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EIRIK S. AMUNDSEN 
UiB og Københavns Universitet

KVOTEMARKEDETS VIRKEMÅTE1
Kort fortalt innebærer kvotemarkedet at enhver aktør som 
er kvotepliktig (typisk energiintensive bedrifter slik som 
elektrisitetsprodusenter, glass og sementprodusenter) må 
kunne fremvise et antall kvoter som svarer til klimagassut
slippet i året som er gått. Disse kvotene blir så kansellert 
ved et årsoppgjør i mars måned. Aktørene står da overfor 
valget om de vil kjøpe kvoter eller redusere utslipp. Det 
er rimelig å gå ut fra at de vil velge det som er billigst. 
Kvotemarkedet utgjør nå ca. 45% av alt utslipp av klima
gasser målt i CO2ekvivalenter (CO2e) i Europa.

1 Professor emeritus ved Universitetet i Bergen og ved Københavns Uni
versitet. Han er tidligere såkalt «økonomisk vismand» i De Økono
miske Råd, Danmark. Takk til Kjell Erik Lommerud for konstruktive 
kommentarer. Eventuelle feil og mangler står for forfatterens egen reg
ning.

De kvotepliktige aktørene utgjør etterspørselssiden i kvotemar
kedet, mens tilbudssiden utgjøres av medlemslandene som får 
tildelt et antall kvoter per år fra EUmyndighetene sentralt. 
Disse kvotene ble opprinnelig delt ut gratis til de kvotepliktige 
aktørene i landet (ved såkalt «grandfathering»), mens de nå 
i større og større grad auksjoneres ut. Innenfor elektrisitets
produksjon er det nå kun auksjonering som gjelder. Antallet 
kvoter som utstedes sentralt fra EU hvert år følger en konstant 
prosentvis reduksjonsprofil. Det vil altså bli utstedt færre og 
færre nye kvoter hvert år i løpet av de neste tiårene. 

Ingen enkeltland som deltar i EU ETS har spesifikke mål 
eller forpliktelser om hvor meget de skal redusere utslippet 
i kvotepliktig sektor. Målet om utslippsreduksjon innenfor 
kvotemarkedet er et fellesmål for de kvotepliktige aktø
rene samlet sett. Ideen bak kvotemarkedet er at de kvote
pliktige aktører som har lave kostnader ved å redusere sitt 
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I EU ETS´s 4. fase vil flere vesentlige politikkendringer gjøre seg gjeldende: reduksjonspro

senten for antall årlige nyutstedte kvoter øker, det innføres en markedsstabilitetsreserve, og 

i tillegg en kanselleringsmekanisme. Hvordan vil dette endre kvotemarkedets virkemåte? Og 

hvordan påvirker dette det såkalte «vannsengsargumentet» som vi som samfunnsøkonomer 

ofte fremfører: nasjonale reduksjoner av klimagassutslipp i kvotesektoren virker ikke på det 

totale utslippet innenfor kvotepliktig sektor, kun oppkjøp og destruksjon av kvoter virker?
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klimagassutslipp vil gjennomføre utslippsreduksjoner og 
derved slippe å kjøpe kvoter (eventuelt kunne selge kvoter 
hvis disse er tildelt gratis), mens de aktører som har høye 
kostnader vil kjøpe kvoter (eventuelt kjøpe kvoter i tillegg til 
de kvotene som er tildelt gratis). Dette gir gevinst for begge 
parter. Aktørene som har lave reduksjonskostnader sparer 
penger ved at de slipper å kjøpe kvoter som koster mer enn 
det som det koster å redusere utslippet. Aktører som har 
høye reduksjonskostnader slipper billigere ved at de kan 
kjøpe kvoter som er billigere enn det som det koster aktø
ren å redusere utslippet. Liksom for mange andre områder 
er det gevinster ved handel. Hvilke land som kommer til å 
redusere utslippet meget eller lite avhenger altså av lande
nes kostnader ved utslippsreduksjon. Det gir derfor heller 
ingen mening for et land å sette spesifikke nasjonale mål for 
utslipp innenfor kvotepliktig sektor. Dette står i kontrast til 
utslipp innenfor ikke kvotepliktig sektor («biler, bønder og 
bygninger») hvor det gir mening å sette nasjonale mål. 

KVOTEOVERSKUDDET
Et viktig trekk ved kvotemarkedet er at aktørene kan 
kjøpe kvoter for fremtidig bruk (såkalt «banking»). Dette 
er en vesentlig mekanisme som gjør kvotemarkedet mer 
effektivt over tid ved at kvoteprisene stabiliseres mer enn 
hva de ellers ville ha blitt. I løpet av årene etter finans 
og gjeldskrisen ble det imidlertid bygget opp en betydelig 
kvotebeholdning hos aktørene samtidig som kvoteprisene 
var meget lave. Det var flere grunner til det. Dels ble den 
økonomiske aktiviteten svekket slik at potensielt CO2e
utslipp ble redusert. Dels ble det i perioden gjennomført 
mange prosjekter basert på fossilfri energi som til en viss 
grad fortrengte fossil energi (og dermed kvoteetterspørsel) 
innenfor kvotepliktig sektor, og dels var det også i en viss 
grad bruk av «FNkvoter»2 i stedet for egentlige EU ETS 
kvoter (Denne muligheten er planlagt fjernet i fase 4). De 
lave prisene i kvotemarkedet i denne perioden førte til store 
oppkjøp av kvoter med tanke på bruk i fremtiden hvor 
man måtte forvente betydelig høyere priser. Speilbildet av 
dette er også at utslippene i disse årene var langt lavere enn 
det som det var utstedt kvoter til. Det ble altså ikke mer 
utslipp fordi om kvoteprisene var lave. 
2 FNkvoter eller Kyotokvoter (AAU, CER og ERU) er av en annen type 

enn EU ETSkvoter. CERkvoter er for eksempel kvoter som knytter 
seg til finansiering av f.eks. nye vindkraftprosjekter under Clean De
velopment Mechanism. Problemet er at man ikke kan være sikker på 
om disse prosjektene egentlig fortrenger fossil kraftproduksjon eller 
om de kun gir en økning i kraftproduksjonen som kommer i tillegg 
til fossilbasert kraftproduksjon. Mens Kyotokvoter tidligere  innenfor 
visse grenser  ble akseptert brukt under EU systemet, vil det fra 2023 
ikke lenger være tillatt. Det er Kyotokvoter selskaper og enkeltindivi
der typisk kjøper når de skal kompensere for egne CO2eutslipp. 

De lave kvoteprisene i denne perioden og det store kvoteo
verskuddet ga anledning til bekymring. Blant annet ble det 
pekt på at lave kvotepriser ikke induserte en tilstrekkelig 
satsing på alternative fossilfrie energiformer. I tillegg bredte 
det seg en bekymring om at et stadig voksende kvoteover
skudd kunne føre til kollaps av kvotemarkedet. På denne 
bakgrunn ble det fra 2014 av besluttet å trekke et stort 
antall kvoter vekk fra kvotemarkedet for senere å kunne 
tilbakeføre dem når markedet var blitt mer stabilt (såkalt 
«backloading»). I perioden mellom 2014 og 2016 dreide 
dette seg om 900 millioner kvoter. 

ENDRINGENE
Som nevnt vil det være tre vesentlige endringer aktive i kvo
temarkedets 4. fase som løper fra 2021 til 2030: økning i 
reduksjonsprosenten for avtrappingen av årlige nyutstedte 
kvoter (den såkalte «EU ETS linear reduction factor»), inn
føring av en stabilitetsreserve (MSR), og innføring av en 
kanselleringsmekanisme (se European Parliament and the 
Council of the European Union, 2018). 

Mens reduksjonsprosenten er 1.74 i systemets 3. fase, vil 
den bli økt til 2.2 i 4. fase. Dette innebærer at den årlige 
reduksjonen i antallet utstedte kvoter øker fra ca. 38,3 mil
lioner kvoter i 3. fase til ca. 48,4 millioner kvoter i 4. fase.3  

Markedsstabilitetsreserven (MSR) innebærer at det bygges 
opp en kvotereserve ved at kvoter trekkes ut av sirkula
sjon for senere å kunne frigjøres fra reserven. Reglene som 
de ser ut nå er at 24 prosent (12 prosent fra 2024 av) av 
det totale antall kvoter i sirkulasjon (TNAC) trekkes inn 
i reserven dersom TNAC overstiger 833 millioner kvoter. 
Hvis TNAC er lavere enn 400 millioner kvoter vil det bli 
overført 100 millioner kvoter fra MSR til auksjonering. 
Dersom TNAC ligger mellom 833 millioner og 400 millio
ner kvoter vil det hverken tilføres eller fratas kvoter i MSR. 
Markedsstabilitetsreserven har vært virksom fra januar 
2019. I 2018 var størrelsen av TNAC ca. 1,65 milliarder 
kvoter. Basert på dette tallet ble det i de første 8 måneder 
av 2019 overført ca. 265 millioner kvoter til MSR og mel
lom 1. september 1919 og 31. august 2020 vil ytterligere 
397 millioner kvoteroverføres (European Commission, 
2019; ec.europa. eu 2019). Dessuten er det besluttet at 
de 900 millioner kvoter som var tiltenkt «backloading» 
også blir tilført MSR. (https://ec.europa.eu/clima/news/ets
marketstabilityreservereduceauctionvolumealmost
400millionallowances, 2019). 
3 Reduksjonsprosenten i «EU ETS linear reduction factor» regnes ut fra 

antallet utstedte kvoter i 2010 som var ca. 2,2 milliarder kvoter.
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I tillegg innføres det en kanselleringmekanisme i 2023, hvor 
kvoter tas ut av reserven uten at de kommer i bruk. Mer 
presist setter kanseleringsmekanismen et tak over antallet av 
kvoter i MSR ved at det annuleres et antall kvoterer i MSR 
som overstiger antallet av auksjonerte kvoter året før. Hvis 
det f.eks er 2 mia. kvoter i MSR, og det ble auksjonert 1,5 
mia. kvoter året før, så annuleres 0,5 mia. kvoter i MSR. 
Reduksjonen i antallet kvoter over tid vil derfor kunne bli 
større enn de 2.2% som følger av reduksjonsregelen.

TILPASNING I KVOTEMAKEDET OVER TID
For å kunne si noe om utviklingen av kvotemarkedet og 
effekten av de foreslåtte endringene i kvotesystemets 4. 
fase, er man nødt til å ha en analytisk forståelsesramme 
for hvordan aktørene tilpasser seg med tanke på oppbyg
ging av kvotebeholdninger for fremtidig bruk. I littera
turen (se Rubin, 1996; Chevallier, 2012, Richstein et al., 
2015; Perino and Willner, 2016 og 2017) har det vært 
vanlig å anvende en «Hotellingtankegang» som for en 
ikkefornybar naturressurs, hvor kvoteprisen i markedsli
kevekt må stige med en rate lik den gjengse markedsrenten 
(Hotelling, 1931). Ideen er den at en aktør som eier en 
kvote står i valget mellom å selge/bruke i dag eller vente til 
et senere tidspunkt. Venter aktøren med å selge/bruke må 
avkastningen i form av prisøkning på kvoter være minst 
like stor som avkastningen ved å selge i dag og sette pen
gene til forrentning i kapitalmarkedet. Hvis kvotemarke
det skal være i langsiktig likevekt må avkastningen være 
like store hva enten man velger å selge/bruke eller å vente. 
Dette innebærer så at prisstigningsraten må være lik den 
gjengse renten i kapitalmarkedet. Ettersom det er et stort 
overskudd av kvoter i dag, vil tilpasningen være karakteri
sert ved at kvoter i stor grad overføres til fremtidig bruk da 
det i årene fremover vil utstedes stadig færre kvoter per år. 

Parallellen til Hotellingmodellen synes klar, men det er 
likevel et avvik. Alle kvoter er ikke tilgjengelig på tids
punkt null ettersom de jo blir utstedt over tid. Så lenge 
aktørene har en positiv mengde i sin kvotebeholdning fun
gerer Hotellingmodellen godt, men modellen begrenses 
av at man ikke kan låne kvoter. Markedet kan godt være 
i den situasjon hvor det ikke er et kvoteoverskudd slik at 
alle kvoter som utstedes går til å dekke årets klimagass
utslipp. I en slik situasjon skulle aktørene gjerne kunnet 
anvende flere kvoter, men det kan ikke la seg gjøre fordi 
«borrowing» av kvoter ikke er tillatt. I dette tilfellet er det 
antallet nyutstedte kvoter som bestemmer kvoteprisen og 
ikke Hotellingregelen. (se f.eks. Bocklet et al., 2019). 

«VANNSENGSARGUMENTET» I 3. FASE
Med de nåværende reglene for EUETS (3. fase) er «vann
sengsargumentet» om at redusert etterspørsel etter kvoter 
i et land ikke påvirker det samlede utslippet i kvotepliktig 
sektor riktig. Det er antallet utstedte og brukte kvoter som 
bestemmer det samlete CO2eutslippet og ikke hvordan 
disse fordeles mellom enkeltland. Når ett land reduserer 
sitt utslipp innenfor kvotepliktig sektor, reduseres også 
antallet etterspurte kvoter, noe som gir en reduksjon i kvo
teprisen. Men kvotene forsvinner ikke, de blir bare tilgjen
gelig for andre aktører, som stilt overfor en lavere kvote
pris, vil ønske å kjøpe flere kvoter.

Man skal likevel være oppmerksom på at dette er et lang
siktig argument (og forutsetter at alle kvoter til syvende og 
sist brukes). Som påpekt av mange (e.g. Beck and Kruse
Andersen, 2018; Klimarådet, 2018; Bocklet et al., 2019) 
kan det godt være at det går lang tid før de «frigjorte» 
kvotene tas i bruk fordi en stor andel av kvotene i første 
omgang kun legges til kvoteoverskuddet. En analyse fra 
De Økonomiske Råd (2018) viser at det fremdeles i 2050 
vil være en nettoreduksjon av utslipp som følge av et lands 
særlige utslippsreduksjon i kvotepliktig sektor. Grunnen 
til dette er at det ifølge beregningene4 først er etter 2050 
at kvoteoverskuddet er helt borte.5 Det samme argumentet 
gjelder for oppkjøp og sletting av kvoter uten at de brukes. 
Sletting av kvoter vil ikke ha en umiddelbar effekt fordi 
det i første omgang kun fører til redusert kvoteoverskudd 
og ikke redusert utslipp (selv om en kvoteprisøkning som 
følge av dette induserer noe mer restriktivt utslipp). Hvis 
milepelen f.eks er utslippsnivået i 2025, kan man derfor 
hevde at et lands ensidige reduksjon av utslipp i kvote
sektoren i dag vil ha en viss effekt på det totale utslippet 
i kvotesektoren, mens kjøp og sletting (destruksjon) av 
kvoter kun har en delvis effekt på det totale utslippet. Hvis 
milepelen settes senere («lang sikt»), vil imidlertid «vann
sengsargumentet» gjelde uavkortet.

4 De Økonomiske Råd (2018) skriver at disse tallene skal forstås som 
en illustrasjon, og at beregningene avhenger av diskonteringsrate og 
utviklingen i kvoteetterspørselen («grønn omstilling»). Uansett gjelder 
det prinsipielle argumentet om at den fulle effekten av etterspørselstil
taket vil kunne ha en tidsforskyvning. Liksom for andre modeller av 
denne typen bygger beregningene på at det også i tiden etter 2050 er 
nødvendig med reguleringsmekanismer for å holde klimagassutslippet 
i sjakk. 

5 Det kan synes som om denne modellen angir en urimelig lang periode 
med kvoteoverskuddet, men et tilsvarende resultat er funnet i Gerlagh 
et al. (2019), mens Bocklet et al. (2019) finner at det samlete kvoteo
verskuddet (summen av TNAC og MSR) er redusert til null omkring 
2037. Perino (2018) angir en enda kortere periode. 
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«VANNSENGSARGUMENTET» I 4. FASE
Med reformen vil det ikke lengre være helt sikkert at det 
langsiktige «vannsengsargumentet» holder. Hvis vi igjen 
betrakter et land som reduserer sitt utslipp innenfor kvo
tesektoren, og som dermed frigjør kvoter som aktørene i 
landet ellers ville ha brukt, så vil det gjelde at aktører i 
andre land kjøper disse kvotene til en noe lavere pris og 
benytter dem dels til en økning i utslipp men også til en 
økning i antallet kvoter i sirkulasjon (TNAC) til fremtidig 
bruk eller salg. Økningen i TNAC vil i sin tur føre til at 
MSR øker forutsatt at TNAC overstiger øvre grense (833 
millioner kvoter). Dette vil igjen føre til at forskjellen mel
lom MSR og antallet auksjonerte kvoter året før øker. Hvis 
denne forskjellen er positiv, vil det føre til ekstra varig 
kansellering av kvoter, og dermed også et redusert aggre
gert utslipp av CO2e innenfor kvotesektoren. Størrelsen 
av denne effekten avhenger imidlertid av tidspunktet for 
utslippsreduksjonen i et land. Hvis dette skjer de første 
år hvor det overføres kvoter fra TNAC til MSR, vil kansel
leringen av kvoter kunne være betydningsfull. Skjer det 
derimot på et senere tidspunkt vil effekten svekkes eller 
helt utebli dersom TNAC og MSR er redusert betydelig og 
kanselleringsmekanismen ikke lenger er aktiv. I den nevnte 
studien fra De Økonomiske Råd (2018) ble det beregnet at 
en ensidig reduksjon på 8 millioner tonn i de akkumulerte 
CO2eutslippene jevnt fordelt over årene 202130, ville 
føre til en aggregert reduksjon på 6,4 millioner tonn CO2
e. på lang sikt. På tilsvarende måte finner Perino (2018) at 
en etterspørselsreduksjon på 1 tonn CO2e i 2018 vil gi en 
langsiktig reduksjon i utslippet på mellom 0.4 og 0.8 tonn. 
Rosendahl (2019) peker derimot på at annonsering av et 
fremtidige tiltak som reduserer etterspørselen faktisk kan 
føre til en økning i samlet utslipp over tid. Forklaringen 
er den at tiltaket vil føre til lavere forventede kvotepriser i 
fremtiden, mindre «banking», lavere MSR og mindre kan
sellering av kvoter. 

Når det gjelder ensidig kansellering (destruksjon) av 
EU ETSkvoter i et land, vil den langsiktige effekten på 
utslippsreduksjonen kunne bli svekket. Mekanismen vir
ker her motsatt vei i forhold til hvordan den virker ved 
en ensidig etterspørselsreduksjon. Et lands kansellering av 
kvoter i en situasjon hvor det fremdeles overføres kvoter fra 
TNAC til MSR, vil innebære at det kanselleres færre kvoter 
enn hva det ellers ville ha blitt gjort. En ensidig destruksjon 
av kvoter blir altså delvis motvirket av MSR og kanselle
ringsmekanismen i EU ETS’ fjerde fase. I denne sammen
heng beregner De Økonomiske Råd (2018) at en ensidig 
destruksjon av 8 millioner kvoter fordelt over årene 2021
30, kun ville resultere i en total varig utslippsreduksjon 

på 1,6 millioner tonn CO2e innenfor EU ETS sektoren 
på lang sikt. Imidlertid vil det også i denne sammenheng 
gjelde at tidspunktet for kvotekanselleringen er vesentlig. 6 
Skjer dette på et senere tidspunkt hvor EUs kansellerings
mekanisme ikke er aktiv, vil også reduksjonseffekten på 
antall tilgjengelige kvoter kunne være 100 prosent (De 
Økonomiske Råd, 2018) 7.

AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Det såkalte «vannsengsargumentet» har vært viktig når 
samfunnsøkonomer har gitt anbefalinger om hvilke vir
kemidler et land bør anvende for å redusere klimagass
utslippet. Tiltak med sikte på å redusere utslipp innenfor 
kvotepliktig sektor har ikke vært anbefalt fordi dette ikke 
medfører redusert aggregert utslipp, mens ensidig destruk
sjon av kvoter har vært anbefalt som en mulighet fordi 
dette har en negativ effekt på aggregert utslipp. Man må si 
at argumentene har vært riktige i 3. fase av EU ETS, selv 
om effektene kun vil kunne gjøre seg fullt ut gjeldende på 
lang sikt (f.eks. etter 2050).

Med endringene som trer i kraft i EU ETS´s 4. fase, vil 
imidlertid «vannsengsargumentet» midlertidig svekkes. 
Hovedsakelig skyldes dette at det blir innført en kansel
leringsmekanisme som innebærer at ensidig reduksjon av 
utslipp innenfor kvotepliktig sektor kan føre til økt kansel
lering av kvoter i MSR, mens et lands ensidige destruksjon 
av kvoter fører til at færre kvoter i MSR kanselleres enn det 
som ellers ville ha vært tilfelle. Svekkelsen av «vannsengs
argumentet» er likevel midlertidig, og avhenger av hvor 
lenge kanselleringsmekanismen er aktiv.

I hvilken grad «vannsengsargumentet» svekkes avhenger 
selvsagt av hvordan EU ETS markedet egentlig fungerer. 

6 Et interessant spørsmål knytter seg til forslaget om å fase ut tysk kull
kraftproduksjon frem mot midten av 2030tallet. Denne utfasingen vil 
dels kunne finne sted mens EUs kanselleringsmekanisme er aktiv og 
dels mens den ikke er aktiv. Samtidig foreslås det at det blir kansellert 
et antall kvoter som svarer til reduksjonen i utslipp som følger av ut
fasingen. Føyer man til argumentet om at dette kan gi motsatt rettede 
effekter som følge av endringer av forventede kvotepriser (prisbaner 
som i likevekt forskyves og dreies), vil imidlertid størrelsen av effekten 
på utslippet fra disse tiltakene være usikker. Hvis endringene fører til 
høyere forventede kvotepriser i fremtiden, vil dette partielt sett trekke i 
retning av økt «banking», høyere MSR og flere kanselleringer via kan
selleringsmekanismen.

7 De Økonomiske Råd (2018) viser til at en foreløpig avtale mellom 
Ministerrådet og EuropaParlamentet som, innebærer at kvotekansel
leringer i forbindelse med fleksibilitetsmekanismen i ikkekvotepliktig 
sektor, likevel skal telles med i kvoteoverskuddet. Dette fører til flere 
kanselleringer og en utslippsreduksjon på lang sikt som er høyere enn 
8 millioner tonn. 
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Hotellingmodellen gir en god og interessant forståelses
ramme for markedets funksjonsmåte, men er likevel utsatt 
for kritikk8. Modellen åpner også opp for å gjennomføre en 
rekke teoretiske og empiriske analyser av kvotemarkedet 
med paralleller fra teorien om ikkefornybare ressurser slik vi 
kjenner den fra 1970årene av (e.g. RES, 1974; Dasgupta and 
Heal, 1979). Her skulle det være rikelig med problemstillin
ger for dem som ønsker å gi seg i kast med det. For eksempel: 
hvordan slår usikkerhet inn i prisdannelsen? Hvordan blir 
tilpasningen hvis det skjer en vesentlig kostnadsreduksjon i 
«grønne» backstopteknologier og hvordan blir tilpasningen 
i markedet hvis det annonseres fremtidige tilstramninger i 
kvotemarkedet9 (jfr. The Green Paradox; Sinn, 2012). 
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