
 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2016 
 

 

   

 

Avdeling for      

petroleums- og energirett 

 

  



Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 

2016 

 

 

Page | 1 

             

1 Aktivitetene ved Avdeling for petroleums- og energirett ............................................................ 3 

1.1. Forskningsstrategi ................................................................................................................... 3 

Bakgrunn ......................................................................................................................................... 3 

Energirett (vassdrags- og kraftsektoren) ......................................................................................... 3 

Petroleum og offshore .................................................................................................................... 5 

Publisering på engelsk ..................................................................................................................... 7 

1.2  Undervisning og veiledning ..................................................................................................... 8 

Avdelingen tilbyr undervisning i følgende valgemner: .................................................................... 8 

Annen undervisning......................................................................................................................... 8 

Seminarer og etterutdanning .......................................................................................................... 9 

1.3  Formidling ................................................................................................................................ 9 

Avdelingen synliggjør aktiviteter og forskning på instituttets nettsider ......................................... 9 

Publikasjoner ................................................................................................................................. 10 

MarIus’er 2016 med tilknytning til forskning ved avdelingen ....................................................... 10 

De vitenskapelig ansatte ved avdelingen og deres aktiviteter i 2016 .......................................... 11 

HENRIK BJØRNEBYE   (PROFESSOR) ................................................................................................ 11 

KNUT KAASEN  (PROFESSOR) ......................................................................................................... 13 

IVAR ALVIK  (PROFESSOR)............................................................................................................. 14 

CATHERINE BANET  (FØRSTEAMANUENSIS)................................................................................... 16 

OLA MESTAD (PROFESSOR) ......................................................................................................... 20 

HANS JACOB BULL (PROFESSOR EMERITUS) .................................................................................. 22 

ERLING SELVIG (PROFESSOR EMERITUS) ........................................................................................ 22 

Midlertidig ansatte – vitenskapelige stillinger .................................................................................. 22 

DANIEL ARNESSON (STIPENDIAT) ................................................................................................... 22 

IRINA FODCHENKO   (STIPENDIAT) ................................................................................................. 22 

HANNE SOFIE LOGSTEIN (STIPENDIAT)- fratrådt 16.8.2017 ........................................................... 23 

JOSEFIN ENGSTRÖM (STIPENDIAT) ................................................................................................... 23 

JULIUS RUMPF (STIPENDIAT).......................................................................................................... 23 



Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 

2016 

 

 

Page | 2 

HENRI VAN SOEST (FORSKER) - startet 19.6.2017. Ett års tilsetting .............................................. 24 

Prosjektmidler/ nøkkelprosjekter ved avdelingen: ....................................................................... 24 

Fast ansatte - vitenskapelige stillinger .............................................................................................. 25 

Emeriti ........................................................................................................................................... 25 

Midlertidig  ansatte - vitenskapelige stillinger .................................................................................. 26 

Professor II ..................................................................................................................................... 26 

Stipendiater ................................................................................................................................... 26 

Vitenskapelige assistenter ............................................................................................................. 26 

Tilsettinger vår og høst 2017 – vitenskapelige assistenter ........................................................... 27 

Tilsettinger høsten 2018 – vitenskapelige assistenter .................................................................. 28 

Fast  ansatte administrative stillinger tilknyttet avdelingen ............................................................. 28 

 
  



Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 

2016 

 

 

Page | 3 

1 Aktivitetene ved Avdeling for petroleums- og energirett 

1.1. Forskningsstrategi 

Bakgrunn 

Forskningen ved Avdeling for petroleums- og energirett omfatter de sentrale rettsdogmatiske 

emnene av betydning for petroleums- og kraftsektoren. Forskning innenfor kontraktsrett, 

forvaltningsrett og EU/EØS-rett står følgelig sentralt, men det har de siste årene også vært 

energiprosjekter innen en rekke andre rettsområder, som blant annet tingsrett, miljørett, 

internasjonal investeringsrett og investeringsvern, WTO-rett, skatterett, kommunalrett og strafferett. 

Enkelte forskere ved avdelingen har dessuten utstrakt virksomhet innen andre områder enn energi, 

som professor Ola Mestads rettshistoriske arbeider og professor Ivar Alviks arbeider innen 

internasjonal investeringsrett. Flere av avdelingens forskere er også involvert i tverrfaglige 

energiprosjekter.  

Formålet med denne forskningsstrategien er å trekke opp noen hovedlinjer for instituttets satsing på 

petroleums- og energirett i tiden fremover. Avdelingens forskningsprosjekter, og dermed 

forskningsstrategi, avhenger av ansettelser, de enkelte forskernes prioriteringer og finansieringen til 

enhver tid. Tradisjonelt har forskningen fordelt seg om lag 50/50 på petroleums- og kraftsektoren. På 

bakgrunn av den pågående energiomstillingen som er drevet frem av klimautfordringer, utgjør 

forskning på kraftsektoren i dag mer enn halvparten av avdelingens virksomhet. Tatt i betraktning 

dagens samfunnsutfordringer, faglige interesser og finansieringsmuligheter antar vi at denne 

utviklingen vil fortsette. Nedenfor skisserer vi hovedlinjene i avdelingens forskning på kraft- og 

petroleumssiden. 

Energirett (vassdrags- og kraftsektoren) 

Klima-, miljø- og forsyningssikkerhetsutfordringer så vel som internasjonalisering og teknologisk 

utvikling tvinger frem behov for endringer i energisektoren, nasjonalt og internasjonalt. Disse 

endringene reiser vesentlige rettslige spørsmål, dels om dagens rammer og dels om utformingen av 

fremtidens regelverk. Nordisk institutt for sjørett v/Avdeling for petroleums- og energirett arbeider 

derfor med å styrke satsingen på energi som forsknings- og undervisningsfag. Denne satsingen skjer i 

nært samarbeid med Universitetets tverrfaglige energisatsning, UiO Energi.  

Det overordnede temaet for en styrket satsing innen energirett, er samspillet mellom 

energiomstilling og juridiske rammevilkår. I et nasjonalt perspektiv er det relevant å analysere hvilke 

muligheter og begrensninger som ligger i dagens energi- og miljølovgivning, konsesjonsregimer og 

kontraktstrukturer for utnytting og overføring av energiressurser. EUs arbeid med etableringen av en 

energiunion medfører at EU- og EØS-retten får stadig større betydning for utforming av nasjonal 
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energipolitikk og energirett. Videre utvikling av det velfungerende nordiske kraftmarkedet i en 

situasjon hvor regelverket utformes på nasjonalt nivå og EU-nivå reiser dessuten flere viktige 

forskningsspørsmål.  

Energiomstilling reiser både rent juridiske problemstillinger og problemstillinger som er egnet for 

tverrfaglige prosjekter. Instituttets forskere arbeider i dag innenfor begge kategorier, og samarbeider 

nasjonalt blant annet med Frischsenteret, IFE, NUPI, CICERO, Statistisk sentralbyrå, Sintef Energi, 

NMBU, TØI, NIBR og Fridtjof Nansens Institutt i tverrfaglige prosjekter. Vi samarbeider også med 

forskere fra, blant annet, universiteter i Oxford, Aberdeen, København, Stockholm, Leuven, 

Groningen, Berlin, London, Tübingen, Firenze og Joensuu, samt at vi deltar i prosjekter utenfor 

Europa. Fra 2015 har vi igjen et fast medlem – Catherine Banet -  i Academic Advisory Group av 

Section on Energy, Environment and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar 

Association (IBA). 

I 2016 og så langt i 2017 har vi gjennomført en rekke tiltak for å øke satsingen på energirett. Vi er per 

i dag involvert som partner i fem tverrfaglige prosjekter finansiert av Forskningsrådet («Windland» 

ledet av SSB, «Plancoast» ledet av NMBU, «Security of Supply in a Green Power Market» ledet av 

Frisch-senteret, «REMIX» ledet av CICERO og «Coolcrowd» ledet av Norsk senter for bygdeforskning). 

I 2017 har vi tilsatt Julius Rumpf som ny stipendiat finansiert av prosjektet Omorganisering av 

kraftmarkedet. Med midler fra det samme prosjektet har vi også tilsatt professor Angus Johnston ved 

Universitetet i Oxford som professor II ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Dessuten 

har vi via UiO Energi fått finansiering under Universitetets Akademiaavtale med Statoil. Disse midlene 

er anvendt til å ansette jurist Henri van Soest i en midlertidig forskerstilling med 50 % forskning og 

50 % forskningsadministrasjon. Tilsetting av vit.ass.er fortsetter som tidligere. I september 2017 

sendte vi en søknad om finansiering av det tverrfaglige prosjektet ”A sustainable Nordic electricity 

market in the energy union” til Forskningsrådet under EnergiX-programmet. Beslutning er ventet i 

løpet av desember 2017. 

Av konkrete prosjekter har vi i 2016-2017 blant annet forsket på insentivmekanismer for optimal 

plassering av vindkraftanlegg, beskatning av vannkraftverk, EU-regulering av overføringsforbindelser i 

kraftsektoren og de strafferettslige sidene ved overtredelsesgebyr ved brudd på energilovgivningen.  

Utenfor Europa er vi involvert i et undervisningssamarbeid innen kraftmarkedsrett og 

gruve/mineralrett med Cape Town University i Sør-Afrika  (med eksternfinansiering), samt bistand 

med etablering av en master i energirett ved University of Kathmandu, Nepal. 

I 2018 vil vi arbeide med å følge opp eksisterende prosjekter samt utvide forskningsstaben. Vi har 

planer om å utlyse en post.doc.-stilling med finansiering fra Norwegian CCS Research Centre, og 

håper dessuten å kunne utlyse 1-2 stipendiatstillinger. Vi vil dessuten søke å etablere ”Nordic 
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electricity market research group” som en nordisk møteplass mellom forskere, industri og 

myndigheter med et årlig felles seminar. 

Av mer tradisjonell rettsdogmatisk forskning arbeider vi videre med et bokprosjekt om 

konsesjonsrett. I dette prosjektet vil vi med utgangspunkt i konsesjonssystemene i vassdrags- og 

energisektoren og petroleumssektoren søke å ta opp grunnleggende konsesjonsrettslige spørsmål 

knyttet til blant annet forhold mellom konsesjon og eiendomsrett, forholdet mellom konsesjon og 

avtale, vurdering og meddelelse av konsesjon, tolkning, omgjøring og endring, mv. Vi tar også sikte 

på å berøre sentrale konsesjonssystemer i andre sektorer, som fiskeri, transport, jord og skogbruk, 

telekommunikasjon mv. En tanke med prosjektet er at en bok i konsesjonsrett også på sikt kan danne 

grunnlag for et eget valgemne for master i rettsvitenskap. 

Petroleum og offshore 

Avdelingens forskning innen petroleumsrett har hatt en bred tilnærming i 2016. Forskningen 

omfatter særlig konsesjonsrettslige, kontraktsrettslige og sikkerhetsrettslige spørsmål. Den 

konsesjonsrettslige forskningen omhandler blant annet adgangen til å stille vilkår i forbindelse med 

godkjenning av plan for utvikling og drift ved utbygging av petroleumsfelter (PUD) og spørsmål om 

insolvens og mislighold i samarbeidsavtalen mellom rettighetshaverne i en utvinningstillatelse. I 

forbindelse med omlegging av undervisning og pensum i petroleumsrett i 2015 ble det dessuten 

skrevet et nytt kompendium om generelle prinsipper, miljøforvaltning i petroleumsretten og 

forvaltning av inntektsstrømmer fra petroleumsvirksomhet.  

Alt som har med transport, distribusjon og salg av gass, herunder reguleringen av gassmarkedet, er 

et stort og viktig område som har vært gjenstand for betydelig forskning ved avdelingen, men som 

det også kan forskes mer på både på vit.ass, stipendiat og seniornivå.  

Grenseområdet petroleum – miljø/klima har vært emne for avhandlingsarbeid på alle nivåer, og vil 

fortsatt være det. Carbon capture and storage (CCS) reiser en rekke rettslige spørsmål i 

grenseområdet mellom tradisjonell petroleumsrett og miljørett, og kan bearbeides ut fra 

folkerettslige, forvaltningsrettslige, konkurranserettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige 

vinkler, samtidig som rettsutviklingen i EU (bl.a. lagringsdirektivet) vil få betydning. Avdelingen deltar 

som partner i det nyetablert tverrfaglige forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) 

«Norwegian CCS Research Centre». Senteret ledes av Sintef Energi. I 2017 har vi dessuten blitt 

godkjent som ny partner i et Horizon 2020 Era-net prosjekt ELEGANCY - Enabling a Low-Carbon 

Economy via Hydrogen and CCS). 

HMS (helse, miljø, sikkerhet) har vært og er et viktig tema for juridisk forskning på Avdelingen, og 

flere avhandlinger er publisert gjennom årene. Avdelingen deltar i Sjørettsavdelingens 

Sjøsikkerhetsprosjekt, og en stipendiat har arbeidet funksjonskrav og styringssystemer i 
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sikkerhetsreguleringen i petroleumsvirksomheten, hvor hun bl.a. har analysert reguleringsteknikker 

på området. Dette arbeidet vil resultere i en større artikkel som publiseres i slutten av 2017. En 

annen av Avdelingens ansatte har bidratt til et internasjonalt forskningsprosjekt om «Robust 

regulation» med en fremstilling av det norske regime for sikkerhetsregulering i 

petroleumsvirksomheten. Avdelingen bør opprettholde og videreutvikle kompetanse på 

sikkerhetsregulering, bl.a. i lys av EUs nye interesse for HMS-regulering.  

Modningen av deler av norsk sokkel, inntreden av nye aktører i tillatelsene, kravene til ”corporate 

governance” i rettighetshavergruppene og endring av styrkeforhold mellom operatør og øvrige 

rettighetshavere har bidratt til behov for ny forskning også innen tradisjonelle petroleumsrettslige 

temaer. Et eksempel er arbeider på feltet betalingsproblemer i rettighetshavergruppen. Det samme 

gjør utviklingen av nye måter å organisere eierforhold til innretninger på. Bruk av eksisterende 

infrastruktur er et stadig aktuelt tema som antar nye former etter hvert som sokkelen modnes. Det 

samme gjelder fjerning av infrastruktur. Disse utviklingstrekkene reiser spørsmål over hele spekteret 

fra grunnleggende konsesjonsrett og forvaltningsrett til kontrakts- og erstatningsrett, folkerett og 

statsrett. På utbyggingssiden ser man nye prosjektformer, bl.a. med øket bruk av undervannsanlegg 

og FPSOer (produksjons- og lagringsskip) med tilhørende nye eier- og driftsformer.   

Offshorekontrakter er et omfattende tema som har vært gjenstand for betydelig forskning ved 

avdelingen tidligere. Fabrikasjonskontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig 

område for avdelingen og vil fortsette å være det. Professor Knut Kaasen hadde en sentral rolle ved 

utarbeidelsen av de foreløpig siste standardkontraktene, ny Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK 15), og ny 

Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF 15). Han er nå i ferd med å revidere sin kommentarutgave for 

NTK/NF. Nye forskningsfelter oppstår med de nye standardene fra 2015. Et eksempel er ansvars- og 

risikoreguleringen i leverandørkjeden. Dette arbeidet videreføres med avhandlinger om den nye 

innkjøpsstandarden og om modifikasjonsoppdrag, og flere emner venter. Maritime 

offshorekontrakter, herunder bore- og subseakontrakter og andre offshorefartøyskontrakter er også 

et sentralt forskningsområde for hele instituttet som binder sammen instituttets avdelinger for 

sjørett og petroleum/offshore. I samarbeid med Avdeling for sjørett er blant annet subseakontrakter 

for tiden et særlig satsningsområde for avdelingen, hvor vi også har vært delaktige i å etablere en løs 

«subseagruppe» med representanter fra flere advokatfirmaer og bransjeaktører som har til formål å 

være et diskusjonsforum for aktuelle problemstillinger.  

Avdelingen ser behov for en sammenfattende oversikt over norsk petroleumsrett til bruk som 

lærebok, og vurderer muligheten for å lage det. Den nærmeste tid har vi imidlertid klare 

kapasitetsgrenser.  
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Gjennom forskningsprosjektet «The North Sea and beyond» er Avdelingen i sluttfasen av arbeidet 

med et bokprosjekt som fremstiller og sammenligner norsk og britisk petroleumsrett. Forskere ved 

Avdelingen deltar som redaktører for boken, som skal utgis på forlaget Edward Elgar, og hvor flere 

eksterne forfattere deltar som bidragsytere. En planlagt fase to av forskningsprosjektet tar sikte på å 

sammenligne ressursforvaltningsregimene i Norge og Storbritannia med tilsvarende regimer i 

nærmere utvalgte land. 

Publisering på engelsk 

I tråd med økende internasjonalisering er det et mål at avdelingen også publiserer på engelsk, der 

det er relevant og aktuelt. Henrik Inadomis, Ivar Alviks, Henrik Bjørnebyes og Catherine Banets 

doktoravhandlinger er skrevet på engelsk. Forskere ved avdelingen har bidratt til en ny utgave av 

Energy Law in Europe (Oxford University Press. Samtlige stipendiater som per i dag er tilsatt ved 

avdelingen skriver sine avhandlinger på engelsk. Tidsrammen for vit.ass.-avhandlinger tillater normalt 

ikke at de skrives på engelsk med mindre forholdene ligger spesielt til rette for det.  

 

Oslo, oktober 2017 

Henrik Bjørnebye / Catherine Banet/ Ola Mestad/ Ivar Alvik  
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1.2  Undervisning og veiledning 

Avdelingen tilbyr undervisning i følgende valgemner: 

 

JUS5430/JUR1430 Petroleumskontrakter (undervises på BA- og MA- nivå både høst og 

vår) 

JUS5410 Petroleumsrett – MA-nivå, undervises om høsten 

JUS5411 Petroleumsrett – MA- nivå, undervises om høsten 

Den engelske varianten JUS5411 Petroleum Law undervises i vårsemesteret. 

 

Annen undervisning  

Avdelingen deltar i North Sea Energy Law Programme (NSELP) sammen med universitetene i 

København, Groningen og Aberdeen, opprinnelig delvis finansiert av EU (se http://nselp.eu/). 

Hver av institusjonene står for en intens undervisningsperiode på to uker, slik at studentene 

samles fire ganger spredt over halvannet år. Forskere fra de fire institusjonene deltar også i 

hverandres «blokker». Kurset avsluttes med en masteravhandling over et halvt år. 

Programmet er først og fremst rettet mot praktiserende jurister fra Europa, og kan 

kombineres med fulltidsstilling. Avdelingen anser det som viktig å delta i dette arbeidet, bl.a. 

fordi det gir nyttige kontakter med søsterinstitusjoner i Nederland, Danmark og Skottland, 

men også i andre europeiske land. 

Avdelingen har videre deltatt i undervisningen til: University of Eastern Finlands LLM-

program i  International and European Energy Law and Policy; og University of 

Malta/University of Leuven LL.M-program i Environmental, Energy and Climate Change Law. 

Vi er involvert i et undervisningssamarbeid innen kraftmarkedsrett og gruve/mineralrett med 

Cape Town University i Sør-Afrika, og avdelingen er i dialog med Kathmandu University 

School of Law i Nepal med henblikk på å bistå ved etablering av en masterutdannelse innen 

energirett.  
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Seminarer og etterutdanning 

 

Utviklingstrekk i EU-energiretten 

 Årlig seminar i Vitenskapsakademiet arrangert i samarbeid med UiO Energi og Energi Norge 

 

European Energy Law Seminar 

Arrangeres i den Haag i samarbeid med University of Groningen og NeVER. Det 29. seminaret 

avholdes 22.-23. januar 2018. 

Petroleums- og energijuridisk klubb i Oslo og Stavanger 

Aktuelle petroleumsrettslige og energirettslige temaer hvert semester i Stavanger og i 

Oslo, kombinert med enkelt sosialt samvær. 15-35 deltagere pr. møte. Instituttets ansatte 

deltar i den faglige tilrettelegging av de årlige petroleumsjuridiske seminarene. 

Seminaret har ikke vært avholdt den siste tiden, men det er planlagt å starte opp igjen 

høsten 2017. 

1.3  Formidling 

Avdelingen synliggjør aktiviteter og forskning på instituttets nettsider 

 

 Avdelingens forskningsområder, forskningsprosjekter og publikasjoner vises under 

fanen Forskning, se http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/ 

 Forskningsstrategi og internasjonalt samarbeid vises under Om forskningen. 

 Kategoriene under fakultetets Vi forsker på er tilrettelagt for studenter og media. 

Her er Avdelingen representert under temaene Energi, Klima og miljø samt Olje og 

gass.  Se http://www.jus.uio.no/forskning/  

 Flere av forskerne deltar i forskergruppen i naturressursrett, som har deltakere fra 

flere institutter ved Det juridiske fakultet. Forskergruppen har egne nettsider.  

 Avdelingen bidrar også på Instituttets faglunsjer, der forskerne, vitenskapelige 

assistenter og eksterne inviterte bidrar.  

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/
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 Informasjon om åpne seminarer sendes ut via e-postliste til ca 700 interesserte.  

 Seminarer og arrangementer annonseres på Instituttets nettsider, noe som gir god 

oversikt over både kommende og tidligere arrangementer. Arrangementene løftes 

også opp på forsiden til Det juridiske fakultet.  

 Lenker til oppdatert informasjon om studieprogrammene, finnes i tillegg til UiOs 

emnesider også på Instituttets nettside  

 Informasjon spesielt rettet mot studenter legges også ut på Facebook: Det juridiske 

fakultet i Oslo  

 Instituttet og forskergruppen for naturressursrett har også hver sin Twitter-konto 

 Organisatorisk informasjon ligger under fanen Om instituttet, der også årsrapporter 

legges ut.  

 Presentasjon av hver ansatt oppdateres jevnlig. 

Publikasjoner 

Tidsskrifterien MarIus  

utgis av Sjørettsfondet, som fremmer forskning innen instituttets fagområder.  

Serien omfatter også årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Laaw 

Yearbook) og flere utgivelser på engelsk 

MarIus’er 2016 med tilknytning til forskning ved avdelingen 

Rummelhoff, Hanna Kristiane 

Støtteordninger til fornybar energi og forholdet til europaretten. Nasjonale 

myndigheters miljøhandlingsrom. MarIus 2016 (461) s. 

Sagerup, Marianne Løvås  

Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver i norsk petroleumsindustri. 

MarIus 2016 Volum 468 s. 

Moritz-Olsen, Ragnhild Rath 

Corporate environmental due diligence and accountability. 

MarIus 2016; Volum 164 s. 

 

http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/publications/marius/marius-467.html
http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/publications/marius/marius-467.html
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De vitenskapelig ansatte ved avdelingen og deres aktiviteter i 2016  

 

HENRIK BJØRNEBYE   (PROFESSOR)  
 
EGEN FORSKNING 

Tverrfaglig forskningsprosjekt om optimal geografisk plassering av vindkraftanlegg (i 
samarbeid med SSB og IFE), artikkelprosjekt om EU-regulering av kapasitetsutnyttelse på 
overføringsforbindelser i kraftsektoren (med stipendiat Julius Rumpf), artikkelprosjekt om 
EU-regulering av prosumers (plusskunder) (med forsker Henri van Soest), sluttføring av bok 
om norsk og britisk petroleumsrett (redaktør sammen med Eduardo Pereira samt forfatter av 
to kapitler). I tiden fremover tar jeg blant annet sikte på å skrive et kapittel om energirett til 
neste utgave av Knophs (med Catherine Banet), å starte opp arbeidet med det tverrfaglige 
prosjektet Windland (ledet av SSB), og å arbeide med et bokprosjekt om konsesjonsrett med 
Ivar Alvik. 

 

UNDERVISNING 

Rettskilder til fots, erstatningsrett og juridisk metodelære (JUS1111 og JUS1211) samt 
ekspropriasjonsrett (valgemne). 

 

VEILEDNING 

Hovedveileder for et ph.d.-prosjekt (Julius Rumpf) og biveileder for et ph.d.-prosjekt (Daniel 
Arnesson) ved Det juridiske fakultet, UiO. Involvert som veileder/biveileder i to ph.d.-
prosjekter ved andre universiteter. 

Veileder for flere vit.ass.er og andre studenter, herunder prosjekter om kraftverksbeskatning, 
overtredelsesgebyr ved brudd på energilovgivningen, ansvar for beredskap i 
vassdragssektoren, kontraktsforhold mellom nettselskap og næringsdrivende sluttkunde og 
fornybarinsentiver og statsstøtte/fire friheter under EØS-avtalen.   

 

PUBLIKASJONER 

“Just how much is enough? Legal boundaries for reliability management in electricity 
transmission systems”, artikkelutkast med medforfatter Julius Rumpf, for tiden gjenstand for 
peer review i Journal of Energy and Natural Resources Law (august 2017) 
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“Optimal location of renewable power”, artikkel i CREE Working Paper 04/2017 med 
medforfattere Cathrine Hagem og Arne Lind  

“Mapping the Law of Energy Transition in Europe: Norway”, kapittel levert til bokprosjektet 
Mapping the Law of Energy Transition in Europe (Johannes Reich, Johannes Saurer and Angus 
Johnston (red.)) (bokmanuskriptet er for tiden til ferdigstillelse for publisering på forlaget 
Edward Elgar Publishing) 

 

FOREDRAG 

“EØS-avtalen og energisektoren”, JUS, Det årlige kurset i energi- og miljørett, Sandefjord, 8. 
mars 2016 

“EU energy law and policy: on the path from the internal market to an Energy Union”, MIT 
Joint Program on the Science and Policy of Global Change Research group meeting, 3. juni 
2016 

«The Energy Union and electricity markets”, key note presentation UEF Law School’s 5th 
annual energy transitions conference, Joensuu, 10. mars 2017 

“EUs vinterpakke”, Norsk Vassdragsjuridisk Forum, 27. april 2017 

«Lov 21. juni 2017 nr. 101 - En hundreårsrevisjon for de neste hundre år?» fagseminar OED, 
22. juni 2017 

«Vannforvaltningsplanene i et EØS-rettslig perspektiv», Vanndirektivet og vannforskriften – 
konsesjon og revisjon, kurs, Juristenes utdanningssenter, 17. oktober 2017 

I tillegg diverse interne presentasjoner ved UiO mv 

  

VERV 

 Vitenskapelig rådgiver, Frisch-senteret (bistilling) 

Leder av eksamenskomitéen for det obligatoriske advokatkurset 

Studieårsansvarlig, første studieår, master i rettsvitenskap, UiO 

Medlem av programkomitéen, E.ON Stipendienfonds 

Avdelingsleder, Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett, UiO  

Vararepresentant i styret, UiO Energi 
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Medlem av programkomitéen til Norsk Vassdragsjuridisk Forum 

 

EKSPERARBEID 

 Diverse betenkninger. 

 

KNUT KAASEN  (PROFESSOR) 

 
FORSKNING 

Forskningstermin h-16. 

Brukt til å revidere Petroleumskontrakter (Universitetsforlaget 2006) i lys av 2015-

versjonene av NF/NTK. 

 

UNDERVISNING 

V-16: Basisgruppe x 2  

V-16 + H-16. Valgfag Petroleumskontrakter 

V-16: Petroleum Law (JOA) 

Eksamenssensur 3. studieår 

 

VEILEDNING 

Tine Scherman (30 sp) 

Kevin Mc Gilvray (PhD) 

Merima Busaljko (60 sp) 

Andreas Bjørklund (60 sp) 

 

ADMINISTRASJON 

Vara-instituttleder 

koordinator masterveiledning 

 

FOREDRAG 

Diverse foredrag gjennom hele året, vesentlig om emner innen petroleumskontrakter, 

megling og petroleumsrett 

 

PUBLIKASJONER 
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Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn.  

Energy Law in Norway. I: Energy Law in Europe. National, EU and international 

regulation. Third edition.. Oxford University Press 2016 ISBN 978-0-19-871289-3. s. 807-

884 

 

ANNET 

Solstrandkomiteen (som organiserer det årlige Bergenske oljerettssymposium på 

Solstrand) 

Deltager i etableringen av og undervisningen på Meglingsakademiet (eksamensrettet 

meglingskurs i regi av Advokatforeningen og JUS) 

Deltager i UiOs mentorprogram 

Styreleder i Jusstudentenes stiftelse (JSS) 

Voldgiftsoppdrag 

 

IVAR ALVIK  (PROFESSOR) 
 
FORSKNING  

Egen forskning særlig innenfor kontraktsrett, konsesjonsrett/forvaltningsrett  og internasjonal 
investeringsrett. Har i løpet av 2016 og hittil i 2017 ferdigstilt og publisert følgende artikler:  

- ‘The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment protection and Public contracts’ i Mathias Audit 
& Stephan W. Schill (ed.),  Transnational Law of Public Contracts, Bruylant 2016. 

- ‘Endringskrav og ugyldighet ved forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter’ i Erling 
Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  
Fagbokforlaget 2016. 

- ‘Protection of property in the early law of nations’ Journal of the History of International Law 
/ Revue d'histoire du droit international (kommer i 2017) 

- ‘Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett’ (kommer i Jussens 
Venner 

- Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i 
partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter 

- Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, 
Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). 
TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg 
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De siste to publikasjonene gjelder et forskningsprosjekt i regi av NUPI, som bestod i en 
konsekvensutredning av et mulig handelssamarbeid mellom USA og EU (TTIP) for Norge, hvor jeg 
var hovedansvarlig for delene om investeringsbeskyttelse.  

I tillegg har jeg arbeidet med følgende artikler: (i) en artikkel om problemstillinger knyttet til 
manglende likestilling mellom utenlandske og nasjonale investorer under det internasjonale 
systemet for beskyttelse av utenlandske investeringer (arbeidstittel «Calvo’s Ghost; the problem 
of foreign privilege under international investment law»), (ii) en artikkel om investor-stat 
kontrakter og stabiliseringsklausuler til en forestående Research Handbook om Foreign Direct 
Investment som vil bli publisert på forlaget Edward Elgar, (iii) en artikkel om forholdet mellom 
beskyttelse av berettigete forventninger og forvaltningsrettslig omgjøring til en antologi om 
ugyldighet i forvaltningsretten (arbeidstittel  «Berettigete forventninger som grunnlag og skranke 
for omgjøring av forvaltningsvedtak og avtaler med det offentlige»), og (iv) en artikkel om den 
unge Karl Marx’ kritikk av liberalismens rettslige grunnelementer.  

To prosjekter er foreløpig mer på disposisjons-/planleggingsstadiet; (v) en fremstilling av Norsk 
konsesjonsrett (sammen med Henrik Bjørnebye), og (vi) en artikkel om skjønn i kontraktsretten, 
arbeidstittel: «Bruk og misbruk av kontraktuelt skjønn – særlig om diskresjonære 
endringsklausuler i langvarige kontraktsforhold»)   

UNDERVISNING OG VEILEDNING 

Har hatt fagansvar og undervist i valgemnene i International Investment Law og Petroleum 
Law, har også undervist i Obligasjonsrett på tredje studieår, samt valgemnet i 
Petroleumskontrakter. Fagansvarlig for det obligatoriske faget Obligasjonsrett I og II på 3. 
studieår fra 2017. 

 

VEILEDNING 
 

Veileder to doktorgradsstipendiater: Jørgen Skjold om Represalier i folkeretten, og Josefin 
Engström om Konstitusjonalisering av internasjonal investeringsrett.  

Videre veileder/veiledet tre vit.asser; Alexander Arthur Stulien om risikoen for 
oppfyllelseshindringer i subseaentrepriser, Knut Klæver-Næss om konkurrerende 
oppfyllelseshindringer i tilvirkningskontrakter og Anders Eide Røyneberg om offentligrettslig 
erstatningsansvar for endrete forutsetninger i konsesjonsforhold (særlig med henblikk på 
fergekonsesjonskontrakter). . I tillegg veileder/veiledet flere 30 sp masteroppgaver. 

 

DELTAGELSE PÅ SEMINARER /FOREDRAG 
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(Tredje barn i oktober 2015 og pappaperm sommer og høst 2016 har begrenset 
seminarvirksomhet en del.) 

Foredrag på IBA-konferanse i Oslo 2016 

Foredrag om konstitusjonelle problemstillinger knyttet til investor-stat tvisteløsning på 
internasjonal seminar i Oslo 2017.  

Deltagelse Pet-sem 2017 

Også diverse andre presentasjoner, foredrag, seminarer og konferanser internt på UiO 

   

VERV 

Nest-leder og medstifter av forskergruppe om Rett, Økonomi og Forvaltning (sammen med 
Christoffer Eriksen) 

 

EKSPERTARBEID 

Bidratt i NUPI-prosjekt jf. over, betenkning for NHO om bilaterale investeringstraktater,  
oppnevnt som formann i en pågående voldgift, i tillegg skrevet flere større og mindre 
betenkninger om ulike spørsmål i løpet av året. Nettverksleder for JUC-nettverk om 
internasjonal kommersiell voldgift 

 

 

CATHERINE BANET  (FØRSTEAMANUENSIS) 
 

FORSKNING  

Egen forskning (- og for vit.ass’ene: tema og veileder) 

EUs statsstøtte reglene og fornybarenergi; konsekvenser av EUs domstol avgjørelse i Åland 

Vindkraft-saken C-573/12 (støtteordning for fornybar energi/proposjonalitetstesten); 

kapasitetsmarked; sirkulærøkonomi; folkefinansiering av fornybarenergi prosjekter; karbon 

fangst- og lagring CCS, havrett-seabed mining; havvind; energiunion og EØS-avtalen; 

kystsoneforvaltning; energikooperativer. 

Pågående forskningsprosjekter, med ekstern finansiering: 
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REMIX 

CoastPlan 

MARINFORSK 

 

UNDERVISNING 

Undervisning ved det juridiske fakultet: Petroleum Law (masternivå), International Climate 

Change and Energy Law (Masternivå), Law of the sea (masternivå), basisgruppe 1. studieår, 

rettskildelære (kurs), miljørett (kurs), folkerett/EØS-rett (kurs), fransk for jurister (FRAJUR). 

 

Undervisning ved utenlandske universiteter (petroleumsrett, energirett): 

 Malta University/Leuven University 

 NSELP LLM programme 

 

Veiledning masterstudenter (30 poengsoppgave): 

 Jurgita Lunyte, “Evolution of LNG Sales Contracts” 

 Liubov Barabanskaia, «Export restrictions on international trade in energy” 

 Tajda Brlec, «EU upstream gas market, fair competition” 

 

FOREDRAG 

 Efficiency of market-based instruments in the offer of green electricity («Quelle 

efficiacité des instruments de marché dans l’offre d’électricité verte?», 15. januar 

2016, Universitet i Strasbourg, Det juridiske fakultetet, Frankrike (på fransk) 

 Regulating mature provinces - Norway, Current oil and gas law trends seminar, 

University of Oslo, 18 February 2016 

 Støtteordninger, særlig til fornybar energi og kraftproduksjon, Jus kurs, 9. mars 2016, 

Sandefjord. 

 The regulation of crowdfunding, Nordic Crowdfunding Alliance, 10. mars 2016, Oslo 

 De nye statsstøtteretningslinjene for energi- og miljø (EEAG), JUS-kurs, 7. april, 

Gardermoen 

 Book presentation and panel discussion, International Bar Association biannual 

conference, SEERIL section, 18. April 2016, New York, USA 

 Regulating the Crowdfunding of energy projects, 21. April 2016, Columbia 

University, New York, USA. 
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 Capacity markets and the internal market: the French court case C-543/12: a missed 

opportunity? Energi Norge, UiO-energi, Det juridiske fakultet, seminar, 

kapasitetsmarkedet i Frankrike, 26. april 2016 

 Regulating the circular economy, 3. mai 2016, sirkulær økonomi seminar, det 

juridiske fakultetet, Oslo 

 International regulation marine resources, Ocean Week, 9. Mai, NTNU, Trondheim. 

 21. Juni 2016: Influence of EU policies on energy transitions in Europe. Role of EU 

law / state aids, Oslo.  

 Climate and energy plans: the emergence of a new legal instrument for completing the 

energy transition, 1. Juli 2016, Oxford University, UK–. 

 Offshore wind power regulation in Norway and France, August 2016, Taipei 

University, Taiwan. 

 EEAG: rettsstilling og rettspraksis, Kiel/energirett-seminaret, 14. September 2016, 

Oslo 

 Developing energy infrastructures in Norway, 13 October 2016, NSELP-programme, 

University of Groningen, The Netherlands 

 Coexistence between offshore petroleum activities and other commercial or 

environmental interests: area use regulation, OST-seminar, 15 October 2016, 

Southampton, UK 

 Seabed Mining, Norway-South Africa Science Week, Cape Town, 2.11.2017. 

 Renewable energy cooperatives, 22nd Annual Common Core of European Private Law: 

Global Warming and European Private Law, 11.11.2016,  

Universita' del Salento, Lecce, Italy. 

 Samarbeidsmekanismer og statsstøtte etter 2020 - Do’s and don’ts, Norweas 

høstkonferanse, 30 November 2016, Oslo. 

 

VERV 

 Styremedlem: ECOHZ Renewable Energy Foundation (EREF) 

 Medlem av fagutvalg for energi- og miljørett, JUS Utdanningssenter for jurister 

(2015-) 

 Medlem, Academic Advisory Group to the International Bar Association (IBA) – 

Natural and Resources Law section (2015-) 

 Klimastiftelsen rådet. (Vara) 

 Likestillings- og mangfoldsutvalget, Det juridiske fakultet (vara for Herman Bruserud) 

 Formidlingsutvalget, Det juridiske fakultet, medlem (2016-2017) 
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PUBLIKASJONER 

 

Vitenskapelige artikler: 

 C. Banet, ‘Regulating the Crowdfunding of energy projects’ in “Sharing the Costs and 

Benefits of Energy and Resource Activity” Barrera-Hernández, Barton,  Godden, Lucas and 

Rønne (eds.), (OUP, 2016) Ch. 18, pp.317-337. 

 Book review, “Haigh, EU Environmental Policy – Its journey to centre stage”, Journal of 

Energy and Natural Resources Law, August 2016  

 

Kronikk : 

«Présidentielle : les candidats pensent à l'écologie sans l'Europe », felles kronikk, 20. 

Desember 2016 http://www.actu-environnement.com/ae/news/banet-gossement-

greenwood-virvoulet-presidentielles-candidat-ecologie-europe-28122.php4#xtor=AL-33  

 

Intervjuer:  

 « Héros écologique ? La double morale d’Oslo », Sveitisk avis, 24 Heures, 7. Juli 2016 

http://www.24heures.ch/sante/environnement/Passer-par-le-Nord-le-Graal-de-l-armateur-

Felix-Tschudi/story/15823800 

 «12 tips for å lykkes med crowdfunding», Aftenposten, 7. august 2016, 

http://www.aftenposten.no/kultur/-Det-er-en-sofistikert-tiggerkampanje-601280b.html  

 EUs vinterpakke, «Fornybarpolitikk - Utfordringen for Norge blir her å spille kortene riktig i 

det rette øyeblikket», 29. nov. 2016, Dagens Perspektiv 

http://www.dagensperspektiv.no/artikkel/4857/106814  

 «German government ordered to pay damages for nuclear phase-out”, Radio France 

International, 6.12.2016 http://en.rfi.fr/environment/20161206-german-government-ordered-

pay-damages-nuclear-phase-out  

 

 

 BEDØMMELSESKOMITEER  

 Peer-reviewer for: Czech Science Foundation (post-doctoral project), Iceland Research 
Council (PhD project). 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/banet-gossement-greenwood-virvoulet-presidentielles-candidat-ecologie-europe-28122.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/banet-gossement-greenwood-virvoulet-presidentielles-candidat-ecologie-europe-28122.php4#xtor=AL-33
http://www.24heures.ch/sante/environnement/Passer-par-le-Nord-le-Graal-de-l-armateur-Felix-Tschudi/story/15823800
http://www.24heures.ch/sante/environnement/Passer-par-le-Nord-le-Graal-de-l-armateur-Felix-Tschudi/story/15823800
http://www.aftenposten.no/kultur/-Det-er-en-sofistikert-tiggerkampanje-601280b.html
http://www.dagensperspektiv.no/artikkel/4857/106814
http://en.rfi.fr/environment/20161206-german-government-ordered-pay-damages-nuclear-phase-out
http://en.rfi.fr/environment/20161206-german-government-ordered-pay-damages-nuclear-phase-out
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SØKNADSPROSESSER - EKSTERN FINANSIERING 

FME-NCCS, SINTEF (leder) – Deltager. Tildelt. 

Horizon 2020:PERSON – kun deltager - Avslått 

SIU, South Africa, oktober 2016 – lead, tildelt. 

NFR – KLIMAFORSK-programmet: COOLCROWD – Deltager - Tildelt 

Energix: Frisch senter. Avslått. 

Energix: SSB. Windland. Tildelt.  

 

 

ARRANGEMENTER (hovedarrangør eller medarrangør) 

27th European Energy Law Seminar, 25-26 January 2016, The Hague, The Netherlands 

1.-2. Juni 2016: arbeidsmøte med påfølgende åpent seminar – The deep seabed, UiO, Oslo 

2. desember: frokostmøte om EU vinterpakken 

 

 

OLA MESTAD (PROFESSOR) 
 
EGEN FORSKING 

Kontinuerlig hovedprosjekt gjennom året. Redaktør av Historisk kommentarutgave til 
grunnloven 1814-2018 
 
I 2016 forskningsfri høstsemesteret (og vår 2017) ved Lauterpacht Centre for International Law, 
University of Cambridge og Clare Hall College, Cambridge 
 
Hovedprosjekt i Cambridge: OECDs veiledningsdokumenter for ansvarlig næringsliv 
 
 
PUBLIKASJONER I 2016: 
 

Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (eds.) (2016). European Law 

and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  278 s. 

 

 Mestad, Ola (2016). Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det 

overordentlege stortinget, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne 

Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk 

Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  kapittel.  s 113 - 139  
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 Mestad, Ola (2016). Kampen om banken (opposisjonsinnlegg ved disputasen), I: Kampen 

om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og 

pengevesen ca. 1814–1816.  Norges Bank.  ISBN 978-82-7553-946-

3.  Opposisjonsinnlegg ved disputasen.  s V - IX  

 Mestad, Ola (2016). Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814?. Historisk 

Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  95(3), s 359- 383 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-

03-03  

 
Publikasjoner under arbeid eller ferdigstilt i 2016, utgitt 2017: 

 Mestad, Ola (2017). Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv. 

Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  96, s 309- 335  

 Mestad, Ola (2017). The 1814 Treaty of Kiel - Norwegian sovereignty and Natural 

law, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. 

Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos 

Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848731725.  III..  s 536 - 555  

 Mestad, Ola (2017). The impact of the US constitution on the Norwegian 

constitution and on emigration to America, In Terje Mikael Hasle Joranger & 

Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus 

Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel.  s 27 - 44  

 
VEILEDNING 
 
Veiledning av to (forsinkede) PhD-kandidater 

Erlend Leonhardsen 
Lisbeth Fullu Skyberg 

 
UNDERVISNING 
Vår 2016: Rettskilder til fots, kontraktsrett, petroleumsrett, næringsliv og menneskeretter 
 
VERV 

Leder av Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 

Dommer i internasjonal investeringsvoldgiftssak (Haag) 

Noen andre voldgiftssaker (Danmark, Norge) 

 
FOREDRAG 

Identifying effective practices in offering Good Offices and Mediation for OECD National 

Contact Points, Paris desember 2016 (40års jubileum for OECDs retningslinjer) 

http://www.idunn.no/ts/ht
http://www.idunn.no/ts/ht
http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2016-03-03
http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2016-03-03
http://www.idunn.no/ts/ht
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Diverse andre foredrag 

HANS JACOB BULL (PROFESSOR EMERITUS) 
 
FORSKNING  

Bøker 

Sjørett (sammen med Thor Falkanger) 8. utg., februar 2016;  

Scandinavian maritime law (sammen med Thor Falkanger og Lasse Brautaset) 4. utg., 
april/mai 2016; 

Handbook on hull insurance (sammen med Trine-Lise Wilhelmsen) 2. utg., mai 2016;  

 

ERLING SELVIG (PROFESSOR EMERITUS) 
 
FOREDRAG 

Tredjepartstariffer ved bruk av eksisterende infrastruktur", foredrag ved 41. 
Petroleumsjuridiske seminar 2016, trykket i  MarIus  nr. 472  

 

Midlertidig ansatte – vitenskapelige stillinger 
 

DANIEL ARNESSON (STIPENDIAT) 
 
FORSKNING 

Renewable Energy Law in the Face of International Diversity – en komparativrättslig och 
socioteknisk studie med syfte att undersöka mottagligheten och utvecklingen av 
energicertifikatmarknader i Norden (Sverige & Norge), Indien och Sydafrika. 

Huvudvägledare: Inger-Johanne Sand 

Bivägledare: Henrik Bjørnebye 

 

IRINA FODCHENKO   (STIPENDIAT) 
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FORSKNING 

“Arctic coastal states health, safety and environmental regimes for offshore petroleum 

operations – a comparative critical evaluation of Russian and Norwegian legislation” 

Veileder: Erik Røsæg  

 

HANNE SOFIE LOGSTEIN (STIPENDIAT)- fratrådt 16.8.2017  
 

FORSKNING 

 «Myndighetenes styring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten» 

Veiledere: Knut Kaasen og Hans Jacob Bull 

 

JOSEFIN ENGSTRÖM (STIPENDIAT)  
 

FORSKNING 

“Constitutionalizing international investment law – the contemporary constitutionalizing 

process in light of the system’s commercial legacy and contractual rationale” 

Veileder: Ivar Alvik 

  

JULIUS RUMPF (STIPENDIAT) 
 

FORSKNING 

 «Bridging the gap – the role of interconnectors in an emerging European Energy Union” 

 Veileder: Henrik Bjørnebye 
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HENRI VAN SOEST (FORSKER) - startet 19.6.2017. Ett års tilsetting 
 

FORSKNING 

 «The prosumer in European energy law» 

 Veileder: Henrik Bjørnebye 

Prosjektmidler/ nøkkelprosjekter ved avdelingen: 

 

Nordisk Ministerråds bevilgning til NIFS er forlenget ut 2018.  

Norsk olje og gass støtter Avdeling for petroleums- og energirett i 2016 og 2017. Støtten vil 

ikke bli videreført i 2018.  

Olje- og energidep gjennom forskningsrådet (NFR)- finansierer prosjektet Omorganisering 

av kraftmarkedet Prosjektet startet i 2009 og er forlenget ut 2019. Prosjektleder: Henrik 

Bjørnebye 

Samarbeid med det tverrfaglige initiativet UiO Energi: Catherine Banet, Henrik Bjørnebye, 

Daniel Arnesson og Ola Mestad (styremedlem) videreføres. 

Preventing environmental effects of products. Prosjektet startet i 2011 og går ut 2018. 

Prosjektet er finansiert av NFR. 

REMIX-prosjekt  - Revising the National Renewables Policy Mix: the role of state aid and 

other key EU policies (2015-2018).  Finansiering: NFR, Statnett, Statkraft, NVE, 

Energimyndighetene, Energi Norge. Catherine Banet er deltaker. 

«Security of Supply in a Green Power Market» - prosjekt leder av Frisch-senteret (ENERGIX). 

Henrik Bjørnebye er deltaker. 

CREE-midler fra Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy -  senteret 

finansiert av NFR. Prosjektet er startet i 2012 og er forlenget. Prosjektet er finansiert av 

Stiftelsen Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning.    

Bidrag fra Statnett – fagområde energirett. Prosjektet startet i april 2012 og forventes 

avsluttet i 2017.  

Petrosam - prosjektet finansieres av NODE-klyngen, Menon Business Economics og Norges 

forskningsråd. Prosjektet pågår fra august 2015 til august 2016.  
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WINDLAND.”Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power 
conflicts” - Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd (ENERGIX) og varer ut 2019. 
Catherine Banet og Henrik Bjørnebye er deltagere i prosjektet. 
MENSA Minerals and Energy South Africa – Norway 
Partner program som støtter samarbeid mellom høyrere utdanningsinstitusjoner i Norge og 
Brasil, Kina, India Japan Russland og Sør Afrika  
 
COOLCROWD- «Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway». 
Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd (klimaforsk programmet) Norsk senter for 
bygdeforskning er prosjektkoordinator. Prosjektet varer ut 2020. Catherine Banet er 
deltager i prosjektet. 
 
«Plancoast» - ledet av NMBU  

Universitetets Akademiaavtale med Statoil: Finansiering av ettårs forskerstilling for 

realisering av prosjektet «A sustainable Nordic electricity market in the Energy Union» 

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME/NCCS) Fangst av karbondioksid, -transport 

og -lagring (CCS). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og SINTEF Ocean er 

koordinator. Catherine Banet er deltager i prosjektet. 

Søknad til vurdering: ”A sustainable Nordic electricity market in the energy union”. 

Forskningsprosjekt i samarbeid med University of Eastern Finland, University of Tampere, 

University of Copenhagen, European University Institute og Frisch-senteret. Søknad sendt til 

Norges Forskningsråd I September 2017 under EnergiX-programmet.  Beslutning er ventet i 

løpet av desember 2017. Henrik Bjørnebye er prosjektleder. 

 

PERSONALET 

Fast ansatte - vitenskapelige stillinger 

 
Henrik Bjørnebye, professor 

Knut Kaasen , professor 

Ivar Alvik, professor 

Ola Mestad, professor 

Catherine Banet, førsteamanuensis 

Emeriti 

 

Erling Selvig, professor emeritus 

Hans Jacob Bull, professor emeritus 
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Midlertidig  ansatte - vitenskapelige stillinger  

 
Professor II 

Angus Johnston, professor, University of Oxford – tilsatt som professor II ved instituttet fra høst 

2017 

 

Stipendiater 

 

Daniel Arnesson, stipendiat 

Josefin Natalie Engström, stipendiat 

Julius Rumpf, stipendiat 

Henri van Soest, forsker 

Irina Fodchenko, stipendiat  

Hanne Sofie Logstein, stipendiat – frater 16.8.2017 

Vitenskapelige assistenter 

 

De vitenskapelige assistentene er studenter som er i studiets avslutningsfase. De er ansatt i ett 

år, og skriver i denne tiden normalt en særavhandling (som inngår i deres eksamen) under 

veiledning av Avdelingens eller Instituttets ansatte. 

Gjennom veiledningen og skrivingen får de vitenskapelige assistentene en grundig innsikt i 

petroleumsrettslige og energirettslige spørsmål. Arbeidet utført på vit.ass.-nivå er et betydelig 

element i Avdelingens forsknings- og utredningsaktivitet. 

Marit Heier Lajord - petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2016 

Tema: Offentlegrettslege skranke når kommunar opptrer på grunnlag av privat autonomi - med 

utgangspunkt i vasskraftsektoren. 

Veileder: Henrik Bjørnebye 

Merima Buzljako - petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2016 

Tema: Risikoen for underleveransesvikt i NTK/NF 15. 

Veileder: Knut Kaasen 

 

Mie Myrvold - petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2016 

Tema: Beskatning ved utleie av vannkraftverk. 
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Veileder: Henrik Bjørnebye 

 

Alexander Arthur Stulien – petroleums- og energirett, tilsatt i august 2016 

Tema: Risikoen for oppfyllelseshindringer i subseaentreprisekontrakter - Særlig om risikoen for 

vær- og bunnforhold 

Veileder: Knut Kaasen 

 

Tilsettinger vår og høst 2017 – vitenskapelige assistenter 

 

Ivar Gudbrand Nyhus 

Tema: Kontraktsforholdet mellom nettselskap og næringsdrivende nettkunder 

Veileder: Henrik Bjørnebye 

 

Knut Klever Næss 

Tema: Parallelle forsinkelser i entreprise- og fabrikasjonskontrakter. 

Veileder Ivar Alvik 

 

Amelie Lied Haga 

Tema: NIB-16, Back to back med NTK-15 

Veileder Knut Kaasen 

 

Hanne Inger Bjurstrøm Jahren  

Tema: Sammenligning av unntaksadgangen etter reglene om fri varebevegelse og statsstøtte hva 

gjelder støtteordninger for produksjon av fornybar energi  

Veileder: Henrik Bjørnebye 

 

Gro Grytli Mostuen 

Tema: Systemansvarliges kompetanse overfør aktørene i kraftnettet 

Veileder: Catherine Banet 

 

Anders Ødegård 

Tema: Om risikoen for uventede forhold ved oljeplattformer i modifikasjonskontrakter 

Veileder: Knut Kaasen 
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Tilsettinger høsten 2018 – vitenskapelige assistenter 

For våren 2018 er det utlyst to halve stillinger som vitenskapelig assistent ved Instituttets 
Avdeling for petroleums- og energirett – én på hvert fagområde  

 

Fast  ansatte administrative stillinger tilknyttet avdelingen  
Kari Pound Davies, kontorsjef   Sjøretten, avdelingen og senteret 

Bente Lindberg Kraabøl, forskningsrådgiver Sjøretten, avdelingen og senteret 

Camilla Arnøy, informasjonskonsulent Sjøretten, avdelingen og senteret 

Sara Tesfai, studiekonsulent   Sjøretten, avdelingen og senteret 

Inger Hamre, bibliotekar   Avdelingen og senteret 

 

 

Oslo, 18.oktober 2017 

 

 

 


