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Syfte och disposition 

Syftet med presentationen är att diskutera hur vi kan 
uppnå miljökvalitetsnormer på ett kostnadseffektivt sätt? 

Tre delfrågor i fokus: 

l  Vad är kostnadseffektivitet (…och vad är det inte)? 
l  Vad innebär en kostnadseffektiv politik i praktiken om 

vi har ett (1) miljöattribut? 
l  Vad innebär en kostnadseffektiv politik i praktiken om 

vi har två eller flera miljöattribut? 



Kostnadseffektivitet  

Kostnadseffektivitet innebär att ett på förhand bestämt mål (t.ex. 
miljökvalitet, utsläppsreduktion etc.) nås till lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnad.  

Samhällsekonomisk kostnad = alternativkostnaden för de extra 
åtgärder som krävs för att målet ska nås. Inbegriper privata 
kostnader plus externa (t.ex. miljörelaterade) kostnader.  

Kostnadseffektivitet är inte samma sak som:  

l  ”billig” (ett ambitiöst mål kan betraktas som ”dyrt” att nå även om 
det sker till lägsta möjliga kostnad).  

l  ”lönsam” (för att målet ska nås kan vi behöva ”tvinga in” åtgärder 
som t.ex. företag eller hushåll inte betraktar som ”lönsamma”). 



Kostnadseffektivitet i praktiken 

Obs! Skilj på åtgärd och styrmedel….! 
 

Ett kostnadseffektivt styrmedel är ett styrmedel (t.ex. 
skatt, gränsvärde etc.) som ger sådana incitament till de 
relevanta aktörerna (t.ex. företag, hushåll etc.) att de 
väljer de åtgärder (t.ex. installation av reningsteknik, 
beteendeförändring etc.) som sammantaget minimerar de 
totala kostnaderna för samhället att nå ett givet mål.   
 

 



Kostnadseffektivitet i praktiken  

Fördelning mellan 
åtgärder (eller 
utsläppskällor) är central 
 
Om målet är 
miljökvalitet (och inte 
reduktion i ton av ett 
utsläpp) måste vi även 
ta hänsyn till att ett ton 
utsläpp kan orsaka olika 
stora miljöskador 
beroende på t.ex. 
geografisk plats.  



Kostnadseffektivitet i praktiken  

En kostnadseffektiv politik kännetecknas av att:  
l  Den tillåter flexibilitet i åtgärdsstrategier. Enskilda 

hushåll och företag vet mer om sina 
anpassningskostnader än vad myndigheterna gör.  

l  politiken bör ge utrymme för olika typer av ”flexibla 
mekanismer”, t.ex. att ett företag ges möjlighet att 
finansiera alternativa åtgärder inom ett åtgärdsprogram.  

l  Ibland (ofta?) beslutar myndigheter direkt om vilka 
åtgärder som ska genomföras. Viktigt då med tydliga 
riktlinjer för hur prioriteringar ska göras.  



Kostnadseffektivitet i praktiken  

l  Kostnadseffektivitet innebär att välja 
billigaste åtgärder givet ett mål 

l  Men vad gäller MKN för vatten är målet 
kanske inte givet? 

l  ’’Vattenstatus” (God eller dålig) är en 
sammanvägning av ett flertal parametrar 
(attribut) 

l  Sammanvägningen är mer eller mindre 
godtycklig 



Kostnadseffektivitet i praktiken  
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Kostnadseffektivitet med flera 
miljöattribut 

l  Vi kan utveckla indexmått för miljökvalitet för de fall 
där t.ex. ”god vattenstatus” utgör en funktion av 
flera olika mätbara attribut.  

l  Ett sådant index tar hänsyn till de ”avvägningar” 
som råder mellan olika attribut (för t.ex. ett givet 
område).  

l  Varje attribut ges en vikt, som reflekterar dess unika 
bidrag till ”god vattenstatus”.  



Kostnadseffektivitet med flera 
miljöattribut 

•  ”data” för två olika 
miljöparametrar, x1 och x2 
(exempelvis antal fiskar och 
badkvalitet) 

•  De sjöar med bäst badvatten 
och flest fiskar definierar 
”fronten” för ”god vattenkvalitet” 

•  De observationer som ligger 
innanför fronten definieras som 
sjöar med ”dålig kvalitet” 

•  För varje sjö kan vi nu beräkna 
ett ”miljöindex” (avståndet från 
”fronten”) 

•  Ger vägledning om vilka 
åtgärder som är effektiva 

 



Samhällsekonomisk effektivitet 
med flera miljöattribut 

l  Preferenser för olika 
attribut (miljöparametrar) 

l  Hur många fiskar kan vi 
tänkas avstå för att få 
bättre badvatten (eller vice 
versa), och ändå vara lika 
nöjda? 

l  Kan fångas med 
värderingsmetoder för 
icke-marknadsprissatta 
varor. 



Samhällsekonomisk effektivitet 
med flera miljöattribut 

l  Kostnadseffektivitet 
innebär att vi vidtar de 
billigaste åtgärderna så att 
vi når fronten” (exempelvis 
A, B eller C) 

l  Givet preferenserna för 
miljöattributen är det dock 
endast punkt B som är 
samhällsekonomiskt 
effektiv. 



I programmet kommer vi bl.a. att… 

l  Ge en teoretisk och empirisk översikt av hur kostnads-
effektivitet påverkar utformningen och genomförandet 
av miljökvalitetsnormer, inklusive hur detta har 
tillämpats praktiskt i ett urval länder. 

l  Undersöka hur myndighetsutövare tar sig an uppgiften 
att prioritera mellan olika åtgärder.  

l  Utveckla ett indexmått för ”god vattenstatus” (som en 
funktion av flera mätbara attribut). 

l  Undersöka hur allmänheten samt beslutsfattare 
värderar olika miljöattribut kopplat till ”god 
vattenstatus”. 


