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1. Avdelingens drift  

1.1. Personalsituasjonen      

En stor andel av stillingene er tidsbegrensende og basert på eksterne midler. 

Fjoråret: mål å øke staben med 3 1. amanuensisstillinger ila 3,5 år. 

 

Fast ansatte - vitenskapelige stillinger - aktiviteter 

IVAR ALVIK (FØRSTEAMANUENSIS) 

 

UNDERVISNING: 

 Fagansvarlig for valgfagene i Petroleum Law, Petroleumskontrakter og International 

Investment Law. 

 Kurslærer i alminnelig obligasjonsrett på 3. studieår, og forelesninger i valgfaget i 

International Commercial Arbitration 

VEILEDNING: 

Veiledet 7 vit.ass-avhandlinger: 

 Cato Løwer – avhandling om immaterielle rettigheter (IPR) i petroleumskontrakter 

(levert juni 14) 

 

 Ola Granhus Mediås – avhandling om forholdet mellom sjølovens og petroleumslovens 

ansvarsregimer knyttet til forurensning i petroleumsvirkomhet (levert juni  14) 

 

 Henrik Fabian Torgrimsby (sammen med Trond Solvang) – avhandling om disponering 

og endring av perioden i subseacertepartier basert på NSC 05 (levert juni 14) 

 

 Elisabeth Andenæs (sammen med Hans Jacob Bull) – avhandling om helsekrav for 

ansatte i petroleumsvirksomhet (levert januar 15) 

 

 Ragnhild Rath Moritz-Olsen – avhandling om oljeselskapers ansvar og forpliktelser for 

miljø under internasjonale standarder og retningslinjer (FN, OECD, Oljefondets etiske 

retningslinjer) 

 

 Trine Urtubia Moe – avhandling om adgangen til å omgjøre utvinningstillatelser og til å 

stille vilkår i forbindelse med PUD (påbegynt januar 15) 
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 Bjarne Snipsøyr – avhandling om utbedringsplikten i komplekse tilvirkningskontrakter 

(sammen med Trond Solvang, påbegynt januar 15) 

I tillegg flere 30 sp oppgaver, særlig innenfor kontraktsrett og internasjonal 

voldgift/investeringsrett 

PÅGÅENDE FORSKNING: 

 «Gjensidighetsforutsetninger i konsesjonsforhold» – påbegynt artikkelprosjekt 

 

 Arbeid med kommentar til Grl. § 105 i historisk kommentarutgave til grunnloven 

- 1814-prosjektet (under utgivelse) 

 

 Protection of Private Property under the Law of Nations during the Age of 

Privateers and Maritime Prize Law» - artikkel om beskyttelsen av privat 

eiendomsrett i den tidlige folkeretten - 1814-prosjektet 

 “The principle of permanent sovereignty over natural resources as a basis of 

corporate complicity in depriving a people of its national wealth” – 

artikkelprosjekt, basert på tidligere betenkning 

PUBLIKASJONER 

 Voldgift mot stater, i Høgetveit Berg og Øverseth Nisja, Avtalt prosess: Voldgift i 

praksis (under utgivelse på Universitetsforlaget) 

 

 Fartøystjenesteleie: Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte 

fartøystjenester, (Gyldendal, 2014) 

 

 ‘Beskyttelsen av eiendomsretten - § 105’ under utgivelse i Ola Mestad og Dag 

Michalsen (red.), Historisk kommentarutgave til Grunnloven  

 

 Sammen med Henrik Bjørnebye: ‘Contract models in a common Nordic Electricity 

Market’ MarIus 2014 

 

 ‘The NAFTA Chapter 11 Rules on Investment Protection and Public Contracts’ 

under utgivelse i Mathias Audit and Stephan Schill (ed.), Internationalization of 

Public Contracts (Bruylant). 
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EKSTERNE FOREDRAG 

 Voldgift mot stater, foredrag på sjørettsseminar om voldgift i Stockholm, august 

14 

 

 Bilaterale investeringsavtaler og investor-stat tvisteløsning i TTIP, foredrag NUPI, 

november 14 

 

 Offhire og vederlagsreduksjon i offshore-borekontrakter, foredrag Solstrand-

seminaret, desember 14    

 

 Foredrag om investeringsbeskyttelse i energiprosjekter, på workshop i 

samarbeid med NVE 

VERV 

 Medlem av kontrollkomiteen, Den Norske Krigsforsikring for Skib 

ANNET: 

 Diverse betenkninger om petroleumsrett og kontraktstvister i 

petroleumssektoren 

 

 Bistått NHO i arbeid med revisjon av Norges modellavtale for bilaterale 

investeringstraktater 

 

 Arbeid med revidering og omlegging av petroleumsrettsfaget, bla skrevet deler 

av nytt pensum 

CATHERINE BANET  (FØRSTEAMANUENSIS) 

 

UNDERVISNING: 

 Undervisning ved det juridiske fakultet (høst 2014): basisgruppe 1. studieår, 

rettskildelære 

 Ved UiO: Energi- og naturressursrett - Del 2 «Forpliktelse om bærekraftighet 

langt energikjeden», ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer, høst 2014 

FORSKNING UNDER ARBEID: 
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 Gasstransport infrastruktur i Norge; regulering av LNG eksport terminaler; 
kapasitetsmekanismer og statsstøtte reglene; konsekvenser av EUs domstol 
avgjørelse i Åland Vindkraft-saken C-573/12 (støtteordning for fornybar energi); 
carbon capture and storage regime EU/Norway 

 
PUBLIKASJONER: 

 "Clarifying the notion of state aid: a synthesis exercise of practical importance – 

comments on the forthcoming Commission notice", IBA European Regional 

Newsletter, June 2014, pp.13-15. 

 «Sirkulær økonomi: Snart på dagsorden også i Norge?», Energi og Klima 

Nettmagasinet, 14. Oktober 2014 

 “Die Energiwiende made in France: la transition énergétique”, i «Klimapolitikk i 

krysspress», om EUs energi- og klimapolitikk, Norsk Klimastiftelse nr. 3/2014 

 «The European Court of Justice rules in favour of Sweden in Ålands Vindkraft 

case”, ECOHZ newsletter, 3.7.2014 

FOREDRAG: 

 "Grid connection of onshore wind power in Norway", Onshore Wind Conference, 

5 May 2014, Oslo, Norway 

 "The Ålands Vindkraft case", RECS International meeting, Oslo, 18 June 2014 

 “Energiomlegging i Frankrike”, årlig Energirett seminar, 19. september 2014. 

 “Third-party access regimes to LNG terminals in the Arctic region: putting Arctic 

LNG terminals into competition?”, Arctic Conference Tromsø,24. sSeptember 

2014 

 “The Gassled Tariff reduction case”, EU energy law seminar, Florence School of 

Regulation, 29 September 2014, Oslo 

 “State Aid Guidelines for environmental protection and energy (2014-2020): new 

trends and implications for industry and commerce”, NHO-Energi Norge, 5. 

november 2014. 

 “Forpliktelser under EUs energieffektiviseringsregelverk med det doble formålet 

å sikre energiforsyningssikkerhet og å kutte klimautslipp : Hvordan håndtere 

dette i kontekst av EØS-avtalen?», Olje- og Energidepartementet, EUs energirett 

seminar, 19. desember 2014 

VERV: 

 Styremedlem: ECOHZ Renewable Energy Foundation 

EKSPERTARBEID: 
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 Ekspertpanel: Norsk Klimastiftelse, referee group on EU climate and energy 

policy (September 2014) 

 

HENRIK BJØRNEBYE    (FØRSTEAMANUENSIS) 

 

UNDERVISNING: 

 Ved Universitetet i Oslo: Kurs i erstatningsrett, rettskilder til fots og EØS-rett. 

Forelesninger i petroleumsrett og ekspropriasjonsrett 

 

 Ved University of Eastern Finland: EU electricity market law 

VEILEDNING: 

 PhD  
Kristín Haraldsdóttir, University of Reykjavik/Universitetet i Oslo 
Sirja-Leena Penttinen, University of Eastern Finland (biveileder) 
 

 Ansatte forskere: 

Thea Bygjordet Sveen 

 Studenter/vit.ass.’er: 

Prosjekt om industrikonsesjonslovens vilkår om reelt offentlig eierskap (60 

SP) 

Prosjekt om infrastrukturforordningen (60 SP) 

Prosjekt om regulering av tariffer for bruk av oppstrøms gassrørledningsnett 

(30 SP) 

Prosjekt om stripeekspropriasjon (60 SP) (biveileder) 

Prosjekt om konsesjonskriteriene i vannressursloven (30 SP) 

 

EGNE PUBLIKASJONER: 

 Erstatningsansvar for nettselskapets kostnader ved strømbrudd. Tidsskrift for 

erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 169- 200  
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 Høyesterettsdom av 10. april 2014 om anvendelse av differanseprinsippet ved 

utmåling av ekspropriasjonserstatning (HR-2014-754-A). Nytt i privatretten : 

nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(2), s 12- 13  

 The Grid Connection code as an EU internal market measure, In Martha 

Roggenkamp & Henrik Bjørnebye (ed.),  European energy Law report. Volume X.  

Intersentia.  ISBN 978-1-78068-254-9.  Chapter IV.  s 65 - 84  

 Contract models in a common Nordic electricity Retail market. MarIus.  ISSN 

0332-7868.  440 (medforfatter med Ivar Alvik) 

 

FOREDRAG: 

 

 Presentasjon om EU-rettens betydning for støtteordninger til fornybar 

kraftproduksjon (workshop, Berlin, 2014) 

 

 Presentasjon om EU-domstolens saker Ålands Vindkraft og Essent Belgium 

(seminar, Energi Norge, Oslo, 2014) 

 

 Presentasjon om EU-domstolens saker Ålands Vindkraft og Essent Belgium 

(seminar, Florence School of Regulation, Oslo, 2014) 

 

 Presentasjon om network codes of EØS-relevans (Kiel-seminaret, Berlin, 2014) 

 

 Presentasjon om utviklingen i EUs energirett og betydningen for nasjonal 

energipolitikk i EU og i EØS (seminar Olje- og energidepartementet, Oslo, 2014) 

 

 Presentasjon om det norsk-svenske elsertifikatmarkedet (seminar, Bird & Bird, 

Brussel, 2014) 

 

HANS JACOB BULL (PROFESSOR EMERITUS) 

 

FORSKNING UNDER ARBEID: 

 Bøker:  

Nye utgaver av: Sjørett (sammen med Thor Falkanger); Scandinavian maritime law 

(sammen med Thor Falkanger og Lasse Brautaset); Handbook in hull insurance 

(sammen med Trine-Lise Wilhelmsen); Innføring i veifraktrett 
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 Artikler:  

Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv (sammen med Trine-Lise 

Wilhelmsen, publiseres i minnebok til Viggo Hagstrøm) 

 

PUBLIKASJONER: 

 Skipsarbeidsloven med kommentarer (sammen med Terje Hernes Pettersen, Roald 

Engeness, Marianne Jenum Hotvedt), 680 s. 

 Folldalsbanen – jernbaneprosjektet som aldri så dagens lys, i: Dovrebanen 2015 

 Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen, 

Innstilling 1. september 2014 fra NIS-utvalget 

 Vurdering av tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske 

sjøfolk, Innstilling 12. januar 2015 fra NIS-utvalget 

 

SEMINARER OG FOREDRAG: 

 

 Seminar for Nærings- og fiskeridepartementet om oljesølansvar mv. 12. og 26. februar 

 Seminar arr. av Statsadvokatene i Rogaland, Haugesund 23. april (foredrag 

Skipsarbeidsloven i et strafferettslig perspektiv) 

 Seminar arr. av Jus, Oslo 3. september (foredrag om Plikter og ansvar i skipsarbeidsloven) 

 Seminar arr. av adv.firma Bahr, Oslo 9. oktober (foredrag om Rådgivningansvar) 

 Seminar/årsmøte arr. av Norsk sjøoffisersforbund, Bergen 15. og 16. oktober (foredrag 

om NIS-utvalgets innstilling nr. 1) 

 Hurtigruteseminaret, arr, av JUS, Kirkenes-Trondheim 21.-24. oktober (foredrag om Nytt 

i sjøretten) 

 Foredrag for Maritimt Hus, Oslo 17. november om Rederi og arbeidsgiver 

 

VEILEDEROPPGAVER: 

(sammen med Ivar Alvik)  

 Elisabeth Andenæs 

Tema: Arbeidsgivers styringsrett vedrørende helsekravene i petroleumssektoren 

 

STYRER/RÅD: 

 Medlem i Sikringsutvalget for statlig forsikringsordning av innlånt kunst  

 Varamedlem til styret i Maritimt museum  

 Styreleder i Aukrustsenteret, Alvdal  

 Styreleder i Nordøsterdalsmuseet, Tynset (til oktober 2014) 
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 Leder av NIS-utvalget (utvalg til vurdering av fartsområdebegrensningene i NIS og 

innretningen av nettolønnsordningen) 

 

KNUT KAASEN  (PROFESSOR) 

 
UNDERVISNING: 
 
VEILEDEROPPGAVER: 
 
Doktoravandlinger  
(• Hanne Sofie Logstein ) 
• Kevin McGillivray (bi-veileder)  
 
Studentavhandling er (30 sp) 
• Umar Ajaz  
• Martine Skoftedalen 
• Henrikke Amalie Åmot 
 
• Revisjon av NTK 07 MOD (i regi av Standardkontraktstyret; NI/Norsk olje og gass)  
• Meglingsutdannelse JUS/DNA 

 
EGEN FORSKNING: 

• Revisjon av NTK 07 MOD (i regi av Standardkontraktstyret; NI/Norsk olje og gass)  

• Meglingsutdannelse JUS/DNA 

 

FOREDRAG: 

 

• Kontrakter i olje- og gassindustrien; Standardene, endringer, mislighold, fremdrift. 

Seminar; 28.1.14; 18.3.14; 9.4.14; 18.11.14 

• «Megling: Hva, hvorfor og litt hvordan»,  Nedre Romerike  tingrett, 30.1.14; Asker og 

Bærum tingrett 15.9.14 

 

DELTAK ELSE PÅ SEMINARER etc: 

• Det årlige entrepriserettsseminaret, Holmsbu 

• Petroleumsjuridisk seminar, Marseille 
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• Det årlige sjørettsseminaret, Hurtigruten 

• Det årlige bergenske oljerettssymposium - Solstrandseminaret 

 
STYRER, RÅD OG UTVALG: 
 
• Leder av styret for Stiftelsen Lovdata  

• Medlem av styret for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ 

Tvisteløsning  

• Leder av rådet for universitetets barnehage  

[Kst. dommer i Høyesterett mars-juli 2014] 

VOLDGIFTER  etc.: 

 

• Internasjonale og nasjonale voldgiftssaker 

• Megling i kommersielle tvister 

• Deltagelse i Prosjektintegrert megling (PIIME) i flere større prosjekter 

 

OLA MESTAD (PROFESSOR) 

 

UNDERVISNING: 

Kontraktsrett, Rettskilder til fots 

 

RETTLEIINGSOPPGÅVER: 

 Doktoravhandlinger 

To doktorandar 
 

 Studentavhandlinger 
To masteroppgåver 
 

PUBLIKASJONAR: 
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 Müller-Graff, Peter-Christian & Mestad, Ola (ed.) (2014). The rising complexity of 

European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3334-4.  

221 s. Müller-Graff, Peter-Christian & Mestad, Ola (ed.) (2014). The rising 

complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-

8305-3334-4.  221 s. 

 

 Mestad, Ola (2014). Amerikansk inspirasjon i den norske grunnlova. Frihetstreet 

i Nord-Amerikas jord. American inspiration in the Norwegian Constitution. The 

tree of freedom on North American soil, I: Gudleiv Forr (red.),  Rødt, hvitt og blått. 

Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon.  ART PRO Forlag AS.  ISBN 

9788291163086.  Kapittel.  s 73 - 85  

 

 Mestad, Ola (2014). Korleis forske på grunnlova?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 

0800-336X.  (1), s 53- 56  

 

 Mestad, Ola (2014). Lyksalighed og pragmatisme - den norske grunnlova 200 år. 

Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (3), s 28- 37 

  

 Mestad, Ola (2014). Rettssystemet, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over 

Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  § 2.  s 4 – 25 

  

 Mestad, Ola (2014). Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. 

Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og grunnlov i 

1814. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  93(1), s 35- 65  

 

 Mestad, Ola (2014). United States recognition of Norway`s independence in 1905: 

Norway`s and Norwegian Americans` Strategies for recognition by the United 

States in the summer of 1905 and president Roosevelt`s response. Norwegian-

American Essays.  ISSN 0809-1366.  s 273- 312  

SEMINAR OG FØREDRAG: 

Seminar: 

Ordstyrar på Nordisk sjørettsseminar i Stockholm i september? Deltatt i mange 

grunnlovsjubileumsseminar 

Føredrag i tilknyting til grunnlovsjubileet  i ulike land – Danmark, USA, Storbritannia, 
Tyskland, Romania),, også andre media-innslag, m.a. 24 timars tv- sending frå Eidsvoll. 
2014 
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 7. januar 2014: Kieltraktatens betydning, Stortinget 
 8. januar 2014: Grunnlova av 1814 – ei moderat revolusjonsgrunnlov?, Fadderveka, 

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 
 9. januar 2014: Smakebitar frå grunnlovsforskinga, Stortingets presselosje, Stortinget 
 9. januar 2014: 1814 og næringsfridommen, Senter for næringslivshistorie, BI, Oslo 
 10. januar 2014: Innleiing, Avslutningskonferanse for forskingssatsinga, Operaen, Oslo 
 10. januar 2014: 10 tesar om grunnlova, Avslutningskonferanse for forskingssatsinga, 

Operaen, Oslo 
 13. januar 2014: Traktatane om Noreg 1812–1814 – frå St. Petersburg via Stockholm til 

Kiel, Kielcruiset, Kielferja 
 14. januar 2014: The Peace of Kiel, Stadtmuseum Warleberger Hof, Kiel 
 14. januar 2014: Peace of Kiel 1814 - and Consequences for Norway, Kieler Rathaus, Kiel 
 16. januar 2014: Norway's Constitution at 200 - Preserving and Developing the 

Fundamental Principles of Popular Sovereignty, Separation of Powers and Individual 
Freedoms, University of Khartoum, Faculty of Law, Sudan 

 24. januar 2014: Grunnlov og folkestyre - Linjer i 200 år, Landsstyremøte Nei til EU, Oslo 
 28. januar 2014: Folkesuverenitet i 1814 og i dag, Nationaltheatret, Oslo 
 31. januar 2014: Hovudtrekk ved utviklinga av grunnlova i 1814, Medarbeidardagen, 

Stortinget, Oslo 
 februar 2014: Ny forsking som inntak til jubileumsåret 2014, HL-senteret, Oslo 
 6. – 8. Februar 2014: The last revolutionary Constitution – Norway’s independence and 

constitutional moment in 1814, 1814: Year of the Norwegian Constitution, NTNU, 
Trondheim 

 10. februar 2014: Professor Schlegel og eidsvollsmennens læretid i København, 
Justisdepartementet 

 11. februar 2014: Christian Frederik i 1814 - narsissistisk dynastipolitikar?, Bogstad gård, 
Oslo 

 13. februar 2014: Stormannsmøtet 16.-17. februar 1814 - Eineveldeplanen fell og 
Christian Frederik må kalle inn til riksforsamling, Oslo Rotary 

 22. februar 2014: Danish Natural Law as the Basis for Norwegian Sovereignty in 1814 
and a comparison with the American, Spanish and French situation, The 2014 
Consortium on the Revolutionary Era, 1750-1850, University of Missisippi, Oxford MI, 
USA 

 mars 2014: Kva lærte ein ved universiteet før 1814, Grunnlovsveka, Universitetet i Oslo 
 mars 2014: "Grunnlovens far" - Christian Magnus Falsen og hans rolle gjennom 1814, 

Groruddalen Rotary Klubb 
 10. mars 2014: Har historikarane feilvurdert Kielfredens betydning? - Nytt frå 1814-

forskinga, Utdanningsforbundet, Grunnlovskonferanse, Eidsvoll 
 11. mars 2014: Stormannsmøtet på Eidsvoll 16.-17. februar 1814 og linjene derfrå (til 

Bygdøy), Bygdøy Lions 
 12. mars 2014: Rapport frå Forskingssatsinga til grunnlovsjubileet, Det kongelege hoff, 

Lysebu 
 12. mars 2014: Grunnlova av 1814 - Den ukjende forhistoria, Braathens seniorklubb, 

Bærum 
 13. mars 2014: Kva slags folkestyre i 200 år?, Bærum mållag og Bærum bibliotek, 

Bekkestua 
 18. mars 2014: Oppspelet til grunnlova, Noregs Banks pensjonistlag på Eidsvoll 



Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 

2014 

 

 

14 

 19. mars 2014: Den moderate revolusjonsgrunnlov – den norske grunnlova i 1814, Kurs i 
stortingskunnskap for samfunnsfaglærarar, Stortinget 

 19. mars 2014: Lykksalighet og pragmatisme - Grunnlova 200 år, i Det nordiske 
adminstrative forbund, Den norske avdeling, Oslo 

 25. mars 2014: Grunnlova - bakmenn og opphav, Finandepartementet, Oslo 
 26. mars 2014: Rapport frå Forskingssatsinga til grunnlovsjubileet, 

Kunnskapsdepartementet 
 28. mars 2014: Mirakelåret 1814 Første del, kulturforeningen Rulle, Oslo 
 April 2014: Sovereignty in Action - from the Treaty of Kiel to the Norwegian Constitution 

at Eidsvoll, EUROPE AND NATIONAL CONSTITUTIONS IN A GERMAN-NORWEGIAN 
CONTEXT - Constitution and Integration - E.ON Fellowship Program in European Law, 
10th Seminar, Kiel 

 9. april 2014: The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 
1814,  seminaret The Norwegian Independence and Constitution of 1814 – Norway, Great 
Britain and Beyond, University College, London 

 10. april 2014: Eidsvoll; Norway asserts itself, Anglo Norse Society, the Oxford & 
Cambridge Club, London 

 23. april 2014: Den moderate revolusjonsgrunnlov – den norske grunnlova i 1814, 
Filosofisk kafe i Moss 

 24. april 2014: Kor radikal var eigentleg grunnlova i 1814?, Det norske Selskab, Oslo 
 25. april 2014: Eidsvollgrunnloven 1814-2014, Seminaret Demokrati i 200 år, 

Folkeuniversitetet, Århus 
 26. april 2014: Eidsvollgrunnloven 1814-2014, Seminaret Demokrati i 200 år, Vartov, 

København 
 29. april 2014: Amerikansk innverknad på den norske grunnlova, presentasjon ved 

lansering av boka «Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon», Oslo 
 5. mai 2014: Den moderate revolusjonsgrunnlov – grunnlag og vedtaking i 1814, 

Høgsterett på Eidsvoll 
 6. mai 2014: Den norske grunnlov og eidsvollsmennenes læretid i København, seminaret: 

1814: Hvad skete der lige med Norge?, Københavns Universitet 
 9. mai 2014: Opningsføredrag – 1814 på 24 timar, direktesending på nrk frå Eidsvoll 
 9. mai 2014: Eidsvollsmennenes læretid i København, 1814 på 24 timer, direktesending 

på nrk frå Eidsvoll 
 9. – 10. mai: 6 førebudde direkteinnslag, 1814 på 24 timer, direktesending på nrk frå 

Eidsvoll 
 12. mai 2014: Riksforsamlinga og finansdebatten – kva var samanhengen?, Noregs Bank, 

Oslo 
 16. mai 2014: Det danske i den norske grunnlov, Festmøte, Fondet for dansk-norsk 

samarbeid, Lysebu, Oslo 
 20. mai 2014: Refleksjonar ved grunnlovsjubileet, Foreningen for forhenværende 

stortingsrepresentanter, Stortinget 
 22. mai 2014: Den norske og danske grundlov, seminaret Frihed, forfatning og nederlag 
 Danmark, Norge og 1814, Folketinget, København 
 24. mai 2014: 1814-tale til den danske og den norske dronning, Festmøte, Fondet for 

dansk-norsk samarbeid, Schæffergården, København 
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 26. mai 2014: The Norwegian Constitution of 1814 - Norway‘s moderate revolutionary 
approach at 1814, A fateful year for the North. Historic Seminar at the Nordic Embassies 
in Berlin 26 May 2014 

 16. juni 2014: Freedom and the Norwegian Constitution, speech at the Congress of the 
International Association of Constitutional Law, Oslo 

 18. juni 2014: The Impact of the US Constitution on the Norwegian Constitution and on 
Immigration to America, Norwegian-American Historical Association Conference, 
Fagernes 

 21. juni 2014: Suverenitetsspørsmåla i 1814, Norske historiedager 2014, Oslo 
 26 June 2014: The Norwegian Constitution 200 Years 1814 – 2014, the International 

Summer School, University of Oslo 
 - 4. August 2014: The Norwegian Constitution at 200 Years, 12 førelesingstimar, 

University of Târgoviște, Romania 
 13. august 2014: The Norwegian Constitution of 1814 – Norway’s moderate 

revolutionary approach, Introduction Week, Faculty of Law, Oslo  
 16. august 2014: Samtale og debatt om “Politikkens fødsel i Norge” og « Står vi foran 

politikkens død?”, Arendalsuka 
 21. august 2014: ”En grunnlov tilpasset Norges fremtid – utfordringer i et internasjonalt 

perspektiv”, foreininga Alarga, Stortinget 
 29. august 2014: Hovudtrekk ved utviklinga av grunnlova i 1814, Dei nordiske UNESCO-

kommisjonane, Lagtingssalen, Stortinget 
 september 2014: (saman med Dag Michalsen) Christian Frederik og Karl Johan – det 

doble dobbeltspelet som berga grunnlova i 1814, føredrag som vinnarar av UiOs 
formidlingspris, Universitetet i Oslo 

 26. september 2014: Motstand - 1814 i Noreg, Nils Bru-seminaret, Rennesøy 
 9. oktober 2014: Eidsvollsmennene si læretid i København og grunnlovsverket, Valdres 

Folkemuseum 
 20. oktober 2014: The Norwegian Constitution at 200 and its American Background, the 

Harvard Club of New York, USA 
 22. oktober 2014: Presentation, Red, White, and Blue: America’s Influence on the 

Norwegian Constitution, United States Constitution Center, Philadelphia 
 28. oktober 2014: The moderate revolutionary constitution - What makes the Norwegian 

Constitution different in the years after 1814?, University of Tromsø 
 30. oktober 2014: Introduction, the 1814 Lectures: Justice Albie Sachs, South Africa, 

Universitetet i Oslo 
 4. november 2014: Unionar og konstitusjonar, seminaret Grunnloven, Sverige og Norge, 

Voksenåsen, Oslo 
 20. november 2014: Den moderate revolusjonsgrunnlov – den norske grunnlova i 1814, 

Kurs i stortingskunnskap for samfunnsfaglærarar, Stortinget 
 desember 2014: Bonden og grunnlova – frå adel til odel, seminaret Bonden og Norges 

selvstendighet 1814-2014. 200 års jubileum for grunnloven, 25 års jubileum AgriAnalyse 
og 20 års jubileum for Nei-seier, Oslo 

 9. desember 2014: Propagandakrig, Boklansering, Nasjonalbiblioteket, Oslo 
 12. desember 2014: Universalisme, paneldebatt og oppsummering, Litteraturhuset, Oslo 
 15. desember 2014: Oppsummering av grunnlovsforskinga, Riksarkivet, Oslo 

Andre media: 
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[Fjernsyn: Deltaking i opningssendinga for grunnlovsjubileet på nrk 16. februar 2014, 
1814 på 24 timar, 9. mai, om Mossekonvensjonen i Kveldsåpent på nrk 14. august 2014, 
kommentar om Falsen i nrks grunnlovssatsing på tv Intervjua på TV2 om 
forskingssatsinga 

Radio: Diverse innslag i Museum, P2, m.a. eit heilt program, i P1+, i Ekko, i Verdibørsen] 

Ikkje tatt med: 

Interne presentasjonar i dei ulike prosjekta og i framdriftamøta med dei ulike prosjekta 
under grunnlovssatsinga. 

Føredrag knytt til prosjektet Transformation of international law and Norwegian 
sovereignty in 1814, Senter for grunnforsking (CAS) 2011-2012 (som m.a. omfatta 
føredrag i Wien og Paris) 

VERV: 

Leiar av Forskingskomiteen for grunnlovsjubileet,  

Leiar av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) 

VALDGIFT: 

 To petroleumsrettssaker 

 

ERLING SELVIG (PROFESSOR EMERITUS) 

 

Midlertidig ansatte – vitenskapelige stillinger 

 

THEA BYGJORDET SVEEN (FORSKER) 

 
Sveen er tilsatt i ett års forskerstilling - håp om at dette kan komme inn i et phd-prosjekt 
- implementering av EU-regelverk i norsk rett innenfor energifeltet.  
 

EGEN FORSKNING: 

Felles interesser, identiske midler? Fornybar energi fremmet som et miljømål  

Prosjektets mål er å bidra med et nytt perspektiv til den pågående debatten relatert til 

forholdet mellom Artikkel 192 og 194 TEUV. 

Delprosjekt under Omregulering av kraftmarkedet, ledet av førsteamanuensis Henrik 

Bjørnebye.   
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Prosjektet er et delprosjekt startet av Norsk Institutt for sjørett, under “Omorganisering 

av kraftsektoren”. Prosjektet startet i 2014 og vil vare ut året. l 

BOKLANSERING: 

The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously, 

edited by Beate Sjåfjell and Anja Wiesbrock. 

PUBLIKASJONER: 

 Sveen, Thea Bygjordet (2014). The interaction between Article 192 and 194 TFEU. 

MarIus.  ISSN 0332-7868.  446, s 157- 182 

 EU Renewable Energy Law. Legal challenges and new perspectives 

 Contributors: Angus Johnston, Juliane Steffens, Lydia Scholz, Sirja-Leena Penttinen, Kim 

Talus, Thea Sveen, Carsten König. 2014. 206 p. 

 Ydersbond, Inga & Sveen, Thea Bygjordet (2014). The Ukraine Crisis and Energy System 

Transformation . Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin  

 Ydersbond, Inga & Sveen, Thea Bygjordet (2014).  The Åland case and the future of 

renewables in Europe.  Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 

 

SEMINARER etc.: 

 Hovedansvarlig organisering av dybdeseminar i Berlin  

Seminaret omhandlet derfor de viktigste utviklingstrekkene i den europeiske 

energiretten i 2014.  Artikler basert på seminarets presentasjoner og diskusjoner vil før 

jul i år bli publisert parallelt i MarIus, Sjørettsfondets skriftserie, og i Enregs skriftserie. 

 

 Lecturer, Berlin 29.01.2015 – Introduction to Norwegian Energy Law, TU- EUREF 

CAMPUS t. 

 

 Speaker - Seminar on the theory, methods and function of public law, Institute for Public 

and International Law 11. Mars 2015 

The seminar "The Interaction of EU Competences within Environmental and Energy 

Policies" will take place on March 11th and deal with the theory, methods and function of 

public Law. 

 

 Speaker at the ENERGY TRANSITIONS CONFERENCE 26 – 27 FEBRUARY 2015 UEF LAW 

SCHOOL, FINLAND 

”European Common Interest with regards to the EEAG and the competences conferred 

upon the Union”  

 

http://www.jus.uio.no/nifs/om/aktuelt/aktuelle-saker/2014/energi.html
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 Europarettslunsj 15.10.2014  

Essent-dommen fra EU-domstolen av 11. september. 

DELTAKELSE PÅ SEMINARER 

 EnergiNorge 

Energi Norge 14. mai : utviklingen i EUs energirett og aktuelle saker. Oppslutningen om 

arrangementet og diskusjonen viser at utviklingen i EU er av økende betydning for norsk 

kraftnæring, mener Energi Norge. 

 

 Green Week Brussels, invitation by the European Commission  

 

 THE CONSTITUTIONAL IMPLICATIONS OF FREE MOVEMENT Oslo, 6-8 November 2014 

 RERC2014 

In 2014 UiO Energy at the University of Oslo will hosted the conference. 

 

 Contemporary Debates in the Philosophy of Human Rights 

The seminar consists of eight meetings of the duration of 1 hour and ½ each  

 

 International Conference “Berlin Energy Transition Dialogue – towards a global 

Energiewende” – invitation and attendance accepted by the German Federal Foreign 

Office  

 

 REN21 Academy, Bonn, Germany   

 Diverse seminarer angående forskningsfinansiering arrangert av Forskningsrådet 

(H2020, ENERGIX)  

DANIEL ARNESSON (STIPENDIAT) 

EGEN FORSKNING: 

Renewable Energy Law in the Face of International Diversity – en komparativrättslig och 

socioteknisk studie med syfte att undersöka mottagligheten och funktionen av 

energicertifikatmarknader i Sydafrika och Indien 

Hovedveileder: Mads Andenæs 

Biträdande vägledare: David Langlet 

REISER: 

• Möten med representanter för REN21 och UNEP i Paris, Frankrike. 
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• Deltagande i REN21 Renewables Academy 2014 i Bonn, Tyskland. Deltagande i REN21 

Renewables Academy 2014 i Bonn, Tyskland 

BIDRAG OG REISESTØTTE: 

50 000 NOK i reisestøtte fra UiO Energi 

VERV: 

Stipendiatrådet siden september 2014. 

Valgt som permanent representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret for 2015-

2016. 

IRINA FODCHENKO (STIPENDIAT) 

 

EGEN FORSKNING: 

 ‘En komparativ analyse av sikkerhets- og miljøregulering ved utvinning av 
petroleumsressurser på russisk kontinentalsokkel’ 

 Samarbeidsprosjekt med MSU, Russisk-norsk samarbeid innen energirett med Det 
statlige universitetet i Moskva 

 Artikkel i Lov og Rett ‘Russlands rettslige satsing på den nordøstlige sjørute - ny lov 
om handelsskipsfart i Den nordlige sjørutens havområde’ 

Veiledere: 

VITENSKAPELIGE ASSISTENTER 

 

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

ansatt i 1 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. 

Elisabeth Andenæs – petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2014 

Tema: Arbeidsgivers styringsrett vedrørende helsekravene i petroleumssektoren 

Veiledere: Ivar Alvik og Hans Jacob Bull 

Even Vegard Dalen – energirett, tilsatt i januar 2014 

Tema: Utbygging av kraftnett og vindkraft i reinbeiteområder 

Veileder: Kirsti Strøm Bull 

http://www.predprim.ru/en/
http://www.predprim.ru/en/
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Christian Kydland – energirett, tilsatt i januar 2014 

Tema: Dispensasjon fra verneforskrifter til kraftformål  

Veileder: Henrik Bjørnebye 

Ragnhild Rath Moritz-Olsen - petroleums- og energirett, tilsatt i august 2014 

Tema: Selskapsansvar for miljøødeleggelser etter folkeretten 

Veileder: Ivar Alvik 

Hanna Kristiane Rummelhoff - petroleums- og energirett, tilsatt i august 2014 

Tema: Støtteordninger til fornybar energi og forholdet til EU/EØS-retten 

Veileder: Finn Arnesen 

Fast  ansatte - administrative stillinger tilknyttet avdelingen  

 

Inger Hamre, bibliotekar   Avdeling for petroleums- og energirett, 

Senter for europarett 

Kari Pound Davies, kontorsjef  Sjøretten, avdelingen og senteret 

Henrik V. Heussche, forskningsrådgiver Sjøretten, avdelingen og senteret 

Kirsti Aarseth, informasjonskonsulent Sjøretten, avdelingen og senteret 

Ida Stabrun, studiekonsulent  Sjøretten, avdelingen og senteret 

Sissel Aastorp, førstekons. (permisjon) Sjøretten, avdelingen og senteret 

Midlertidig ansatte – administrative stillinger 
 
Camilla Arnøy, førstekons.(vikar/Aastorp) Sjøretten, avdelingen og senteret  

1.2. Forskning 

1.3. Undervisning  

Avdelingen står hvert semester for 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. 

North Sea Energy Law Programme (NSELP)  

Avdelingen deltok i etableringen av North Sea Energy Law Programme (NSELP) sammen 

med universitetene i København, Groningen og Aberdeen, opprinnelig delvis finansiert 
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av EU . Hver av institusjonene står for en intens undervisningsperiode på to uker, 

studentene samles fire ganger spredt over halvannet år. 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. Den første 

runden av programmet ble avsluttet sommeren 2011. Etter alt å dømme vil programmet 

videreføres fra høsten 2014 som et LLM-program i North Sea Energy Law. Avdelingen 

anser det som viktig å delta i dette arbeidet, bl.a. fordi det gir nyttige kontakter med 

søsterinstitusjoner i Nederland, Danmark og Skottland  

Etterutdanning 

 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 

 Solstrandseminarene. 
 Det årlige petroleumsjuristseminaret og andre tilsvarende konferanser m.v. 
 Avdelingens ansatte holder også kurs (arrangert av andre institusjoner) innenfor 

petroleumsrettslige og tilknyttede temaer. 
 European Energy Law seminar i Nederland. 
 Norsk Vassdragsjuridisk Forum (Henrik Bjørnebye sitter i programkomiteen). 
 Avdelingens ansatte deltar i den faglige tilretteleggingen av seminaret Energy and 

Natural Resources Law, som arrangeres 2. hvert år av IBA. 

1.4. 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 forskergruppene i naturressursrett og internasjonal 
kontraktsrett, som har deltakere fra flere institutter ved Det juridiske fakultet. 
Forskergruppene har egne nettsider.  

 Avdelingen bidrar også på Instituttets faglunsjer, der forskerne, vitenskapelige 
assistenter og eksterne inviterte bidrar.  

 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.  

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/
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 Vitenskapelige assistenter representerer Instituttet ved den årlige 

Utdanningsmessen. 

 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  

 Organisatorisk informasjon ligger under fanen Om instituttet, der også årsrapporter 

legges ut.  

 Presentasjon av hver ansatt oppdateres jevnlig. 

 

2. Avdelingens økonomi 
 

Vedlegg: Økonomirapport Nordisk institutt for sjørett 2014   

3. Forskningsstrategi og fremtidige prosjekter 
 

Petroleumsretten omfatter rettsspørsmål med tilknytning til produksjon og salg av olje og 

gass, mens energiretten behandler de tilsvarende spørsmål tilknyttet elektrisitet. 

På begge områder er nærmest alle rettsdisipliner aktuelle, herunder forvaltningsrett, 

kontraktsrett, EU- og EØS-rett, folkerett, erstatningsrett mv. 

Forskningsstrategi – også vedlagt som notat mars 2015 

 

1. Bakgrunn  

Forskningen foregår ved Instituttets Avdeling for petroleums- og energirett, og fordeler seg 

om lag 50/50 på petroleumssektoren og energisektoren (andre energiformer enn 

petroleum, først og fremst elkraft), noe avhengig av personalsituasjonen. Innenfor hver 

sektor forskes det ut fra offentligrettslige, privatrettslige, folkerettslige og EØS-rettslige 

innfallsvinkler. Grenselinjene mellom petroleums- og energirett blir imidlertid i mange 

sammenhenger stadig mindre tydelige sett fra Avdelingens perspektiv. Eksempelvis er det 

viktige fellestrekk i markedsreguleringen av gass og kraft, og havenergiloven er i stor grad 

tuftet på petroleumslovens system og prinsipper. Elektrifisering av sokkelen er også en 

slående illustrasjon på så vel faktiske som rettslige fellesområder. Men selv om vanntette 

skott ikke eksisterer, tilsier de grunnleggende forskjellene at forskningsstrategien tar 

utgangspunkt i hvert av områdene. 
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Det som er sagt om prioriteringer i det vedlagte notatet forhindrer ikke at avdelingen må 

være beredt til å «snu seg rundt» for å forske på andre temaer som måtte dukke opp. 

Eksempler kan være petroleumsutvinning i Nordområdene, og nye regler for offentlig 

eierskap til kraftverk. Vi vil også søke å videreføre ”tradisjonelle” petroleumsrettslige emner 

som har fått ny aktualitet og til dels nye trekk som følge av modningen av norsk sokkel, 

standardiseringen av samarbeidsavtalene, EØS-rettslig dimensjon og klarere internasjonalt 

perspektiv. Også videreføring av arbeidet med kontraktsrettslige emner som vi kommer 

tilbake til nedenfor hører med i dette perspektivet. 

Et overgripende og mer generelt felles perspektiv på petroleumsretten og energiretten er 

mer grunnleggende konsesjonsrett, som i noen grad vil være felles for de to feltene. 

Avdelingen har som mål å utvikle konsesjonsrett som et eget fag og forskningsfelt ved 

avdelingen og fakultetet.  For avdelingen vil en slik satsning ha sin naturlige basis i 

petroleums- og energiretten, men det vil også i litt lengre perspektiv kunne være aktuelt å se 

på og trekke sammenligninger til andre områder som transport, finans, fiskeri, 

telekommunikasjon osv. Her er det også åpenbare grenseflater til EU-retten.   

 

2. Petroleum og offshore 

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. Reguleringen av gass nedstrøms i Europa har vært studert, og 

standardkontrakter for kortsiktig gassalg var tema for en doktoravhandling (Sondre 

Dyrland, 2007). EUs REMIT-forordning (1227/2011, wholesale energy market integrity and 

transparency) viser bredden i rettslige problemstillinger knyttet til markedsføring av gass. 

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, kontraktsrettslige og 

erstatningsrettslige vinkler, samtidig som rettsutviklingen i EU (bl.a. lagringsdirektivet) vil få 

betydning. Selv om den politiske prioritering på området ennå kanskje ikke er helt entydig, 

er dette et tema hvor det trolig vil bli behov for fremtidig forskning. Avdelingen tar sikte på å 

løpende bygge opp kompetanse på området, bl.a. i samarbeid med Naturressursgruppen og 

tverrfaglig gjennom universitetets sentrale satsningsområde UiO Energi.   

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 stipendiat Hanne Sofie Logstein arbeider med 
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en avhandling om funksjonskrav og styringssystemer i sikkerhetsreguleringen i 

petroleumsvirksomheten, hvor hun bl.a. analyserer reguleringsteknikker på området. 

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. 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 FPSOer 

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

og artikler er skrevet om slike emner i de senere år, men det er behov for videre 

bearbeidelse her. 

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. 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. 

3. Energirett 

En sentral oppgave for Avdelingen er å opprettholde og videreutvikle den kompetanse innen 

energirett som er bygget opp over årene siden Ulf Hammers doktoravhandling 

”Tilrettelegging av kraftmarkedet” fra 1999. Publiseringen har vært omfattende siden da, i 

form av vit.ass.-avhandlinger, doktoravhandlinger og artikler.  
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Markedsregulering vil fortsatt stå sentralt i Avdelingens energirettslige forskning, særlig i 

lys av den rettsutvikling som her skjer innen EU som ledd i fremveksten av et felles 

europeisk kraftmarked.  

Forsyningssikkerhet er gjenstand for øket oppmerksomhet fra både nasjonale og 

internasjonale myndigheter, og reiser en rekke kompliserte spørsmål om bruken av rettslige 

verktøy for å definere, tilrettelegge for og håndheve forsyningssikkerheten, bl.a. ved 

nødvendige nettinvesteringer. Avdelingen har tidligere analysert elementer i dette bildet, jfr. 

bl.a. Henrik Bjørnebyes doktoravhandling Investing in EU Energy Security (2009), men det 

er behov for videreføring av arbeidet på sektoren. 

Regulering av vassdragskonsesjoner etter industrikonsesjonsloven, 

vassdragsreguleringsloven og vannressursloven reiser også flere spørsmål som kan være 

aktuelle for videre forskning, både med tanke på nye tiltak og revisjon av eksisterende 

konsesjoner. Et aktuelt forskningstema i denne sammenheng, er å analysere nærmere 

hvordan industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fungerer som 

styringsverktøy i dagens vannkraftsektor, hvor drift og oppgradering av eksisterende anlegg 

står mer sentralt enn utbygging av nye, større anlegg. 

Grenseoverskridende temaer har vært emne for flere doktoravhandlinger, særlig Henrik 

Inadomis avhandling om private kraftutbyggingsprosjekter i utviklingsland (2007) og Anne-

Karin Nesdams avhandling om det indre transportmarkedet, med særlig fokus på den 

europeiske reguleringen av adgang til nett innenfor kraft- og gassektorene (2007). Catherine 

Banets avhandling om grønne sertifikater (2011) ligger i grensesnittet energi/miljø. I dette 

grensesnittet er det åpenbart behov for ytterligere innsats, bl.a. i lys av Norges forpliktelser 

under Fornybarhetsdirektivet og Kyoto-protokollen. Problemstillingene knytter seg dels til 

håndtering av CO2-problemet (deponering av CO2 og etablering av markeder for CO2-

kvoter), og dels til utvikling av nye energikilder og tilhørende markeder for grønne 

sertifikater. Det svensk-norske elsertifikatmarkedet er et viktig langsiktig og nyskapende 

forsøk som bør følges opp på forskningssiden.  De reguleringsmessige utfordringene er 

store. 

4.   Internasjonal rett og internasjonalisering   

Internasjonal rett har tidligere ikke hatt en fremtredende plass i Avdelingens forskning, selv 

om en rekke avhandlinger gjennom årene helt eller delvis har hatt dette perspektivet, bl.a. 

som følge av EU/EØS-retten. Etter hvert er det imidlertid blitt tydeligere at norsk 

petroleums- og energivirksomhet er gått inn i, eller i alle fall er på vei inn i, en ny fase hvor 

virksomheten selv blir mer internasjonal. Industri med base, kapital og kunnskap i Norge 

orienterer seg i økende grad ut av landet og norsk sokkel. Dette gjelder olje- og 
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energiselskaper (eksempelvis Statoil og Statkraft), men også norske leverandørselskaper 

(som Aker Solutions og Aibel, mens tjenesteleverandører innen for eksempel boring og 

seismikk lenge har drevet internasjonalt). Statoils store internasjonale funn i det siste viser 

viktigheten av dette. Samtidig ser vi en økende ”eksport” av norsk erfaring og innsikt også 

innen petroleums- og energiforvaltning, eksempelvis gjennom bistandsprogrammet Olje-for-

utvikling i regi av Norad.  

Denne eksporten av norsk kunnskap, teknologi og kapital innen petroleums- og 

energiområdet aktualiserer nye juridiske problemstillinger, både innenfor tradisjonell 

folkerett og ellers knyttet til de særlige utfordringer som oppstår ved internasjonal 

virksomhet. Avdelingen ønsker i de kommende år å bidra til oppbyggingen av norsk juridisk 

kunnskap og forskning omkring slike problemstillinger. En del forskning er allerede gjort. 

Ivar Alvik skrev sin doktoravhandling om kontraktskrav mot stater i internasjonal voldgift, 

og er fagansvarlig for et valgemne om international investment law. Henrik Inadomis 

doktoravhandling behandlet også kontraktsrettslige problemstillinger knyttet til 

investeringer i kraftprosjekter i utviklingsland. Ola Mestad er leder for Etikkrådet – Statens 

Pensjonsfond Utland, og har jobbet mye med problemstillinger knyttet til ansvarliggjøring av 

multinasjonale selskaper. Flere vit.ass.-arbeider innen området er også fullført.  

Til aktuelle forskningsområder innenfor dette feltet hører eksempelvis 

- tradisjonell folkerett anvendt på energiproblematikk, herunder handel/investeringer, 

havrett, grenselinjer, jurisdiksjonsspørsmål mv 

- ulike reguleringsmodeller for politisk styring av virksomhetene særlig i U-land  

- håndtering av politisk risiko og beskyttelse av investeringer gjennom rettslige mekanismer;  

- privatrettslige instrumenter, herunder leveransekontrakter, for organisering og styring av 

langvarige investeringsprosjekter i andre land;  

- utfordringer i møtet med lavere standarder for menneskerettigheter og HMS i andre land.  

- bruk av internasjonale tvisteløsningsmekanismer, voldgift mv i forbindelse med 

investeringer og leveransekontrakter 

- rettslige utfordringer i møtet med terror- og piratvirksomhet ved utenlandsoperasjoner, 

herunder rettslige spørsmål knyttet til bruk av væpnete vaktmannskaper på norske 

installasjoner og innretninger i andre land (herunder flytende innretninger, boreskip, 

FPSOer mv) 

Rettens internasjonalisering får også betydning for Avdelingens arbeid på flere andre måter. 
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Innenfor forskningsområdet energimarkedsrett har Avdelingen knyttet seg til et 

internasjonalt nettverk i forbindelse med det årlige europeiske energirettseminaret i 

Noordwijk, som arrangeres av den nederlandske energirettforeningen NeVER i samarbeid 

med Universitetet i Groningen og Nordisk Institutt for Sjørett. Avdelingen deltok som 

medredaktør for, og bidrasyter til, European Energy & Law Report Volume X, som ble utgitt i 

kjølvannet av Noordwijk-seminaret i 2013. Avdelingen var dessuten medarrangør for en 

workshop i EU-energirett i Berlin i september 2014 i samarbeid med Institute for Energy 

and Regulatory Law (Enreg) og UiO Energi. Workshopen resulterte i en publikasjon med 

bidrag fra NIFS så vel som forskere fra Tyskland, Storbritannia og Finland. Avdelingen deltar 

dessuten på redaktørsiden for EU Energy Law and Policy Issues, hvor neste utgivelse nå er 

under utarbeidelse. Vi har også knyttet osstil et internasjonalt nettverk som tilrettelegger 

deler av det internasjonale energirettseminaret som arrangeres av IBA annet hvert år. I 

forbindelse med hvert av de nevnte seminarer utgis det en bok på engelsk. Representanter 

for Avdelingen bidrar jevnlig med artikler i bøkene. De bidrar også med fagartikler i 

internasjonale tidsskrifter og i Instituttets egen engelskspråklige årbok Simply.   

Avdelingen deltok i etableringen av 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. 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. Den første runden av 

programmet ble avsluttet sommeren 2011. Etter alt å dømme vil programmet videreføres fra 

høsten 2014 som et LLM-program i North Sea Energy Law. Avdelingen anser det som viktig å 

delta i dette arbeidet, bl.a. fordi det gir nyttige kontakter med søsterinstitusjoner i 

Nederland, Danmark og Skottland.   

6. 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. Avhandlingene viser at temaet 

for større arbeider blir stadig mer internasjonalt. Det er for tiden et mål at stipendiater ved 

Avdelingen – uansett avhandlingens tema – publiserer minst en fagartikkel i et 

internasjonalt tidsskrift i løpet av stipendiatperioden. 

Naturressursgruppen har knyttet seg til internasjonale nettverk i forbindelse med sitt 

prosjekt på området energi/miljø. Det er et mål at medlemmer av gruppen jevnlig publiserer 

fagartikler internasjonalt. 

http://nselp.eu/
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Tidsrammen for vit.ass.-avhandlinger tillater normalt ikke at de skrives på engelsk med 

mindre forholdene ligger spesielt til rette for det. For tiden har vi imidlertid en vit.ass, 

Ragnhild Rath Moritz-Olsen, som skriver sin avhandling på engelsk. Flere vit.ass.er får også 

anledning til å holde foredrag om sitt emne på engelsk, og det er et mål å etablere en ordning 

der de skriver et engelsk sammendrag av avhandlingen for publisering i årboken Simply. 

Tidsrammen for ansettelsen innebærer likevel her utfordringer.  

Fremtidige prosjekter 

Vitenskapelige assistenter  

Innen energirettsområdet kan aktuelle temaer for eksempel være forvaltningsrettslige 

spørsmål knyttet til utvikling og utbygging av fornybar energi og kraftnett, men også 

kontraktsrettslige og andre privatrettslige spørsmål samt forskjellige sider av EUs 

markedsregulering. 

På petroleumssiden kan temaer eksempelvis være spørsmål knyttet til konsesjonssystemet 

på norsk sokkel, kontraktsrettslige spørsmål knyttet til de ulike kontraktene som benyttes 

innenfor petroleumsvirksomhet i Norge og internasjonalt, samt spørsmål i tilknytning til 

internasjonal petroleumsvirksomhet. 

 

Tilsettinger våren 2015  

Maia Eika Davidsen – energirett, tilsatt januar 2015 

Tema for oppgaven: energirett, konsesjoner i vannkraftutbygginger. 

Veileder: Henrik Bjørnebye 

Trine Urtubia Moe – petroleumsrett, tilsatt januar 2015 

Tema for oppgaven – petroleumsrett 

Veileder:  

 

For høsten 2015 er det utlyst to halve stillinger som vitenskapelig assistent ved Instituttets 

Avdeling for petroleums- og energirett – en på hvert fagområde 

 
 
 
Oslo, 13. mars 2015 
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