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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og problemstilling 
Hvilken kalkulasjonsrente en skal legge til grunn for investeringsbeslutninger og 
verdivurderinger av særlig langsiktig karakter? Problemet har opptatt økonomer i 
lang tid. Det er vel kjent at dersom den kortsiktige diskonteringsrenta videreføres 
utover 15-20 år, som er tidsrammen for vanlige investeringer, reduseres 
betydningen av inntekter og utgifter til nesten ingenting. Anvender en for 
eksempel en kalkulasjonsrente på sju prosent, vil nåtidsverdien av en inntekt eller 
utgift som inntreffer om 60 år være to prosent av den nominelle verdien. Det kan 
synes intuitivt urimelig. Weitzman (1998) uttaler at ”to think about the distant 
future in terms of standard discounting is to have an uneasy intuitive feeling that 
something is wrong, somewhere”. Men allerede Pigou (1920) var opptatt av 
problemet og kalte det et resultat av “defective telescopic faculty”. Harrod (1948) 
uttalte i en hyppig sitert linje at diskontering av nytte representerer ”rapacity and 
the conquest of reason by passion”. Aller mest sitert er kanskje Frank Ramsey, 
som i 1928 skrev at a diskontering av nytte er en “practice which is ethically 
indefensible and arises merely from the weakness of the imagination”. 

Hvilken kalkulasjonsrente som bør legges til grunn for langsiktige vurderinger, er 
relevant for norsk vannkraftforvaltning. Det skyldes at vannkraftinvesteringer har 
et langsiktig perspektiv, ofte mer enn 50 år. Som ett eksempel er verdien av 
hjemfall sterkt påvirket av kalkulasjonsrenta. Dersom sju prosent rente legges til 
grunn som i eksemplet over, er som nevnt nåtidsverdien av hjemfall om 60 år, to 
prosent av den nominelle verdien. Dersom én prosent rente legges til grunn, er 
nåtidsverdien av hjemfall om 60 år 56 prosent av den nominelle verdien. 

Ved kjøp og salg av norske vannkraftverk har det vært vanlig å legge til grunn 
konstante risikojusterte diskonteringsrenter i verdivurderingene (jf. ECON, 2005). 
Finansdepartementet (2000) og Kostnadsberegningsutvalget (1997, 1998) 
anbefaler generelt at offentlig sektor benytter de samme kalkulasjonsrentene og -
prisene som private aktører der de offentlige aktørene produserer varer og 
tjenester i direkte konkurranse med private. Statkraft SF nevnes eksplisitt som et 
eksempel på en offentlig produsent av private goder. Kraftproduksjon er videre 
nevnt som et eksempel på en type investering med risiko som et gjennomsnittlig 
prosjekt finansiert i aksjemarkedet. 

De senere år er det publisert nye forskningsresultater om langsiktig diskontering, 
med underliggende formål å forene formell teori med intuitiv forståelse. Noe av 
forskningen er motivert av klimaproblemet, som jo er langsiktig. Andre deler er 
motivert av økonomisk psykologi, av finansteori og av nyere teori for økonomisk 
atferd under usikkerhet. 

I hoveddelen av dette notatet gjør vi rede for viktige resultater fra nyere litteratur 
om diskontering på lang sikt. På bakgrunn av gjennomgangen drøfter vi også kort 
to spørsmål vedrørende forvaltningen av de norske vannkraftressursene på 
grunnlag av litteraturen: 
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1. Hvilken diskonteringsrente bør legges til grunn ved verdsettingen av 
eksisterende norske vannkraftverk? 

2. Hvordan bør den samfunnsøkonomiske diskonteringsrenta for 
investeringer i vannkraftprosjekter fastsettes relativt til andre typer 
investeringer i kraftsektoren? 

Vi gjør oppmerksom på at ressursrammen for prosjektet har vært begrenset. Vi 
starter med å referere hovedkonklusjonene og peke på noen spørsmål som kan 
være aktuelle for videre arbeid. 

1.2 Hovedkonklusjoner 
Litteraturgjennomgåelsen gir ikke grunnlag for å konkludere med at 
kalkulasjonsrenta for vannkraftforvaltning bør være en annen enn den som 
observeres i transaksjoner eller Finansdepartementets anbefalinger. Verken teori 
eller empiri gir entydige svar. Noen viktige momenter i diskusjonen er følgende: 

• Lavere forventet forbruksvekst i fremtiden trekker i retning av lavere rente i 
dag i henhold til den klassiske Ramsey-modellen for økonomisk vekst. 
Forventningene til fremtidig forbruksvekst kan imidlertid i prinsippet være 
reflektert i markedsrentene i dag. I henhold til Ramsey-modellen kan det for 
øvrig være en sammenheng mellom renter og fremtidige energipriser. Med 
positiv inntektselastisitet for energi kan stigende realpris på energi og høy 
rente gå sammen. 

• Bruk av konstant kalkulasjonsrente bygger på en antakelse om konstant 
tidspreferanserate, det vil si den relative verdsettingen av konsum i morgen 
kontra i dag, noe som i så fall skulle tilsi at kalkulasjonsrenten settes lavere 
for inntekter og kostnader langt frem i tid sammenlignet med inntekter og 
kostnader som kommer i løpet av relativt kort tid. Flere empiriske 
undersøkelser og enkel intuisjon tyder på at tidspreferanseraten snarere er 
fallende. Fallende tidspreferanserate er imidlertid teoretisk inkonsistent. 

• Vannkraftproduksjon kan ha lavere - eller høyere - systematisk risiko enn 
hva som er lagt til grunn av Finansdepartementet, akademiske miljøer og 
finansanalytikere. Det er heller ikke gitt at den systematiske risikoen vil øke 
over tid. Et konstant risikotillegg i kalkulasjonsrenta, som er vanlig, 
impliserer at risikoen øker eksponsielt. Hvis det ikke er tilfelle, kan det være 
riktig å redusere risikotillegget i renta ved diskontering av inntekter og 
kostnader som oppstår et stykke frem i tid. Den systematiske risikoen i 
vannkraftproduksjon er imidlertid et empirisk spørsmål om den 
systematiske risikoprofilen til kraftprisen, som igjen avhenger av en rekke 
faktorer. 

• Sett fra i dag kan vi tenke oss at renta reflekterer et veid gjennomsnitt av 
rentene i ulike fremtidige tilstander, der lav økonomisk vekst impliserer lave 
renter, mens høy vekst gir høye renter. En spesifikk modell viser at 
lavvekstfremtider veier tyngre enn høyvekstfremtider, og at lavvekst-
fremtidene med lave renter vil dominere fullstendig i det veide gjennom-
snittet. Denne modellen er imidlertid omdiskutert. Andre modeller 
foreskriver at usikkerhet innebærer at risikofri rente er lavere enn hva 
enklere modeller tyder på. I begge tilfeller kan vi uansett ikke se bort fra 
muligheten for at dagens markedsrenter reflekterer nettopp slike forhold. Vi 
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kan derfor ikke slutte at kalkulasjonsrenta bør settes lavere enn hva 
markedsrentene og offentlige anbefalinger tilsier på grunnlag av disse 
modellene. 

Valg av diskonteringsrente påvirker fordelingen mellom generasjoner gjennom 
beslutninger om å investere i vannkraftproduksjon - og for den saks skyld andre 
kraftprosjekter. Valg av kalkulasjonsrente for vannkraft påvirker rangeringen av 
alle typer investeringer i kraftsektoren, også nett. 

Når det gjelder kjøp og salg av norske vannkraftverk, betyr rentevalget derimot 
bare noe for fordelingen mellom offentlig sektor og private aktører. Det er 
prinsipielt ikke et spørsmål om fordeling mellom generasjoner. Valg av rente ved 
transaksjoner påvirker ikke samfunnets samlede konsummuligheter på lang sikt. 

1.3 Spørsmål for videre arbeid 
På bakgrunn av de vurderingene vi har gjort i notatet, mener vi følgende spørsmål 
er særlig interessante å vurdere videre (i prioritert rekkefølge): 

1. Hvor stor er den systematiske risikoen ved kraftinvesteringer, og hvordan 
utvikler den seg over tid? 

Det er potensielt signifikant forskjell på systematisk usikkerhet for investeringer i 
vannkraft, vindkraft, gasskraft, radialer i nettet, kabler for utenlandshandel og 
andre kraftprosjekter, som kan gi til dels store utslag i kalkulasjonsrenta (eller i de 
sikkerhetsekvivalente inntektene, om man vil ta det den veien). Vi mener dessuten 
at å forutsette eksponensielt økende usikkerhet er ubegrunnet og ganske sikkert 
feilaktig. Vår erfaring er at finansmarkedene gir dårlige holdepunkter for å studere 
den systematiske risikoen ved kraftinvesteringer. Det kan være mer hensikts-
messig å foreta en modellbasert analyse der usikkerhet og risiko spesifiseres, 
sammen med strukturelle trekk i markedet. Dette er på den ene siden komplisert 
arbeid, men på den annen side er det så mye upløyd mark at selv en middelstor 
studie vil gi verdifull ny innsikt. Med de store volumene av realkapital som finnes 
i kraftsektoren er det viktig å finne ut mer om risikobildet og implikasjonene for 
kalkulasjonsrenter og -priser i nytte-kostnadsanalyser. Det gjør det i sin tur mulig 
for myndighetene å gjennomføre konsesjonsbehandlinger på et bedre kunnskaps-
grunnlag. 

2. Hva er verdien av hjemfall på hjemfallstidspunktet? 

Nasjonaliseringen av vannkraftressursene som industrikonsesjonsloven gav støtet 
til, har bidratt til at en stor andel av grunnrenta i vannkraftproduksjonen er 
kommet offentlig sektor til gode. På samme måte kan verdien av hjemfall på 
hjemfallstidspunktet vise seg å være større enn noen kan forutsi nå - men den kan 
også bli lavere. Vi har ikke hatt plass til å diskutere det her, men spørsmålet 
fortjener en grundigere vurdering. Man kan for eksempel spørre seg hvor høy 
verdien må være om 60 år for helt eller delvis å nøytralisere rentevirkningen. Det 
kan være utgangspunkt for kvantifisert diskusjon av mulige intervaller. 
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3. Hvilke praktiske konsekvenser følger av hyperbolsk diskontering? 

Ved siden av systematisk usikkerhet er det teori for hyperbolsk diskontering som 
potensielt har størst empirisk relevans for kalkulasjonsrenta. I dette notatet har vi 
bare så vidt skrapt på overflaten. Spørsmål å drøfte nærmere omfatter for 
eksempel om hyperbolsk diskontering bare handler om den sikre renta, eller om 
det også legger føringer for risikotillegget. Dersom det bare handler om den sikre 
renta, som vi mistenker, så er ikke spillerommet for redusert rente så stort. Det vil 
ligge fra 3,5 prosent og nedover. Dersom det også betyr noe for risikotillegget, er 
hyperbolsk diskontering atskillig mer interessant fra en empirisk synsvinkel. Et 
annet interessant spørsmål i forbindelse med hyperbolsk diskontering er hva man i 
en normativ sammenheng skal gjøre med det forholdet at hyperbolsk diskontering 
er tidsinkonsistent: Betyr det at teorien ikke bør brukes i planleggings-
sammenheng? Skal myndighetene tenke annerledes enn samfunnsmedlemmene 
når samfunnsmedlemmene tenker ”dumt”? Det er interessante spørsmål å 
spekulere videre på. 

2 Tema for litteraturen 
Vi begynner med en overordnet kategorisering av litteraturen i forhold til tema. 
Lærebokmodellen for diskontering i en lukket økonomi er utvilsomt Solows 
vekstmodell med en Ramsey (1928)-type objektfunksjon, som ofte bare kalles 
Ramseymodellen. I Ramseymodellen løses følgende problem: 

(1)         
0

max ( ( )) ( )tU u c t e dt mhp k f kρ
∞

− c= = −∫ &   

Her er U totalnytte eller velferd, som skal maksimeres. u(c(t)) er nytte per 
tidsenhet, ρ er tidspreferanseraten, k er kapital per capita, f(k) er 
produktfunksjonen per capita og c er forbruk per capita. Poenget i (1) er at 
samfunnsplanleggeren maksimerer totalnytte uten andre restriksjoner enn at 
investeringene nødvendigvis må være differansen mellom produksjon og konsum. 

Totalnytten U i (1) kan tolkes som samfunnsmedlemmenes funksjon, som 
samfunnsplanleggerens, eller begge deler. Hvis den bare er samfunnsplanleg-
gerens funksjon, har vi normative preferanser, også kalt paternalisme. Vi ser 
nedenfor at flere forfattere gjennom tidene har argumentert med at paternalisme er 
fornuftig i langsiktige investeringsbeslutninger. Løsningen av problemet (1) 
omfatter følgende betingelse 

(2)        ( )f k gρ ω′ = +  

Her er f’(k) grenseproduktiviteten av kapital, /g c c= & er konsumets vekstrate, og 
tallverdien av /u c uω ′′ ′= −  er størrelsen Frisch kalte grensenyttefleksibiliteten. 
Den beskriver hvor mye grensenytten faller når forbruket øker. Kalkulasjonsrenta 
i Norge ble tidligere begrunnet i disse likningene (før Kostnadsberegningsutvalget 
la frem sine utredninger). Vi gir en nærmere tolkning av (2) i neste avsnitt. 
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Likning (2) leder frem til konvensjonelle rentesatser i størrelsesorden sju prosent. 
Den nyere litteraturen om diskontering har adressert hva som er ”feil” med likning 
(2). Siden likning (2) følger direkte av (1), blir spørsmålet hva som er feil med 
nyttefunksjonen og eventuelt kapitalakkumulasjonslikningen i likning (1). Vi kan 
skille mellom litteratur som  

• Diskuterer nyttefunksjonen . Her finner en blant 

Chichilinskys (1997) ”sustainability criterion” og Li og Löfgrens (2000) 
conservationist modell.

0

( ( )) tu c t e dtρ
∞

−∫

1 Vi vil ikke drøfte disse arbeidene her, dels fordi de 
er noe kritisert, og dels fordi de er lite operasjonelle. 

• Diskuterer tidspreferanseraten ρ . Her finner en blant annet litteraturen om 
hyperbolsk diskontering. Litteraturen som argumenterer for at det offentlige 
bør legge til grunn en annen objektfunksjon enn privat sektor, har også sitt 
tyngdepunkt her. 

• Diskuterer kapitalakkumulasjonslikningen ( )k f k c= −& . Her finner en blant 
annet Weitzman (1994) sin miljøinvesteringsmodell, som er blitt kritisert for 
å være noe spesialisert, og som vi ikke diskuterer videre.2 

• Diskuterer usikkerhet. Usikkerhet påvirker begge komponentene i likning 
(1). 

I det videre vil vi diskutere litteratur som drøfter tidspreferanseraten og litteratur 
som drøfter usikkerhet (kulepunkt 2 og 4 ovenfor). Aller først vil vi imidlertid 
diskutere hvordan (2) kan gi muligheter for ulike (herunder lave) kalkulasjons-
renter. 

3 Lave kalkulasjonsrenter 
innenfor Ramsey-modellen 

Det intuitive resonnementet bak likning (2) tar utgangspunkt i at samfunnet er i en 
økonomisk vekstbane. Forbruket i fremtiden vil altså være større enn nå. En 
investering for fremtiden innebærer en omfordeling fra dagens generasjon, som 
forbruker lite, til fremtidige generasjoner, som allerede i utgangspunktet forbruker 

                                                 

C

tu c t s t e dt u c t s t e dtρ

ρ
π π

∞ ∞
− −

→∞
+ −∫ ∫ C

1  Chichilinskys objektfunksjon er  der s(t) er en 

variabel for miljøtilstand. Li og Löfgrens objektfunksjon er 

, der 

0

( ( ), ( )) (1 ) lim ( ( ), ( ))t

t
u c t s t e dt u c t s tρπ π

∞
−

→∞
+ −∫

0 0

( ( ), ( )) (1 ) lim ( ( ), ( ))U Ctρ ρ  tilhører 

”conservationist”. Begge formuleringene går mot et multippel av (1-π) på virkelig lang sikt, i motsetning 
til 0 i det vanlige tilfellet. Konsekvensen er at optimale kalkulasjonsrenter faller i forhold til (1). Det 
operasjonelle problemet i modellene er å fastlegge π. π er en subjektivt bestemt parameter som fastlegger 
hvor mye vekt samfunnsplanleggeren bør legge på endepunktet.  

2  Weitzmans budsjettbetingelse er ( )k f k c ψ= − −& , der ψ  er utgifter for å vedlikeholde 
miljøkvalitet.  
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mer. Investering og sparing er på denne måten omvendt Robin Hood-politikk. 
Investering og sparing kan likevel være fornuftig i et helhetlig perspektiv, men 
bare, i følge likning (2), dersom det å spare/investere en forbruksenhet nå, 
resulterer i mer enn én forbruksenhet senere. Hvor mye mer som er nødvendig, 
avhenger av hvor urimelig omfordelingen er. Høy forbruksvekst betinger større 
kompensasjon, med andre ord høyere rente. Lav forbruksvekst betinger lavere 
rente. Dette er uttrykt i høyresiden av (2).3 I tillegg til forbruksvekst spiller 
tidspreferansen en rolle. Tidspreferansen uttrykker som kjent en preferanse for 
forbruk nå heller enn senere, alt annet likt. 

Ramsey-modellen kan med andre ord gi lave renter dersom man tror at forbruket 
øker lite (nullvekstsamfunn) og/eller man ser bort fra tidspreferanseraten. Tror 
man forbruksveksten avtar, vil rentene avta. Økonomer har på denne bakgrunn 
kommet til noe ulik konklusjon om et rimelig anslag på diskonteringsrenta. Cline 
(1992, 2004) setter 0; 1,5; 1gρ ω= = =  og argumenterer for en rente i langsiktig 
sammenheng på 1,5 prosent.4

I Ramsey-modellen drives altså rentesettingen av forbruksveksten.5 Mange har 
påpekt at forbruksvekst også påvirker den løpende verdien av objektene som skal 
verdsettes. For eksempel kan verdien av en størrelse som hjemfall tenkes å være 
høyere om 60 år enn den er i dag. Med utgangspunkt i den neddiskonterte prisen 

, der p er løpende pris og r er kalkulasjonsrenta, finner vi enkelt at rtq pe−=

/ /q q r p p− = −& &  

Prisfallet i den neddiskonterte prisen er lik renta minus løpende (real)prisstigning. 
For goder som i økende grad er knappe, kan realprisstigningen i enkelte tilfelle 
nøytralisere rentevirkningen. Det vil i så fall bety at den neddiskonterte prisen er 
like høy som dagens pris. Bakgrunnen er enkelt sagt at samfunnet blir ikke rikere i 
forhold til knappe goder, selv om man kan forbruke mer av masseproduserte 
forbruksvarer. Det vanlige omvendte Robin Hood-argumentet gjelder således 
ikke. 

Hvorvidt verdien av hjemfall kan tenkes å stige betydelig over tid eller ikke, kan 
utredes nærmere.6 Prinsipielt vil svaret avhenge av hva man tror om tilgangen på 

                                                 
3  Det fremgår av (2) at konsumveksten multipliseres med grensenyttefleksibiliteten ω . Det uttrykker det 

forholdet at det også spiller en rolle hvordan fremtidige generasjoner vurderer det å ha høyere forbruk enn 
nå. Dersom de ikke klarer å glede seg over høyere forbruk, ω  er lav, må dagens generasjon finne seg i å 
omfordele til dem mot lav kompensasjon.  

4  Disse forutsetningene er kritisert av Mendelsohn (2004) og Manne (2004).  
5  Forbruksveksten påvirkes i sin tur av investeringenes avkastningsmuligheter, dvs. f’(k). Likning (2) er 

som vi vet en optimalitetsbetingelse der begge sider er like viktige. Å forklare (2) fra konsumsiden er et 
forsøk på pedagogisk grep som er vanlig i litteraturen. 

6  Verdien av hjemfall på hjemfallstidspunktet er nåverdien av fremtidig inntekt fra det tidspunktet. Hvis vi 
for enkelhets skyld sier at inntektsstrømmen er uendelig og produksjonen konstant og målt i prisene på 

hjemfallstidspunktet 0, har vi , som kan omskrives til 0
0

( ) rtV p t Ie−= ∫ dt
∞

0 /
IV

r p p
=

− &
. Vi ser at 

verdien på hjemfallstidspunktet er høyere jo høyere inntekten er på det tidspunktet hjemfallet skjer (I) og 
høyere jo større prisstigningen er fra det tidspunktet ( p / p& ). Det er jo rimelig. Videre er verdien høyere 
jo lavere renta er (r), fordi lav rente øker den neddiskonterte verdien av fremtidige inntekter. Dersom 
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energi på lang sikt, og hvorvidt energi basert på fornybare ressurser, som 
vannkraft, vil verdsettes høyere enn energi basert på fossile ressurser. En 
interessant observasjon er følgende: Anta at en forventer at vannkraftproduksjon 
vil ha en høyere verdi enn for eksempel gass- og kullkraft på grunn av klima-
problemet, og at det er begrenset tilgang på vannkraftprosjekter på lang sikt. 
Vannkraft er noe man ikke blir rikere i forhold til. Da vil realprisen på vannkraft-
produksjonen øke, og økningen vil være sterkere jo høyere den økonomiske 
veksten er. Men med økt økonomisk vekst vil også renta stige. Verdien av hjem-
fall om 60, 75 eller 100 år vil da være høy på hjemfallstidspunktet. Nåverdien i 
dag kan bli lavere eller høyere enn om renta er lav. Dersom det er ubegrenset 
tilgang på energi og vannkraften ikke har noe fortrinn fremfor andre teknologier, 
vil derimot prisen være mindre avhengig av den økonomiske veksten. Da er også 
sammenhengen mellom rente og energipris svakere og kanskje ikke-eksisterende. 

4 Tidspreferanse lik null 
Økonomer og filosofer som har uttalt seg ”mot diskontering”, snakker nesten 
alltid om den subjektive tidspreferanseraten som diskonterer nytte, i motsetning til 
diskontering av varer og tjenester. Mange av forfatterne skiller nøye mellom 
normative (paternalisme) og deskriptive preferanser. Folk flest må gjerne ha en 
positiv tidspreferanserate, men samfunnet bør ikke ha det. Harrod (1948) er 
spesielt klar når det gjelder dette. Sitatet vi brukte over, lyder i sin helhet: 

“After all, pure time preference is a weakness; a man may choose to sacrifice 2 
units of utility - of utility not money - in 20 years from now for sake of 1 unit now; 
but in 20 years' time he will presumably regret having done so. Unfortunately he 
will not then be able to reverse the process. On the assumption - unwarranted, no 
doubt, some of you may think - that a government is capable of planning what is 
best for its subjects, it will pay no attention to pure time preference, a polite 
expression for rapacity and the conquest of reason by passion.” (Harrod, 1948) 

Den berømte filosofen John Rawls er like klar når han sier at 

”In the case of the individual, pure time preference is irrational, it means that he 
is not viewing all moments as equally parts of one life. In the case of society, pure 
time preference is unjust: it means...that the living take advantage of their 
position in time to favor their own interests.” Rawls (1971) 

Vi kan for den saks skyld også sitere Pigou (1920) i større lengde. Han synes 
heller ikke individuelle preferanser er noe å legge til grunn når det gjelder 
tidspreferanse, og uttaler at 

“Generally speaking, everybody prefers present pleasures or satisfactions of 
given magnitude to future pleasures or satisfactions of equal magnitude, even 
when the latter are perfectly certain to occur. But this preference for present 

                                                                                                                          

/

renta er konstant i hele tidsforløpet før og etter hjemfall, vil med andre ord en lav rente før hjemfall gå 
sammen med en høy V, og motsatt. Vi får to forsterkende effekter i enten positiv eller negativ retning. 
Som påpekt i teksten kan det også være sammenheng mellom renta (r), inntekten på hjemfallstidspunktet 
(I) og prisveksten derfra ( p p& ). 
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pleasures does not - the idea is self-contradictory - imply that a present pleasure 
of given magnitude is any greater than a future pleasure of the same magnitude. It 
implies only that our telescopic faculty is defective, and that we, therefore, see 
future pleasures, as it were, on a diminished scale...This reveals a far-reaching 
economic disharmony. For it implies that people distribute their resources 
between the present, the near future, and the remote future on the basis of a 
wholly irrational preference.” (Pigou, 1920). 

I norsk sammenheng er det ingen tradisjon for å overprøve folks 
tidspreferanserate. Leif Johansen (1967) setter den til én prosent, ut fra en 
vurdering av hvordan samfunnsmedlemmene vanligvis vurderer saken. Han 
respekterer med andre ord folks preferanser. Kostnadsberegningsutvalget (1997, 
1998) gjør det samme (og drøfter ikke spørsmålet). Til syvende og sist er det 
imidlertid ikke noe fasitsvar her.7

Fra en praktisk synsvinkel spiller ikke forskjellen mellom null og en prosent 
tidspreferanse en stor rolle. Men sammen med forutsetninger om lav 
forbruksvekst (eller høy grensenyttefleksibilitet) kan det produseres en forholdsvis 
lav kalkulasjonsrente på dette grunnlaget, jf. henvisningen til Cline over. 

5 Fallende tidspreferanserate 
Nyere teori om såkalt hyperbolsk diskontering stiller ikke spørsmål ved om 
tidspreferanseraten bør være positiv. Den stiller spørsmålet ved om 
tidspreferanseraten er konstant. Den ene empiriske undersøkelsen etter den andre 
tyder på at den er fallende over tid.8

Leseren kan teste seg selv. Anta at det er snakk om å motta et gode nå eller om ett 
år. De fleste vil foretrekke å motta godet nå. Det er effekten av tidspreferanse. 
Anta så at det er snakk om å motta et gode om 21 eller 20 år. De fleste vil svare at 
det spiller nesten ingen rolle. Men for en leser med konstant tidspreferanserate er 
det akkurat like viktig å motta et gode om 20 fremfor 21 år, som det er å motta et 
gode nå fremfor om et år. 

Fallende tidspreferanse er blitt avdekket i eksperimenter med penger, varige 
forbruksgoder, godteri, stillhet (!) og mye annet (Harris and Laibson, 2001). Det 
er ulike måter å modellere fallende tidspreferanse på, og det er dessuten enkelte 
forfattere som går inn for andre modeller enn fallende tidspreferanse for å 
modellere de empiriske fenomenene.9 En populær og forholdsvis enkel modell 
som går helt tilbake til Phelps og Pollak (1968), men som er popularisert av 

                                                 
7  Det er også et spørsmål om man skal overprøve hele renta, eller bare renta for den av investeringsbeløpet 

som trekkes fra forbruket. I situasjoner der renta regnet fra forbrukssiden i (2) og produksjonssiden er 
signifikant forskjellig, har man enkelte ganger beregnet kalkulasjonsrenta som et veid gjennomsnitt av de 
to størrelsene, med andelen av investeringen som trekkes fra henholdsvis produksjons- og forbrukssiden 
som vekter. Av og til trekkes renta i utlandet inn som et tredje element. 

8  Uttrykket hyperbolsk diskontering ble opprinnelig forbeholdt fallende tidspreferanse som følger en 
hyperbolsk form. Det brukes nå i stigende grad som synonym med fallende tidspreferanse uansett form 
(Groom et al., 2005). I vår fremstilling bruker vi ikke begrepet hyperbolsk diskontering, men fallende 
tidspreferanse. 

9  Stikkordene her er similarity relations (Rubinstein, 2003) og sub-additive discounting (Read, 2001). 
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Laibson (1997), postulerer at diskonteringsfaktoren i diskret tid kan skrives som 
en rekke 

{ }2 31, , , ,...βς βς βς .10 Med konstant tidspreferanse har vi til sammenlikning 

 { }2 31, , , ,...ς ς ς , der . reς −≈

Det er lett å se at med Laibsons tidspreferansefaktorer er forholdet mellom år 2 og 
år 1 gitt ved βς , mens forholdet mellom alle andre år (for eksempel år 21 og 20) 
er gitt ved ς . 

Fra denne observasjonen er det videre lett å se at formuleringen innebærer 
tidsinkonsistens. Når man kommer ett år frem, forandrer jo tidspreferansen seg. 20 
år fra nå, vil man for eksempel se annerledes på forholdet mellom år 21 og 20 enn 
man gjør i dag. Heal (1998) har vist at tidsinkonsistens en uunngåelig egenskap 
ikke bare ved denne, men ved nesten alle spesifikasjoner av fallende tids-
preferanse. Tidsinkonsistens kan være en alvorlig innvending mot å legge til 
grunn fallende tidspreferanse i normative sammenhenger. Tidsinkonsistens 
innebærer jo at en og samme beslutning kan være både riktig og gal, avhengig av 
tiden man ser den fra. Konstant tidspreferanserate har ikke noe problem med 
tidsinkonsistens. Koopmans (1960) viste at preferansefunksjonen i (1) ikke bare er 
tidskonsistent, men har et underlag i tilforlatelige aksiomer.11 I sum er 
tidsinkonsistens et potensielt alvorlig problem, som må veies mot formuleringens 
atferdsmessige appell.12

Selv om tidsinkonsistens er et potensielt alvorlig problem, finnes det også de som 
hevder at det ikke spiller så stor rolle i praksis – beslutningene blir omtrent de 
samme enten tidspreferanseraten er konstant eller faller (Barro, 1999).13 Cropper 
og Laibson (1999) ser kvalitativt på hvordan fallende tidspreferanse påvirker 
prosjektvurderinger. 

Alt i alt er det for tidlig å fastslå om fallende tidspreferanse legger viktige føringer 
på den empiriske debatten om størrelsen på kalkulasjonsrenta. 

                                                 
10  Nyttefunksjonen som korresponderer med dette, er (i diskret tid) , der 0

1
( ) ( )t

t
t

U u c a u cβ
∞

=

= + ∑
a e ρ−≈ . 

11  De viktigste av dem er at den intertemporale nyttefunksjonen U er kontinuerlig i alle argumenter, 
stasjonær over tid og ’periode-uavhengig’. Periode-uavhengig betyr at den ikke er stiavhengig verken 
forover eller bakover i tid. 

12  Solow (1999) skriver: “Suppose an intelligent decision maker plans a strategy for the long future, 
beginning today. Five years from now, she reconsiders the strategy, having followed it so far. She will 
want to change to a different strategy, for no other reason than the passage of time. And in another five 
(or four or three or two) years, she will want to change again, and she will know that she will want to 
violate the current strategy. This sounds like a poor way to run a railroad”. 

13  Barro modellerer Nash-likevekten i en situasjon der dagens samfunn spiller mot fremtidige samfunn. 
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6 Usikkerhet om fremtidig rente 
Vi skal presentere tre modeller som antyder hvordan usikkerhet påvirker 
kalkulasjonsrenta. Vi starter med modellen til Weitzman (1998). Vi drøfter så 
Gollier (2001), og avslutter med CAPM-basert teori. 

6.1 Modellen til Weitzman (1998) 
Weitzman tenker seg at det finnes ulike fremtider (”states”) med tilordnede 
kalkulasjonsrenter. I høyvekstfremtidene er for eksempel kalkulasjonsrentene 
høyere enn i lavvekstfremtidene på grunn av høyere forbruksvekst, jf (2). Sett fra i 
dag vil rentesatsen å bruke være gjennomsnittet av rentene i de ulike fremtidene.14 
I symboler skriver vi 

(3)     ( )ex ante
j jj

r w=∑ t r

Her er rex ante renta vi bruker i dag, og wj er vektene i gjennomsnittet. Vektene 
forandrer seg gjennom tiden. Weitzman viser at vektene kan skrives 

j j
j

j jj

p a
w

p a
=
∑

, der aj er diskonteringsfaktoren. Nå er poenget at i 

høyrentefremtider vil diskonteringsfaktoren aj være lav.15 I lavrentefremtider vil 
den være høy. Dessuten vil diskonteringsfaktoren falle hurtigere mot null i 
høyrentefremtider. Weitzman (1998) viser at i det lange løp vil den fremtiden som 
er assosiert med den laveste renta, fullstendig dominere i gjennomsnittet (3). wj 
tilknyttet denne fremtiden vil være den eneste som står igjen. Dermed har 
Weitzman besvart spørsmålet i artikkelens overskrift: ”Why the far distant future 
should be discounted at its lowest possible rate”. Frem til “the far distant future” 
vil renta ligge lavere enn et uvektet gjennomsnitt siden vektene trekker ned 
høyrentefremtidene i gjennomsnittet, og renta vil dessuten være fallende i tid. 

Et ubesvart spørsmål er om innsikten i Weitzmans modell i hvert fall i prinsippet 
er inkorporert i markedsrentene. Weitzmans modell er videre nylig blitt kritisert 
av Gollier (2004). Dersom kriteriet er å overlevere størst mulig inntekt til 
fremtidige generasjoner og man følger modellens logikk, må man ifølge Gollier 
heller kreve høy enn lav rente. 

6.2 Modellen til Gollier (2001) 
Uklarheten omkring Weitzmans modell aktualiserer behovet for en 
preferansebasert modell for diskontering under usikkerhet. Gollier (2001) 
presenterer en slik modell. I modellen sammenliknes økonomien med et antall 
frukttrær.16 Frukthøstens omfang er ukjent, men det er grunn til å forvente at den 

                                                 
14  Vi forutsetter da at vi er en risikonøytral aktør. 

15  Husk at når renta er konstant, vil diskonteringsfaktoren i diskret tid være 
1

(1 )t ta
r

=
+

. Høy rente gir 

mao. lav at. 
16  Frukttremodellen ble gjort kjent av Lucas (1978). 
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vokser over tid fordi trærne vokser. De enkelte trærne bærer ulik mengde frukt. 
Individer som rammes av dårlig frukthøst, kan låne frukt av andre, og betale 
tilbake en avtalt mengde frukt neste år. Renta på fruktlånemarkedet er med andre 
ord sikker. Med dette oppsettet kan det utledes en likning svarende til (2), som ser 
slik ut:17

(4)        [ ] [ ]1 10.5vart tr E g gρ ω γω+ += + −  

De første leddene i (4) er parallelle med (3). Spesielt er r den sikre renta. Det siste 

leddet i (4) inneholder komponenten u c
u

γ
′′′

= −
′′

, som uttrykker relativ forsiktighet 

(”prudence”; Kimball, 1990). Vi ser at dersom individene (samfunnet) er 
forsiktige ( ), reduseres den sikre renta på grunn av usikkerhet.0u′′′ > 18

Modellen til Gollier gir ny innsikt i sammenhengene som ble postulert i (2), under 
usikkerhet. Mens empiriske applikasjoner basert på (2), ofte henviste til 
investeringer foretatt under usikkerhet19, er (4) klar på at den venstre siden gjelder 
kalkulasjonsrenta for en sikker investering. Den høyre siden er mindre enn (2). Vi 
har imidlertid ikke sett høyresiden av (2) brukt til å formulere et anslag for hva en 
sikker kalkulasjonsrente bør være. Anslag for sikker kalkulasjonsrente hentes 
gjerne fra markedsstørrelser.20 Logisk sett bør overveielser som i høyresiden av 
(2) slå ut i markedsrenta, slik at dagens markedsrenter nettopp reflekterer 
faktorene i (4) ovenfor. Det gjenstår derfor å se om (4) vil hjelpe oss å estimere 
den sikre kalkulasjonsrenta med større presisjon. 

6.3 Systematisk usikkerhet og kalkulasjonsrente 
Mens kalkulasjonsrenta i Norge tidligere var begrunnet i likning (1), er den nå 
begrunnet i den såkalte CAPM-modellen (kapitalverdimodellen), se 
Finansdepartementet (2000). CAPM kan utledes på ulike måter. Den måten som 
er mest konsistent med resten av dette notatet, er ”consumption based CAPM”. I 
consumption based CAPM utledes porteføljevalg i en toperiodemodell for 

                                                 
17  Under usikkerhet er det praktisk å skrive nyttefunksjonen som en formuesfunksjon (”value function”): 

0 0
1

( , ) m ax ( ) ( )
t

T
t

t tc t
v y b u c a E u y y y

=

⎡ ⎤= + =⎣ ⎦∑ % %
 og c=y-b. y er inntekt og b er lån/sparing. 

Samfunnet som helhet kan ikke spare frukt til neste år, slik at summen av lån og sparing til sikker rente, 
er lik null. Maksimering av formuesfunksjonen under den beskrevne bibetingelsen at ”frukttrærne” vokser 
stokastisk, gir (4).  

18  En enkel nyttefunksjon er den logaritmiske, ( ) lnu c c= . Den gir 1 2, ,u c u c u c 32− − −′ ′′ ′′′= = − =  

og  
2 3

1

21, 2c cc
c c

ω γ
− −

−

−
= − = = − =

− 2 c− . Med logaritmisk nytte blir altså (4) 

[ ] [ ]1 1vart tr E g gρ + += + − . 

19  I Norge ender for eksempel utredningen til Johansen (1967) opp med å foreslå 10 prosent 
kalkulasjonsrente, basert på anslag for komponentene i høyresiden i (2). Senere ble dette justert ned til 7 
prosent med bakgrunn i estimat for gjennomsnittlig industriavkastning, som man dessuten fant forenlig 
med like plausible anslag for høyresidekomponentene i (2) som de som ga 10 prosent.  

20  På den annen side spriker markedsbaserte anslag for sikker rente mellom 0,7 prosent i innflytelsesrike 
arbeider i USA (Ibbotson and associates, 2001, se også Mehra og Prescott, 1985) og 3,5 prosent 
(Kostnadsberegningsutvalget, 1997, 1998; Finansdepartementet, 2000).  

 11 



- ECON Analyse - 
Kalkulasjonsrenta for vannkraftforvaltning på lang sikt 

nyttebasert sparing og investering.21 CAPM-likningen gir en sammenheng 
mellom kalkulasjonsrenta rettet mot en usikker investering under vurdering, i 
forhold til avkastningen til sikre papirer og avkastningen til samfunnets samlede 
formue: 

( )j mr r r rβ= + −  

Her er rj kalkulasjonsrenta for investeringen under vurdering, rm er avkastningen 

til den samlede formuen, r er den sikre renta og 
cov( , )

var( )
j m

m

r r
r

β =  er ”beta”, 

koeffisienten som indikerer samvariasjonen mellom den samlede formuen og 
investeringen under vurdering. Det er lett å se at dersom avkastningen til 
investeringen under vurdering i liten eller ingen grad samvarierer med 
avkastningen til samfunnets formue, er kalkulasjonsrenta for investeringen under 
vurdering lav. Dersom samvariasjonen blir dårligere over tid, går kalkulasjons-
renta ned over tid. Intuisjonen er at investeringer som samvarierer dårlig med den 
samlede formuen, drar ned usikkerheten i den samlede formuen. I ytterste 
konsekvens (beta negativ) fungerer investeringer som samvarierer dårlig, som 
samfunnsmessige forsikringer. Slike prosjekter bør belønnes med en lavere 
kalkulasjonsrente.22 Vi vet også at konstant (positiv) beta over tid er det samme 
som å anta eksponensielt økende systematisk risiko for inntektene fra 
investeringen. Etter vår vurdering er det i mange tilfeller en helt ubegrunnet 
forutsetning. 

I motsetning til enkelte av de andre teoriene vi nå har sveipet gjennom, har 
CAPM-basert teori stor betydning empirisk sett. Dersom beta for en investering er 
konstant lik null, for eksempel, og man bruker amerikanernes anslag for den sikre 
renta (avrundet til en prosent), blir nåtidsverdien av en inntekt om 60 år, 56 
prosent av den nominelle verdien. Antar man beta konstant lik en og forutset-
ningene til Kostnadsberegningsutvalget (1997, 1998), blir nåtidsverdien 2 prosent 
eller mindre av den nominelle verdien. Det er en signifikant forskjell! 

7 Praktisk relevans for 
vannkraftforvaltning 

Vi har gått gjennom et antall teorier for diskontering. Hvilken relevans har de for 
vannkraftforvaltning? En større utredning i England, OXERA (2002), konkluderte 
at teorien for hyperbolsk diskontering, sammen med Golliers og Weitzmans 
teorier og vurderinger à la Cline (1992), gav grunnlag for å anbefale en lav og 
fallende kalkulasjonsrente. Som vi har sett ovenfor, står disse teoriene ikke 
uimotsagt, og de empiriske implikasjonene er ikke nødvendigvis entydige. 
Anbefalingene er likevel fulgt opp av det britiske HM Treasury (2003). Gjeldende 
kalkulasjonsrenter i England er som gjengitt i tabell 1, fallende fra 3,5 prosent 

                                                 
21  Selv om modellen gjerne presenteres for to perioder, kan de to periodene tolkes som en del av en 

flerperiodisk optimal plan. Beta vil da vanligvis være periodespesifikk.  
22  Det er vel kjent at tillegget (eller fratrekket) i kalkulasjonsrente som skyldes risiko, like gjerne kan flyttes 

over i telleren i form av sikkerhetsekvivalenter. Bruker vi sikkerhetsekvivalenter (den sikre ekvivalenten 
til forventede inntekter og utgifter i telleren), må vi diskontere med den sikre renta.  
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årlig de nærmeste 30 år, til 1 prosent årlig etter 300 år. Rentene er å betrakte som 
realrenter med en innbakt risikopremie. 

Tabell 1 Kalkulasjonsrenter (per år) i England. 

Periode/år 0-30 31-75 76-125 126-200 201-300 301+ 
Kalkulasjonsrente % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 
Kilde: HM Treasury (2003), Annex 6.  

Britene har ikke vurdert teori for systematisk usikkerhet (”CAPM-teori”). Vår 
vurdering er imidlertid at de empirisk mest interessante mulighetene ligger der og 
i prisutviklingen for objektet som diskonteres ned, for eksempel verdien av 
fremtidig kraftproduksjon (som vil avhenge av om man får mer ut av verket enn 
opprinnelig planlagt, og av prisutviklingen).23 Et nærmere studium av denne 
hypotesen er ønskelig. 

7.1 Kalkulasjonsrente for hjemfall - verdien av norsk 
vannkraft 

Det har vært spørsmål om hvilken kalkulasjonsrente man skal bruke i forbindelse 
med hjemfall, for eksempel ECON (2002). Den første hjemfallsproblemstillingen, 
om verdsettingen av norske vannkraftverk, er forskjellig fra den man studerer 
teoretisk i arbeidene over. I alle teorimodellene vi gikk gjennom, er problem-
stillingen hvilken kalkulasjonsrente som bør legges til grunn ved investeringer i 
ny realkapital. Det er en problemstilling som handler om fordeling mellom 
generasjoner, siden en utvidelse av realkapitalen innebærer lavere forbruk nå, mot 
høyere forbruk senere. Spørsmålet om verdien av eksisterende norske 
vannkraftverk utvider ikke realkapitalen, så den handler ikke om fordeling 
mellom generasjoner, men om hvilken pris staten skal sette på hjemfallet. I andre 
enden av transaksjonen står kjøperne, som kan omfatte så vel offentlige aktører 
som private eller utenlandske investorer. Hjemfallsproblemstillingen handler altså 
om fordeling mellom individer i samme generasjon, den klassiske fordelings-
problemstillingen.24

Endringer i hjemfallsreglene kan tenkes å ha konsekvenser for flere aktører og på 
litt forskjellige måter (jf. Hjemfallsutvalget, 2004, og endringsforslagene som 
drøftes der): 

• Det er blitt foreslått å innføre hjemfall for alle offentlig eide kraftverk. 
Kommuner og fylkeskommuner som i dag har evigvarende konsesjoner, vil 
gå glipp av en andel av verdien av kraftverkene de eier (for staten ser 
regnestykket litt annerledes ut ettersom størsteparten av verdien av de 
hjemfalte anleggene tilfaller staten).25 

                                                 
23  Kostnadsberegningsutvalget (1997, 1998) og Finansdepartementet (2000) peker begge på prisutviklingen 

som den viktigste årsaken til at kalkulasjonsrenta eventuelt er lavere (har lavere betydning) på lang sikt.  
24  Hvis omfordelingen fører til at staten går glipp av grunnrente i fremtiden og i stedet må finansiere 

offentlig forbruk og investeringer ved vridende skatter, kan omfordeling i dag føre til 
samfunnsøkonomiske tap i fremtiden. Dette er imidlertid et annenordensargument. Dessuten forutsetter 
argumentet at staten ikke kan drive inn grunnrenten på andre måter, for eksempel gjennom en 
grunnrenteskatt. 

25  Det samme kan gjelde for eiere av private verk som ikke er belagt med hjemfall i dag (ukonsederte verk) 
fordi fallrettighetene ble ervervet før hjemfall ble en del av det norske lovverket. 
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• Private eiere av verk med hjemfall kan tjene dersom de får utvidet 
konsesjonsperiode. 

• Innføring av eiernøytrale hjemfallsregler kan på visse betingelser medføre 
økt omsettelighet av vannkraftverk. Aktørenes renteforutsetninger er viktige 
for hvilke priser kraftverkene omsettes til. 

Hovedalternativene som har vært diskutert, innebærer hjemfall om 60 eller 75 år 
fra lovendringsdato. Anta nå at statens kalkulasjonsrente er lavere enn markedets 
avkastningskrav til vannkraftproduksjon (alternativt kan renta være den samme, 
men markedets avkastningskrav reflekterer en forventning om eksponensielt 
økende risiko). Markedsverdien av vannkraftproduksjonen blir ”for lav” i forhold 
til statens verdsetting. Det gjelder verdien av produksjonen både før og etter 
hjemfall. Hva blir konsekvensene? 

• Anta at staten vurderer å selge et kraftverk med hjemfallsheftelse til en 
privat aktør. Anta videre at den private aktøren velger å legge til grunn 
statens rente, som altså er lavere enn markedets avkastningskrav. Sett fra 
den private aktøren blir da renta ”for lav”. 

• Vurdert som et klassisk fordelingsspørsmål er det klart at en ”for lav” 
kalkulasjonsrente fra statens side vil begunstige den private aktøren med 
hensyn til verdien av hjemfallet (fordi det fremtidige hjemfallet, som trekkes 
fra kraftverkets verdi for den private aktøren i dag, får ”for høy” verdi, 
aktøren kjøper kraftverket ”for billig”). 

• På den andre siden gir dette også en ”for høy” verdi av inntektene før 
hjemfall, og dermed en ”for høy” salgspris. 

Den samlede virkningen avhenger av lengden av konsesjonsperioden (alt annet 
likt). Motsatt vil en ”for høy” kalkulasjonsrente begunstige staten med hensyn til 
verdien av hjemfall, men redusere verdien før hjemfall.26

Men ”for lav” kalkulasjonsrente i forhold til hva? Vi brukte nettopp ordet i 
forhold til hvem som blir begunstiget. Implisitt er dermed riktig kalkulasjonsrente 
en fordelingsmessig nøytral rente. Hva er en fordelingsmessig nøytral rente? Det 
der vanskelig å si, men en nødvendig betingelse er at den må være ex ante nøytral 
fra partenes synspunkt. Med andre ord må vi lete blant renter som begge parter 
aksepterer. Det betyr at staten kan ikke komme med paternalistisk begrunnede 
renter som kjøpersiden ikke godtar. 

Hvilken rente skal da staten legge til grunn? I eksemplet der staten selger nå, og 
tar tilbake senere ved hjemfall, vil statens eiere bytte en fysisk formuesgjenstand 
mot penger. Om et visst antall år får man formuesgjenstanden tilbake, men i 
mellomtiden har man gått glipp av inntekten formuesgjenstanden skaper. 
Likviditetsmessig får man penger nå, og betaler tilbake hvert år fremover i for 
eksempel 60 år. Dette er en (negativ) investering, til forveksling lik et lån med 60 
års løpetid, utført på vegne av statens eiere. Vår hypotese er at staten kan bruke 
teori for systematisk usikkerhet for å anslå en rente som statens eierne er fornøyd 
med. Kjøperne vil på sin side bruke en finansiell rente som i ytterste konsekvens 

                                                 
26  Dersom problemstillingen er at staten vurderer å oppgi hjemfallskravet mot en kompensasjon fra privat 

sektor i dag, snus resonnementet. Da er det staten som vinner på lav rente. 
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(når man tar hensyn til eiernes mulighet for å diversifisere) er den samme renta.27 
En rente basert på teori for systematisk usikkerhet, burde derfor kunne fungere 
som grunnlag for transaksjoner. 

Et annet spørsmål er hvilken verdi vannkraftproduksjonen og dermed hjemfall vil 
ha om 60 år. Her må også staten og andre aktører finne en konsensus dersom 
handelen skal bli noe av. Som vi har diskutert ovenfor, kan det også være en 
sammenheng mellom den fremtidige verdien av kraftproduksjonen og renta. 

7.2 Kalkulasjonsrente for kraftinvesteringer 
Kalkulasjonsrenta for kraftinvesteringer er et tema norske økonomer gjennom 
årene har debattert ganske intenst med andre deler av norsk kraftkompetanse. 
Inntil kraftmarkedsreformen ble investeringene styrt av plankriterier. Debatten om 
kalkulasjonsrenta skjedde innenfor rammen av likning (2). Hvis vi i dag skal se på 
spørsmålene igjen, er det de nyere teoriene vi har sveipet gjennom over, som 
kommer til anvendelse.28 Også innenfor et markedsbasert system er kalkulasjons-
renta viktig, ikke minst for konsesjonsmyndighetene som skal vurdere prosjekter i 
nett og produksjon som kan være alternativer til hverandre i noen tilfeller, 
komplementære i andre. Debatten om investeringer i kabler til utlandet 
(Storbritannia og Nederland) har vist at spørsmålet om samfunnsøkonomiske 
diskonteringsrenter for kraftinvesteringer er høyaktuelt.29

Som vi har argumentert for, mener vi det er spesielt interessant å vurdere hvilke 
implikasjoner som følger av teori for systematisk usikkerhet. På bakgrunn av 
pågående arbeid, hvorav det meste er upublisert med unntak av Jenssen, Lilledahl 
og Vennemo (2004), mener vi bestemt at det er signifikant forskjell på systematisk 
usikkerhet for investeringer i vannkraft, vindkraft, gasskraft og ulike typer 
nettinvesteringer. Forskjellen i systematisk usikkerhet innebærer at det vil være til 
dels stor forskjell i hvilken kalkulasjonsrente som bør legges til grunn for 
investeringer i sektoren. Videre, forskjellen i systematisk usikkerhet kan slå ut i 
overraskende retninger. En investering i gasskraft kan for eksempel under visse 
betingelser innebære svært liten og muligens negativ systematisk usikkerhet, som 
tilsier en meget lav kalkulasjonsrente. Vindkraft kan på den annen side se ut til å 
ha høyere systematisk usikkerhet enn en kanskje kunne forventet. 

Et beslektet spørsmål er om usikkerheten øker eksponensielt eller så å si stilner 
av. Dette er et helt åpent spørsmål. Vi vet imidlertid at en viktig usikkerhet er 
prisusikkerhet. Prisusikkerheten øker neppe eksponensielt. Utfallsrommet for 
kraftprisen er stort i morgen og neste år. Det er kanskje enda større om 50-60 år, 
men garantert ikke eksponensielt økende. Så er spørsmålet hva som er systematisk 
i prisusikkerheten. 

                                                 
27  Med mindre det finnes investeringsobjekter som privat sektor er avskåret fra å handle i, for eksempel 

humankapitalen. Det finnes en stor litteratur fra noen år tilbake om staten bør vurdere risiko annerledes 
enn privat sektor. Se Lind (1982) for en velskrevet gjennomgang.  

28  I tillegg til egne vurderinger på teoretisk grunnlag, må praktisk forvaltning følge retningslinjene om 
kalkulasjonsrente utarbeidet av Finansdepartementet. Finansdepartementet er i ferd med å utarbeide nye 
retningslinjer, som er lovet til høsten 2005. 

29  For så vidt er debatten relevant også for andre investeringer i energiprosjekter, for eksempel gassrør til 
Grenland. 
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