrupper har noen prosjekter hvor konsekvensen av en eventuell kraftutbygging
vurderes som «spesielt uakseptabel». Med andre ord ville klassifiseringen [det
menes åpenbart karakteren, ECONs anm.] ha blitt vesentlig større enn -4 hvis
skalaen hadde tillatt større verdier enn -4».

Det synes klart at en har søkt å korrigere for «for negative» karakterer fra enkelte
faggrupper. På hvilken måte dette er gjort, er imidlertid ikke angitt. En kan på
dette punktet ikke etterprøve de vurderingene som er gjort. Det er ikke
usannsynlig at en har søkt å justere for at faggruppen for kulturminner har gitt
klart mer negative karakterer enn de øvrige. En slik skjønnsmessig justering for
karakterene for denne brukerinteressen kan ha vært en grunn til at virkningen av
negative karakterer for kulturminner er mer uskarpt bestemt (har større standard-
avvik) enn for de øvrige brukerinteressene i den statistiske analysen av implisitte
betalingsvilligheter i Samlet plan.

Prosjektstørrelse

Det har vært diskutert om planen diskriminerer mot store prosjekter, dvs. plasserer
disse «for langt» bak i prosjektrangeringen. I prinsippet skulle tallkarakterene for
miljøskade angis uten at en tok hensyn til hvor mye kraft som kunne produseres i
prosjektet (s. 129 i Hovedrapporten). Hvis dette var gjennomført fullt ut, ville
trolig store prosjekter gjennomgående blitt plassert i høyere konsekvensklasse
(dvs. medføre større konflikt med miljøet) enn små prosjekter. Men er det sikkert
at det er bedre at et gitt kraftbehov dekkes med mange små prosjekter enn med ett
stort prosjekt ? Det fins neppe noe entydig svar på dette, men de prinsipper som
Samlet plan bygger på, gir slike resultater. Dette synes i så fall som en alvorlig
kritikk av planen, og argumenter for at planen har mangier på dette punkt er
framført bl. a. i Carlsen og Wenstøp (1985a, b, c).

Men trolig er plasseringen av prosjekter i konsekvensklasser ikke fullt ut basert på
samlet skade. Det kan se ut som om konsekvensklasseinndelingen - riktig nok i
ukjent grad - er basert på å skjønnsmessig relatere skadeomfanget til størrelsen på
prosjektet. I den grad dette er gjort, kan man ikke uten videre si at det gir mindre
miljøkonflikt å bygge ut ett 1000 GWh prosjekt enn å bygge ut 10 prosjekter hver
på 100 GWh, seiv om alle prosjektene er plassert i samme konsekvensklasse.

Det er to forhold som peker i retning av at det til tross for instruksen om å gi
karakterer for samlet skade, har faggruppene i hvert fall delvis tatt hensyn til
prosjektstørrelse under karaktergivingen. Det ene forholdet er at det er
bemerkelsesverdig små variasjoner i konsekvensklasse mellom prosjekter av ulik
størrelse, jf. tabell 8.1. Mens prosjekter mindre enn 25 GWh hadde en
gjennomsnittlig konsekvensklasse på 5,5, var det tilsvarende tallet 6,8 for
prosjekter som var større enn 1 TWh. En økning i størrelse på mer enn 40 ganger
førte bare til en økning på i gjennomsnitt 1,3 konsekvensklasser. Det tyder på at
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skadene ikke kan være målt absolutt (uansett hvordan dette kan måles i praksis),
men må være relatert til størrelsen på prosjektet. I tillegg rapporterer Wenstøp
(1985) at samtaler med de personene som utarbeidet fagrapportene avdekket at
disse ofte har anslått skaden relativt til området som er berørt i stedet for absolutt.

Tabell 8.1 Gjennomsnittlig konsekvensklasse i prosjekter gruppert etter
prosjektstørrelse

Prosjektstørrelse (GWh) Gjennomsnittlig konsekvensklasse

Mindre enn 25 5,5

25-50 5,9

50-100 5,9

100-200 6,3

200-350 6,1

350-500 6,4

500-1000 6,8

Større enn 1000 6,8

Kiide: Wenstøp (1985)

I den praktiske gjennomføringen synes konsekvensklassifiseringen altså i noen
grad (og ikke intendert) å motvirke tendensen til å diskriminere mot store
prosjekter. Den ad hoe pregede framflyttingen av 5 store prosjekter for å hindre
slik diskriminering, gjør det samme. Samlet sett er det dermed ikke mulig å
komme fram til noen klar konklusjon på spørsmålet om planen diskriminerer mot
store prosjekter. Motsatt er det heller ikke mulig å si at planen gir noe godt svar på
spørsmålet hva som gir minst miljøskade: én stor utbygging eller flere små.
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Vedlegg I: Begreper i Samlet plan
Begrep Forklaring

Brukerinteresse

Konsekvensklasse

Økonomiklasse

Regionaløkonomi-
klasse

Prioriteringsgruppe

Kategori

Interesser i vassdraget som kan påvirkes av kraftutbyggingen. Disse er:
naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, vannforsyning, forurensning,
kulturminner, jord- og skogbruk, reindrift, flom, transport, is- og
vanntemperatur og klima.

Miljøkonflikten for hver brukerinteresse angis med karakterer fra -4 til
+ 4 for hver brukerinteresse, hvor -4 betyr store negative konsekvenser, 0
betyr ingen virkning og +4 betyr store positive konsekvenser.

Indikator for samlet konflikt med brukerinteressene for prosjektet.
8 klasser hvor prosjekter i konsekvensklasse 1 anses å medføre minst
miljøkonflikt og prosjekter i konsekvensklasse 8 størst konflikt.

Indikator for utbyggingskostnader ved prosjektet. 6 klasser hvor
prosjekter i økonomiklasse 1 har lavest utbyggingskostnader og
prosjekter i økonomiklasse 6 har høyest utbyggingskostnader. Høy andel
vinterkraft tillegges positiv vekt (tilsier isolert sett plassering i lavere
økonomiklasse).

Klassifisering av prosjektets regionaløkonomiske virkninger. 4 klasser.
Prosjekter som anses å virke mest gunstig på regionaløkonomiske mål
(dvs. de bedrer sysselsetting og inntekter i næringssvake distrikter)
plasseres i regionaløkonomiklasse 4. Prosjekter med minst
regionaløkonomisk effekt plasseres i regionaløkonomiklasse 1.

Rangering av prosjekter etter en samlet avveining av deres miljøeffekt
(konsekvensklasse), utbyggingskostnad (økonomiklasse) og
regionaløkonomiske effekt (regionaløkonomiklasse). 16 grupper.
Prosjekter i prioriteringsgruppe 1 anses mest fordelaktige å bygge ut
først, mens prosjekter i prioriteringsgruppe 16 anses minst fordelaktige.

På bakgrunn av plassering i prioriteringsgrupper ble prosjektene i 1984
foreslått plassert i 3 kategorier. Det kan bare søkes om konsesjon for
utbygging av prosjekter i kategori I. Ekspertgruppen som i 1984
utarbeidet forslag til Samlet plan foreslo at kategori I skulle bestå av
prosjektene i prioriteringsgruppene 1 til 4, kategori II av prosjektene i
prioriteringsgruppe 5 til 8 og kategori III av de resterende prosjektene.
Dette er senere justert. Fra 1993 er det to kategorier i Samlet plan.

42



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Metodiske problemstillinger ved samlet plan for vassdrag

Referanser:
Arrow, K. J., R. Solow, E. Learner, P. Portney, R. Radner, H. Schuman (1993):

Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. Federal register, 58,
4601-4614.

Carlsen, A. J. og F. Wenstøp (1985a): «Hva bør målsettingen med Samlet plan
være?», Fossekallen 5, 25-26.

Carlsen, A. J. og F. Wenstøp (1985b): «Samlet plan for vassdrag: Hva dreier
diskusjonen seg egentlig om ?» Teknisk ukeblad, 5.

Carlsen, A. J. og F. Wenstøp (1985c): «Samlet plan for gjenværende vassdrag fra
et metodisk synspunkt», Vann, 3, 236-240.

Carlsen, A. J., J. Strand og F. Wenstøp (1991): «Beregning av implisitte miljø-
kostnader ved utbygging av vannkraft». Sosialøkonomen 10, 26-30.

Carlsen, A., J. Strand og F. Wenstøp (1992): «Implicit Environmental Costs in
Hydro - Electric Development: An Analysis of the Norwegian Master Plan for
Water Resources», Memorandum 1, Sosialøkonomisk Institutt.

Carlsen, A., J. Strand og F. Wenstøp (1993): «Implicit Environmental Costs in
Hydro - Electric Development: An Analysis of the Norwegian Master Plan for
Water Resources», Journal of Environmental Economics and management 25,
201-211.

Carlsen, A. og F. Wenstøp (1994): Bruk av flermålsanalysemetoder for å vurdere
samfunnsøkonomisk nytte av vannkraftprosjekter. Forskningsrapport 8,
Handelshøyskolen BI.

Diamond, P. og J. A. Hausmann (1994): «Contingent Valuation: Is Some Number
Better than No Number ?», Journal of Economic Perspectives 8, 4 (Fall), 45-
64.

ExternE (1995): ExternE: Externalities of Energy. Vol 6: Wind and Hydro. EUR
16525 EN. EU-kommisjonen, DG-12, Brussel.

Halvorsen, B, J. Strand, K. Sælensminde og F. Wenstøp (1996): «Comparing
Contingent Valuation, Conjoint Analysis and Decision panels: An Application
to the Valuation of Reduced Damages from Air Pollution in Norway»,
Memorandum 37, Sosialøkonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Hansesveen, H. og G. Helgås (1997): Estimering av miljøkostnadene ved en
vannkraftutbygging i Øvre Otta - en betalingsvillighetsundersøkelse. Hoved-
oppgave ved Institutt for økonomi og samfunnsfag, Norges Landbruks-
høyskole.

43



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Metodiske problemstillinger ved samlet plan for vassdrag

Hervik, A., S. Strøm og A. Aaheim (1985): «Implisitte kostnadsberegninger for
Samlet plan», Sosialøkonomen 3, 3-6.

Hervik, A., M. Risnes og J. Strand (1986): «Betalingsvillighet for vern av
vassdrag i forbindelse med Samlet plan», Sosialøkonomen, 1, 2-7.

Miljøverndepartementet (1984): Samlet plan for vassdrag. Hovedrapport.
Miljøverndepartementet, Oslo.

Navrud (1992): Kvantifisering av miljøkostnader av vannkraftutbyggingen i
Sauda, ENCO, Environmental Consultants, Sandvika.

NOU (1997): Nytte-kostnadsanalyser, Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger for
offentlig sektor. NOU( 1997:27).

OED (1997): Energi- og vassdragsvirksomheten i Norge 97, Faktaheftet. Olje- og
Energidepartementet.

Wenstøp, F. (1985): «Viktigheten av målformulering. Kasus: Samlet plan for
vassdrag», Arbeidsnotat 85/4, Bedriftsøkonomisk Institutt.

Wenstøp, F. og A. Carlsen (1988): «Ranking hydro electric power projects with
multicriteria decision analysis». Interfaces 18, 4, July-August, 36-48.

44


