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1 Aktivitetene ved Avdeling for petroleums- og energirett 

1.1. Forskningsstrategi 

Bakgrunn 
 
Formålet  er å trekke opp hovedlinjer for Instituttets forskningsstrategi for petroleums- og energirett. 
Forskningen foregår ved Instituttets Avdeling for petroleums- og energirett, og fordeler seg om lag 
50/50 på petroleumssektoren og kraftsektoren, noe avhengig av personalsituasjonen. Innenfor hver 
sektor forskes det ut fra offentligrettslige, privatrettslige, folkerettslige og EØS-rettslige 
innfallsvinkler. Det nære samarbeidet med forskere ved instituttets Senter for europarett bidrar til at 
avdelingen er godt stilt til å forske på den stadig økende mengden av EU-/EØS-rettslige spørsmål som 
oppstår i sektorene. På enkelte områder er skillelinjene mellom petroleums- og energirett mindre 
tydelige. Eksempelvis er det viktige fellestrekk i markedsreguleringen av gass og kraft, og 
havenergiloven er i stor grad tuftet på petroleumslovens system og prinsipper. Men selv om 
vanntette skott ikke eksisterer, tilsier de grunnleggende forskjellene mellom rettsområdene at 
forskningsstrategien tar utgangspunkt i hvert av områdene. 

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. 

Klima-, miljø- og forsyningssikkerhetsutfordringer 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 tar i tiden fremover derfor sikte på 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. Etableringen av et felleseuropeisk energimarked innebærer at EU- og EØS-rettens 
betydning for utforming av nasjonal energipolitikk og energirett står sentralt. Tett knyttet til dette, er 
spørsmålet om hvordan insentiver til energiomstilling kan og bør utformes. Det er også nødvendig å 
se hen til andre jurisdiksjoner og ressursforvaltningsregimer, både i et komparativt perspektiv og 
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med tanke på utviklingstrekk i internasjonal rett. 

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). 

En utvidet energisatsing må ta høyde for rent rettsdogmatiske så vel som tverrfaglige prosjekter, 
både i et nasjonalt, regionalt og globalt perspektiv. En energiomstilling vil dessuten kreve 
omstillingskompetanse innen forvaltning og næringsliv. Undervisningstilbudet innen energirett og 
energiomstilling må derfor styrkes. For å få til dette er det behov for en utvidelse av antall stillinger i 
alle kategorier, både innen administrasjon og vitenskapelige ansatte. Foruten å øke antallet ansatte i 
stipendiat- og post.doc.-stillinger, vil det av hensyn til å styrke den internasjonale satsingen være 
aktuelt med ansettelse av flere forskere i professor II-stillinger. I og med at midlene til en utvidelse av 
virksomheten i første rekke må komme gjennom ekstern finansiering, vil det i første omgang være 
viktig å styrke den lokale forskningsadministrasjonen ved instituttet for å sette oss i stand til å søke 
forskningsmidler. 
 

Petroleum og offshore 
 
Avdelingens forskning innen petroleumsrett har hatt en bred tilnærming i 2015. 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. Reguleringen av gass 
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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, konkurranserettslige, 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 å bygge opp kompetanse på 
området, bl.a. i samarbeid med Naturressursgruppen og tverrfaglig gjennom universitetets sentrale 
satsningsområde UiO Energi. Avdelingen deltar nå i en søknad om opprettelse av et tverrfaglig 
forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS («Norwegian CCS Research Centre – 
Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment»). 

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 arbeider med en avhandling om funksjonskrav og 
styringssystemer i sikkerhetsreguleringen i petroleumsvirksomheten, hvor hun bl.a. analyserer 
reguleringsteknikker på området. 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. 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 
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avdelingen tidligere. Fabrikasjonskontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig 
område for avdelingen og vil fortsette å være det, bl.a. i nær tilknytning til videreføringen av 
kontraktsstandardiseringen på dette området, der Avdelingens ansatte stadig er involvert. 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. Gjennom forskningsprosjektet «The North Sea and beyond» er Avdelingen 
imidlertid i gang 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 en rekke 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. 
 

Energirett 
 
En sentral oppgave for Avdelingen er å bidra til en økt satsing på energi som forsknings- og 
undervisningsfag ved instituttet, fakultetet og universitetet i nært samarbeid med UiO Energi. 
Publiseringen har vært omfattende i  årene siden Ulf Hammers sentrale 
doktoravhandling ”Tilrettelegging av kraftmarkedet” fra 1999, både  i form av vit.ass.-avhandlinger, 
doktoravhandlinger og artikler. I 2015 har det blant annet blitt forsket på revisjon av 
vassdragsreguleringskonsesjoner, anvendelse av naturmangfoldlovens prinsipper ved 
konsesjonsprosesser etter energiloven, EU/EØS-statsstøtteregler og nasjonale støtteordninger, nye 
finansieringsformer for energiprosjekter som folkefinansiering, elsertifikat- og 
opprinnelsesgarantisystemer, samt karbonfangst- og lagring.  I tiden fremover ser vi for oss at en 
større del av forskningsinnsatsen vil være tverrfaglig, i tråd med utlysningene fra eksterne 
finansieringskilder som Forskningsrådet og EU. 

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 en felles europeisk energiunion.  

Forsyningssikkerhet er gjenstand for øket oppmerksomhet fra både nasjonale og internasjonale 
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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. En forsker ved avdelingen deltar for tiden i et tverrfaglig forskningsprosjekt 
som blant annet omhandler forsyningssikkerhet og insentiver for nettinvesteringer i kraftsektoren. 
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom EnergiX-programmet og er ledet av Frisch-
senteret. En annen forsker ved avdelingen deltar for øvrig også i et tverrfaglig prosjekt finansiert av 
Forskningsrådets EnergiX-program, som gjelder statsstøtte i kraftsektoren og som er ledet av CICERO. 

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. Avdelingen er dessuten i oppstartsfasen 
av et forskningsprosjekt om konsesjonsrett, som omfatter både petroleums- og energisektoren.  

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 UNFCCC og Kyoto-protokollen, EU 
Fornybarhetsdirektivet, de nye 2030 klima- og energimålene, og deltakelse i EUs innsatsfordeling for 
sektorene utenfor kvotehandelsdirektivet. 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 
bør følges opp videre på forskningssiden. 

Samordning av økonomiske aktivitetene og ikke-økonomiske hensyn langt kysten er en sentral 
problemstilling for flere myndigheter og aktører i Norge, med behov for avklaring under flere 
konsesjonsregimer og planvedtak. Under prosjektet PlanCoast ledet av NMBU kommer forskere fra 
Avdelingen til å se på sammenhengen mellom energikonsesjonsregimet og planreguleringen langt 
kysten (prosjekt finansiert av Forskningsrådet).   

 
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 
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EU/EØS-retten. Etter hvert er det imidlertid blitt tydeligere at norsk petroleums- og energivirksomhet 
er gått 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 
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). Samtidig ser vi en økende ”eksport” av norsk erfaring og innsikt innen 
petroleums- og energiforvaltning, eksempelvis gjennom bistandsprogrammene Olje for utvikling og 
Ren energi 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 var til utgangen av 2014tidligere leder for 
Etikkrådet for– Statens Pensjonsfond Utland og er nå leder for Norges OECD-kontaktpunkt for 
ansvarlig næringsliv, 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, CSR og HMS i andre land.  

- utviklingen i internasjonale krav til multinasjonale selskaper med OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises som et fokuspunkt 

- bruk av internasjonale tvisteløsningsmekanismer, voldgift mv i forbindelse med investeringer og 
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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) 

- rettslig ramme for utvinning av ressurser på og under havbunnen (deep seabed) (pågående 
bokprosjekt) 
 
Rettens internasjonalisering får også betydning for Avdelingens arbeid på flere andre måter. 

Innenfor forskningsområdet energimarkedsrett har Avdelingen knyttet seg til et internasjonalt 
nettverk i forbindelse med det årlige europeiske energirettseminaret som nå arrangeres i Haag av 
den nederlandske energirettforeningen NeVER i samarbeid med Universitetet i Groningen og Nordisk 
institutt for sjørett. Vi har også knyttet oss til 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 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. Den seneste 
runden av programmet blir avsluttet sommeren 2016, og en ny runde ventes startet i september 
2016 (med avslutning sommeren 2018). 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. Høsten 
2015 bidro Avdelingen dessuten med en mulighetsstudie for opprettelse av en eventuell 
masterutdannelse innen energirett ved Kathmandu University School of Law i Nepal. Avdelingen har 
også blitt kontaktet av andre utenlandske universiteter for å etablere samarbeid under bl.a. SIUs 
Eurasiaprogram (eksempelvis, National Polytechnic University of Armenia). 
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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 nylig gitt tekstbidrag til en ny 
tredje utgave av Energy Law in Europe (Oxford University Press), som nå er til publisering. 
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. 

Tidsrammen for vit.ass.-avhandlinger tillater normalt ikke at de skrives på engelsk med mindre 
forholdene ligger spesielt til rette for det. Flere vit.ass.er får imidlertid 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.  

 

Oslo, mars 2016 
 

Knut Kaasen /  Catherine Banet/ Ola Mestad/ Ivar Alvik / Henrik Bjørnebye 
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1.2 Forskningen ved avdeling for petroleums- og energirett 
 

Energirett  
 
Forskingen innen energirett  fokuserer på juridiske forhold knyttet til alle former 
for energi, med særskilt vekt på petroleum og vannkraft. 

Lovgivningen innen energisektorene blir  stadig mer internasjonalisert. Innen 
energiretten undersøker forskerne lovgivningen nasjonalt og internasjonalt. 

Forskingsprosjekter 

Regulering av kraftmarkedet 
Prosjektet omfatter alle rettsspørsmål som oppstår i tilknytning til kraftsektoren 
– fra regulering av utbyggingsprosjekter og kraftproduksjon til overføring, 
omsetning og bruk av elektrisitet. Det innebærer at forskningstemaene omfatter 
både offentligrettslige, privatrettslige, EU- og EØS-rettslige samt mer 
internasjonalt rettede problemstillinger. 

Olje og gass 
 
Rettsspørsmål knyttet til norsk petroleumsvirksomhet, kontrakter som inngåes i 
alle ledd av virksomheten og rettsregler knyttet til forskjellige energikilder er 
blant temaene for vår forskning på olje og gass. 

Forskingsprosjekter 

Petrosam-prosjektet  

Forskere tilknyttet prosjektet: professor Ivar Alvik, og forsker Marianne Sagerup 
Om prosjektet: 
Den stadig økende kompleksiteten i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel 
krever mer avansert og dermed dyrere utstyr. Dette kan være en årsak til de 
utfordringer en har knyttet til kostnadsoverskridelser. Dette skulle imidlertid 
tilsi en tilsvarende økning i leverandørenes driftsmarginer, noe som ikke er 
tilfellet. Kostnadene knyttet til oljeselskapenes innkjøp av generiske produkter er 
dessuten høyere enn for tilsvarende produkter i andre bransjer. 
 
Prosjektet pågår fra august 2015 til august 2016. Resultatene fra studiet skal 
publiseres I en rapport forfattet I samarbeid mellom prosjektdeltakerne. I tillegg 

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/regulering-av-kraftmarkedet/index.html
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vil det bli holdt diverse presentasjoner på konferanser.  Nordisk institutt for 
sjørett vil også publisere en artikkel om temaet. 
 
Finansiering 
Prosjektet finansieres av NODE-klyngen, Menon Business Economics og Norges 
forskningsråd. 

Samarbeid 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk institutt for sjørett, Menon 
Business Economics, Christian Michelsen Research (CMR) og Høyskolen i 
Buskerud og Vestfold 

Mål 
Prosjektets hovedformål er å se på i hvilken grad den stadig økende mengden 
med spesifikasjons- og dokumentasjonskrav i industrien har innvirkning på 
kostnadsnivået på norsk sokkel. Et tilhørende spørsmål er om den 
«byråkratiske» tilnærmingen til anskaffelser er regelstyrt eller skapt av 
industriaktørene selv. Et tredje spørsmål er om og i hvilken grad spesifikasjon- og 
dokumentasjonsbyrden påvirker aktørenes innovative atferd. 
 

Sikkerhetsregulering i petroleumsvirksonheten 
Forskere tilknyttet prosjektet: stipendiat Hanne Sofie Logstein 
 
Om prosjektet: 
Rettslige spørsmål knyttet til sikkerhet er et satsningsområde for Instituttet. Ett 
prosjekt retter seg mot reguleringsmetodikken som er tatt i bruk i 
petroleumsvirksomheten samt myndighetsutøvelsen på området. 
 

Sjøsikkerhetsprosjektet 

Forskere tilknyttet prosjektet: professor Erik Røsæg, stipendiat Hanne Sofie 
Logstein, professor Alla Pozdnakova,  dr. juris Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, docent 
i sivilrett ved Universitetet i Helsinki og Philip Linné, stipendiat ved Göteborgs 
universitet.. 
 
Målet for prosjektet er å forstå problemene med rettslig regulering bedre, slik at 
det kan lages et mer effektivt lovverk.  

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/sjosikkerhet/
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/erikro/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/hlogstei/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/hlogstei/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/allap/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/ellenje/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/ellenje/index.html
http://katagu.gu.se/katagu.taf?oid=9000&pid=17843
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1.3  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. 

 
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 

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.  

Andre runde av programmet startet høsten 2014 som et LLM-program i North Sea 

Energy Law.  

Oslo-blokken av programmet, med hovedvekt på upstream oil and gas ble gjennomført i 

januar 2015.  

Tredje runde av programmet er under planlegging, med oppstart høsten 2017. 

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

kontakter med søsterinstitusjoner i Nederland, Danmark og Skottland  
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Seminarer og 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 

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.  

• Vitenskapelige assistenter representerer Instituttet ved den årlige 

Utdanningsmessen. 

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

emnesider også på Instituttets nettside  

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/
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• 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. 

Publikasjoner 

Tidsskrifterien MarIus  
utgis av Sjørettsfondet,  som fremmer forskning innen instituttets fagområder. Den 
omfatter også årboka SIMPLY og flere utgivelser på engelsk 

MarIus’er 2015 med tilknytning til forskning ved avdelingen 
ANDENÆS, Elisabeth I fin form på plattform. Om helsekravene til ansatte i 
petroleumsvirksomheten. 2015. 164 s. – MarIus 454 

DALEN, Even Vegard Reindrift og rein kraft. Rettssubjektivitet i reindriften ved 
utbygging av vindkraft og kraftlinjer. 2015. 158 s - MarIus 453 

JUEL, Magnus Engh Industrikonsesjonslovens skranker for erverv av 
eierandeler i vannkraftselskaper. 2015. 134 s. - MarIus 452  

REIESTAD, Anne Ingeborg F Erstatningsansvar ved avslutning av 
petroleums¬virksomhet – med særlig fokus på forurensningsskader. 2015. 122 s. – 
MarIus 447 

De vitenskapelig ansatte ved avdelingen og deres aktiviteter i 2015  
• Forskning 
• Undervisning og veiledning 
• Seminar- og konferansedeltakelse  
• Publikasjoner 
• Ekspertarbeid 
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HENRIK BJØRNEBYE    (PROFESSOR) 
 
EGEN FORSKNING 

Bistilling ved Frisch-senteret, EnergiX-prosjekt om insentiver til nettinvesteringer 

Konsesjonsrett, prosjekt i oppstartsfasen med Ivar Alvik 

The North Sea and Beyond, petroleumsrett i Norge og Storbritannia, bokprosjekt, 
redaktør sammen med Eduardo Pereira 

UNDERVISNING 

• Ved UiO:  

Kurs i erstatningsrett, rettskilder til fots og EØS-rett. Forelesninger i ekspropriasjonsrett. 

• Ved University of Eastern Finland:  

EU electricity market law 

VEILEDNING 

PhD-prosjekter: 

Daniel Arnesson, Renewable energy law in the face of international diversity (biveileder) 

Sirja-Leena Penttinen, University of Eastern Finland (biveileder) 

 
Vit.ass.-prosjekter 

Maja Eika Davidsen,  Revisjon av vassdragsreguleringskonsesjoner 

Jon Erik Lundgaard,  Tatt av vinden. Naturmangfoldlovens rettslige styringsmidler i 
vindkraftsaker 

Shabneet Bains, Overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på energiloven 

EGNE PUBLIKASJONE: 

Joined cases C-204/12 to C-208/12, Essent Belgium, i OGEL 13(3) s. 1-18 

The Application of the Gas Directive to small-scale LNG markets, Marius nr. 456, s. 183-
210 

EKSPERTARBEID 
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Enkelte betenkninger innen energirett 

FOREDRAG 

The Law of Energy Transition in Norway and Norway’s Role in the European Energy 
Market, foredrag på seminaret The Law of Energy Transition Across Europe and in the 
European Union, 

International Exploratory Workshop 12-13 March 2015, University of Tübingen 

Reguleringen av kapasitetsmarkeder, foredrag på seminaret Energimarkedet i EØS-
området – nye rettslige og politiske utviklingstrekk, UiO Energi og Energi Norge, 6. mai 
2015 

Erstatningsansvar for nettselskapets kostnader ved strømbrudd, foredrag på Kiel-
seminaret 15. september 2015 

DSOens fremtidige rolle i kraftmarkedet – noen spørsmål, foredrag på Kiel-seminaret 16. 
september 2015 

Utviklingen av EUs energirett, foredrag på seminaret Utviklingen av EUs energipolitikk 
og energirett, 

Olje- og energidepartementet, 24. november 2015 

VERV 

Medlem programkomitéen Norsk Vassdragsjuridisk Forum 

Avdelingsleder, Avdeling for petroleums- og energirett 

 

KNUT KAASEN  (PROFESSOR) 
 
FORSKNING 

Revisjon av Petroleumskontrakter (2006) i lys av NF/NTK 15 

Meglingsspørsmål 

 
UNDERVISNING 

Forelesninger dynamisk tingsrett (vår og høst) 
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Forelesninger petroleumskontrakter (vår og høst) 

Forelesning i Petroleum Law (vår -15) 

Basisgrupper (vår og høst) 

Div. undervisning i NSELP (Oslo, Aberdeen, København) 
 
Faglig eksamensleder JUS 3111/3211 h-15 

 

FOREDRAG: 

Endringer og tilliggende herligheter under entreprisestandarden NS 8405:2008 (13.1 og 
17.11.15) 

Kontrakter i olje- og gassindustrien: Standardene, endringer, mislighold, fremdrift (12.3 
og 13.11.15) 

Rettslige utfordringer ved samordning av internkontroll i konsentrerte næringsområder 
(8.5.15) 

Offshore contracting: NF, NTK, NSC – main issues (10.6.15) 

Risk – liability – insurance: How do they come together? (10.6.15) 

Forberedelse til, og gjennomføring av rettsmeklinger i store og komplekse saker 
(11.12.15) 

Forberedt kommentar til Giuditta Cordero Moss:  «Limitations on party autonomy in 
international commercial arbitration» (16.12.15) 

Konflikthåndtering i entreprise (5.5.15) 

 

DELTAKELSE PÅ SEMINARER/KONFERANSER 

Det årlige bergenske oljerettssymposium (Solstrand) 

Det årlige shipping- og offshorekurset (Hurtigruten) 

Hvalersymposiet 
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Deltager i UiOs mentorprogram 

Konsesjonsrunder i 50 år: Jubileumsseminar 13. april 2015 
 

VERV – styrer, råd og utvalg 

- Fungerende instituttleder til sept. -15 

- Leder av styret for Lovdata (til mars -15) 

- Medlem av styret for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ 
Tvisteløsning 

- Medlem av styret for UiO Energi 

- Leder av rådet for Universitetets Barnehage 

- Leder av styret for Juridiske Studenters Stiftelse 

- Medlem av styret for Nye Jantzens Fond 

- Oppmann for forhandlinger mellom Norsk Industri og Norsk Olje og Gass om revisjon 
av NF 07 og NTK 07 

- Medlem av organisasjonskomiteen for Meklingsakademiet - en utdanning fra JUS og 
Advokatforeningen 
 

EKSPERTARBEID - betenkninger, voldgiftsoppdrag m.m 

Voldgift:  
Medlem av nasjonale og internasjonale voldgiftstribunaler 

Megling:  
Megler i kommersielle tvister; deltager i Prosjektintegrert megling (PRIME) i flere større 
prosjekter 
 

VEILEDEROPPGAVER 

Andreas Bjørklund (60 sp) 

Kevin McGillvray (bi-veileder phD) 

Bedømmelse: 

Marianne Jenum Hotevdt (phD juni -15) 
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IVAR ALVIK  (PROFESSOR) 
 
FORSKNING  

Egen forskning særlig innenfor statsrett, kontraktsrett, petroleumsrett/forvaltningsrett og 
internasjonal investeringsrett. Har i løpet av året ferdigstilt en artikkel om generelle 
petroleumsrettslige prinsipper (til nytt pensum i petroleumsrett), en artikkel om virkninger av 
forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter og en artikkel om investor-stat voldgift i 
bilaterale investeringstraktater. Har i tillegg arbeidet med kapittelet om Grl. § 105 i historisk 
kommentarutgave til Grunnloven, og gjort innledende arbeid på et prosjekt om konsesjonsrett.  

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 valgemnene i Petroleumskontrakter 
og International Commercial Arbitration.  
 
Videre veiledet tre vit.asser; Ragnhild Rath Moritz-Olsen om selskapsansvar for miljøskader i 
utviklingsland, Bjarne Snipsøyr om utbedringsplikten i kommersielle tilvirkningskontrakter, og 
Trine Urtubia Moe om adgang til å stille vilkår i forbindelse med godkjenning av PUD i henhold 
til utvinningstillatelser under petroleumsloven. I tillegg veiledet flere 30 sp masteroppgaver. 

DELTAGELSE PÅ SEMINARER /FOREDRAG 

Deltagelse på seminar i forbindelse med 50 års jubileum for første norske konsesjonsrunde. 
Foredrag om bilaterale investeringstraktater for NUPI og Næringskomiteen og EFTA-
delegasjonen på Stortinget. Har også holdt flere foredrag for advokatfirmaer om ulike temaer i 
løpet av året.   

VERV 

Medlem av kontrollkomiteen i Den Norske Krigsforsikring for Skib. 

PUBLIKASJONER 

En artikkel i Lov og Rett om Investor-Stat-tvisteløsning i bilaterale investeringstraktater og en 
artikkel i SIMPLY om petroleumsrettslige prinsipper. I tillegg ferdigstilt artikkel om virkninger 
av forutsetningssvikt i komplekse tilvirkningskontrakter publisert i februar 2016 i Minnebok for 
Viggo Hagstrøm. 

EKSPERTARBEID (betenkninger, voldgiftsoppdrag m.m) 

Har skrevet 4-5 større betenkninger om ulike spørsmål i løpet av året 
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CATHERINE BANET  (FØRSTEAMANUENSIS) 
 

FORSKNING  

Folkefinansiering av energiprosjekter; statsstøtte reglene og fornybarenergi; statsstøtte 
reglene og kapasitetsmekanismer; karbonfangs og lagring, gjennomføring av CCS-
direktivet i Norge; regulering av sirkulær økonomien; virkemidler i modne 
petroleumsprovinser.  

Pågående forskningsprosjekt: REMIX (2015-2018) 

Revising the National Renewables Policy Mix: the role fo state aid and other key EU 
policies. 

Finansiering: Norwegian Research Council, Statnett, Statkraft, NVE, Energimyndighetene, 
Energi Norge 
Rolle: Forfatter 

UNDERVISNING 

Undervisning ved det juridiske fakultet:  

Petroleum Law (masternivå), International Climate Change and Energy Law 
(Masternivå), basisgruppe 1. studieår, rettskildelære (kurs), rettskilder til fots (kurs), 
miljørett (kurs), folkerett/EØS-rett (kurs). 

North Sea Energy Law Programme, Oslo blokken, modne provinser – erfaring fra Norge, 
januar 2015, Copenhangen block, energy certificates and the promotion of renewable 
energy sources; financing of renewables: focus on crowdfunding. 

Undervisning ved utenlandske universiteter: 

North Sea Energy Law Programme, København blokken, 27. oktober 2015 

Malta University/Leuven University, LL.M program in Energy, Environment and Climate 
Change Law, februar 2015 

Veiledning av 4 LL.M studenter: 

Jurgita Lunyte, “Evolution of LNG Sales Contracts” 

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

Monika Bernard, “international instruments aiming to combat the illicit financial flows” 
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Tajda Brlec, «EU upstream gas market, fair competition” 

FOREDRAG  

• The Norwegian Licensing regime, Louisiana State University, Baton Rouge, Mars 
2015  

• "Deltagelse i prosjekter av felles europeisk interesse: kostnads- og inntektsallokering. 
Utviklingstrekk», Conference: «Energimarkedet i EØS-området – nye rettslige og 
politiske utviklingstrekk», Det norske vitenskapsakademi, NIFS, UIO-energi, Energi 
Norge, Oslo, 6.5.2015 

• “Double burden in environmental regulation: the simultaneous application of a 
carbon tax and an emissions trading scheme to the offshore petroleum sector in 
Norway”, 3rd European Environmental Law Forum Conference, 3.9.2015, Aix-en-
Provence, France 

• Kiel seminaret, 17. september 2015, folkefinansiering av energiprosjekter: 
reguleringserfaringer fra Europa 

• REMIX-prosjektet, foredrag til åpningskonferansen: EUs statsstøtte reglene i 
energisektoren 

• «Sirkulær økonomi: gjenbruk og resirkulering av produkter og byggevarer», Ståldag 
2015, årskonferanse til stålforbundet, 19. november, Oslo 

• «New governance og målstruktur for 2030 samt styringstystemet», Norweas 
høstkonferanse, 25. november 2015. 

 VERV  

Styremedlem: ECOHZ Renewable Energy Foundation 

Medlem av fagutvalg for energi- og miljørett, JUS Utdanningssenter for jurister (2015-) 

Medlem, Academic Advisory Group of the Section on Energy, Environment and Infrastructure 
Law of the IBA – Natural and Resources Law section (2015-) 

Klimastiftelsen rådet. (Vara) 

 
PUBLIKASJONER 

C. Banet, “Coexistence and interaction between offshore petroleum activities and the 
surrounding physical environment: area use and emissions regulation. The Norwegian 
case”, SIMPLY 2014, MarIus nr.456, 2015, pp.257-286. 

C. Banet, “Enabling the crowdfunding of energy projects: the regulation of small-scale 
community financing in Europe”, in Barrera-Hernandez, Barton, Godden, Lucas and 
Rønne, Sharing the Costs and Benefits of Energy and Resources Activity (Oxford University 
Press, 2016) 
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Populære publikasjoner 

C. Banet, Et offensivt og sammenhengende grønt diplomati for Norge . Energi og Klima : 
Norsk klimastiftelses nettmagasin.  2015(4), s 53- 57 

C. Banet,  Fra ambisjon til pragmatisme: EU-kommisjonens strategi for energiunionen . 
Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 

 

Intervjuer i nasjonale aviser: 

Aftenposten (om fransk klimapolitikk), «Franskmenn er klimavennlige takket være 
atomkraften», 11.12.2015 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Franskmenn-er-klimavennlige-takket-vare-
atomkraften-8277702.html  

Montel, “Sword of Damocles over French capacity market”, 28.10.2015 

DagensNæringsliv: om unitisering av Sverdrup-feltet, februar 2015 

EKSPERTARBEID 

Ekspertpanel: Norsk Klimastiftelse, Statoil (Januar 2015) 

Rapport til Europakommisjonen, Identification of future CO2 infrastructure networks – 
Norway in-depth study, for Milieu Ltd, Contract Number: O70201/2014/690962, April 2015 

BEDØMMELSESKOMITEER 

Book peer-reviewer, Universidad Externado de Colombia (universitetet i Columbia): “Which is 
the role of the CSR policies focused on local content actions faced to governance gaps in host 
countries?”, av Prof. Luis Bustos. Ferdigstilt September 2015 

SØKNADSPROSESSER – EKSTERN FINANSIERING 

Tildelt: 

MARINFORSK programmet, v/Norwegian Research Council. Tittel på prosjektet: 
Arrangementsstøtte i forbindelse med boksprosjekt “Uses and abuses of the seabed”. 
Knyttet til OSLOS forskningsnettverk. Tildelt november 2015. 

MILJØFORSK-programmet, Samfunnsvitenskapelig forskning på arealforvaltning i 
kystsoner, v/Norwegian Research Council. Tittel på prosjektet: “Integrated Coastal Zone 
Management and Planning: Legal and structural challenges.” (PlanCoast) – Prosjektleder: 

http://energiogklima.no/kommentar/et-offensivt-og-sammenhengende-gront-diplomati-for-norge/
http://energiogklima.no/
http://energiogklima.no/
http://energiogklima.no/blogg/banet/fra-ambisjon-til-pragmatisme-eu-kommisjonens-strategi-for-energiunionen/
http://energiogklima.no/
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Franskmenn-er-klimavennlige-takket-vare-atomkraften-8277702.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Franskmenn-er-klimavennlige-takket-vare-atomkraften-8277702.html


Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 
2015 

 

 

24 

NMBU. Samarbeidspartnere: NMBU, UiO, TØI and NIBR. C.Banet ansvarlig for en 
arbeidspakke om energi. 

Under  vurdering: 

Norwegian Research Council - Centres for Environment-Friendly Energy Research (FME). 
Tittel på prosjektet: "Norwegian CCS Research Centre – Industry-driven innovation for 
fast-track CCS deployment”. Innlevert høst 2015. Status: under vurdering, avgjørelse mai 
2016. 
 

OLA MESTAD (PROFESSOR) 
 
EGEN FORSKING 

Grunnloven – Historisk kommentarutgave 1814-2016 (med Dag Michalsen m.fl.) – kjem ut 
2016 

The international influence of the Norwegian 1814 constitution – planlagt bokprosjekt 

Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814 – artikkel til Historisk tidsskrift 2016 

 

UNDERVISNING 

Rettskjelder til fots 

Kontraktsrett –kurs 

Obligatorisk oppgåve – kurs 

Petroleumsrett 

International Investment Law 

Business and Human Rights 

SEMINAR OG FØREDRAG 

Har halde nokre oppfølgingsseminar/føredrag etter grunnlovsjubileet 

Nokre føredrag i tilknyting til Høgsteretts 200-årsjubileum i juni 2015, m.a. på regjeringas 
mottaking på Akershus 
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Ein del presentasjonar av OECD Guidelines for Multinational Enterprises, m.a. i Kina, Ungarn 
og Danmark 

PUBLIKASJONAR 

Mestad, Ola (2015). Managing the nation`s wealth - the government take and the resource 
curse. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 211- 226  

Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax 
Forlag.  ISBN 9788253037929.  476 s.  

Mestad, Ola (2015). Dissensens alvor. Om nyare dissensar i Høgsterett, I: Tore Schei; Toril 
Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 
978-82-15-02464-6.  Kapittel.  s 222 - 253  

Mestad, Ola (2015). Høgsterett 200 år. Feirar retten jubileum i feil år?. Lov og rett: Norsk 
juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  54(5), s 279- 286  

Mestad, Ola (2015). Skapande motstand - Noreg i 1814, I: Roald Berg & Svein Ivar Langhelle 
(red.),  "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850.  Bodoni forlag.  
ISBN 978-82-7128-806-8.  Kapittel.  s 13 - 24  

Mestad, Ola (2015). The most awkward and embarrassing question: British treaty obligations, 
the role of the Law of nations and the establishment of the Swedish Norwegian union in 1814. 
Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 48- 64  

Mestad, Ola (2015). Foreword. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  
ISSN 0036-5653.  54(1), s 5- 7  

Mestad, Ola (2015). Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium, I:  Lærebok i 
forfatningshistorie.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  Kapittel 15.  s 298 - 325  

Mestad, Ola (2015). Schlegels "Almindelige statsret" - oppskrift for grunnlovsfedre?, I:  
Lærebok i forfatningshistorie.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  Kapittel 5.  s 86 - 130  

Mestad, Ola (2014). Kor radikal var eigentleg grunnlova i 1814?, I: Gunnar E. Wille & Stein 
Wessel-Aas (red.),  Norske selskab feirer grunnloven. Tekster i utvalg fra Norske selskab i 
forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.  Norske Selskab.  ISBN 978-82-999801-0-4.  Kapittel.  
s 75 - 87  

RETTLEIINGSOPPGÅVER 

Doktorgradsavhandlingar 

Erlend Leonhardsen Ph.D. - rettleiar 
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Irina Fodchenko Ph.D. - birettleiar 

Lisbeth Fullu Skyberg Ph.D. – rettleiar 

Masteroppgåver 

Jon Ivar Thompson Eikeland: Norges tiltak mot Russland i Ukrainakrisen 

Ane Sydnes Egeland:  Berørt men blir de hørt? Selskapers involvering av rettighetsbærere i 
prosesser for å forebygge og gjenopprette negative menneskerettighetsvirkninger i tråd med 
FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) 

Sondre Magnussen: Bortfrakters risiko i «Petrotime». En fremstilling av risikofordelingen i 
Petrobras sitt tidscerteparti for supplyfartøy. 

Janne Bjørken Hol: Folks rettigheter til naturressurser og statslederes krenkelser 

VERV 

Leiar av Forskingskomiteen for grunnlovsjubileet 

Leiar av Noregs OECD-kontaktpunkt for ansvarleg næringsliv (frå mars 2015) 

Nestleiar i styret for Fondet for dansk-norsk samarbeid 

Leiar av bedømmingskomite for dr.philos.-graden: Dagfinn Selvaag: Anerkjennelse av stater 
og regjeringer i folkeretten 

 
VALDGIFT/ EKSPERTARBEID 

To petroleumsrettsrelaterte valdgiftssaker 

 

HANS JACOB BULL (PROFESSOR EMERITUS) 
 
FORSKNING UNDER ARBEID 

Bøker 

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

Scandinavian maritime law (sammen med Thor Falkanger og Lasse Brautaset) 4. utg., til 
trykking april/mai 2016; 
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Handbook in hull insurance (sammen med Trine-Lise Wilhelmsen) 2. utg., til trykking 
mai 2016; Innføring i veifraktrett 

Artikler 

Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv (sammen med Trine-Lise 
Wilhelmsen, publisert i minnebok til Viggo Hagstrøm februar 2016) 

PUBLIKASJONER 

Vurdering av tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske 
sjøfolk, Innstilling nr. 2, 12. januar 2015 fra NIS-utvalget 

Dekning av tomtekostnader under naturskadeforsikringsordningen med mer., Utredning 
til Justisdepartementet, oktober 2015 

Nordisk Sjøforsikringsplan 2016, publ. oktober 2015, ko-leder med Trine-Lise 
Wilhelmsen 

 
SEMINARER OG FOREDRAG 

Diverse seminarer, til dels med foredrag 

VEILEDEROPPGAVER 

Enkelte veilederoppgaver 

Midtveisevaluering Olya Gayazova, januar 2015 

UNDERVISNING 

Undervisning forsikringsrett/sjøforsikringsrett våren 2015 

STYRER/RÅD 

 Medlem i Sikringsutvalget for statlig forsikringsordning av innlånt kunst 

 Varamedlem til styret i Maritimt museum 

 Styreleder i Aukrustsenteret, Alvdal 

 Leder av NIS-utvalget (utvalg til vurdering av fartsområdebegrensningene i NIS og 
innretningen av nettolønnsordningen) (til januar 2015) 

VOLDGIFT MM. 

Noen voldgiftssaker 
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ERLING SELVIG (PROFESSOR EMERITUS) 
 
FORSKNING 

Erling Selvig/Kåre Lilleholt: Kjøpsrett til studiebruk, 5. utg. 2015, 423 sider 

UNDERVISNING 

Hurtigrute-seminaret 2015 (15/10) Foredrag: Oljeprisfall og finanskrise 

SEMINARER 

Petroleumsjuridisk seminar 2015 Tromsø (deltagelse) 

VERV 

Leder av Banklovkommisjonen 
 

Midlertidig ansatte – vitenskapelige stillinger 
 

MARIANNE SAGERUP   (FORSKER) 
 
FORSKNING 

Petrosam-prosjektet: Ettårig forskningsprosjekt med arbeidstittelen "Procurement and 
contracting as drivers for the rising cost problem in the Norwegian offshore oil & gas 
industry". Prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk institutt for sjørett (UiO), Menon 
Business Economics, Christian Michelsen Research (CMR) og Høgskolen i Buskerud og 
Vesfold. 

UNDERVISNING OG SENSUR 

Ingen undervisning, men sensoroppdrag for UiT. 

FOREDRAG / FORMIDLING 

Holdt innlegg på temadag for oljebransjen om dokumentasjon. Temadagen var arrangert 
av Petroleumstilsynet og ble holdt i Stavanger i november. Jeg presenterte Petrosam-
prosjektet.  

DELTAKELSE PÅ SEMINARER OG KONFERANSER 

Heldagsseminar i  Stavanger om overdrevne dokumentasjonskrav i oljeindustrien 
(arrangert av Tekna). 



Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 
2015 

 

 

29 

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 utvecklingen av 
energicertifikatmarknader i Norden (Sverige & Norge), Indien och Sydafrika. 

Huvudvägledare: Inger-Johanne Sand 

Bivägledare: Henrik Byørnebye 

REISER 

Sydafrika: 2 månader för att fördjupa samarbete med värdinstituten: University of Cape 
Town och South Africa National Energy Development Institute (SANEDI) samt samla 
material till forskning. Jag bidrog även med presentation vid ett konsultationsmöte 
mellan politiker, statliga tjänstemän och privata aktörer. 

Indien: 1,5 månader för att fördjupa samarbete med värdinstitutet Jindal Global Law 
School och andra aktörer samt samla material till forskning. Jag bidrog under resan även 
med seminarium i internationell miljörätt.   

KONFERANSER G SEMINARER 

REC Market Meeting 2015 i Oslo  

Renewable Energy Market Conference 2015 i Washington. 

International Renewable Energy Conference som i år arrangerades i Sydafrika (SAIREC). 

NorRen Summer School 2015: The Transition towards Sustainable Energy Systems i 
Berlin 

EKSTERN FINANSIERING 

 Det juridiske fakultets reisefond av 1973, University of Oslo 

Erasmus+ Staff Mobility Fund, European Commission 

VERV 

Permanent representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret. 

Leder i Stipendiatrådet. 
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IRINA FODCHENKO   (STIPENDIAT)  permisjon 2015 

HANNE SOFIE LOGSTEIN (STIPENDIAT)  permisjon i 2015 

2 Økonomi 
se vedlegg:  Økonomirapport Nordisk institutt for sjørett 2015 

 
Overført fra 2015     -3 727 931 

Inntekter 

Bevilgninger UiO  -3 591 098 

Overheadinntekter  -1 221 520 

Seminarinntekter  -77 128 

Andre driftsinntekter  -420 190 

UiO egenandel prosjekter  808 230 

Sum inntekter  -4 501 706 
 

Lønn  1 589 584 

Internhusleie  1 809 588 

Driftskostnader kontor/data  191 564 

Seminar-, reise- og fraktkostnader  567 267 

Andre driftskostnader  354 254 

Sum kostnader  4 512 257 

Avsluttede prosjekter (overskudd) -421 599 

 Resultat 2015 -410 921 

 

UB 31.12.15 -4 138 852 

Driftsmidler UiO/annuum og overhead. 

Lønnskostnader til faste vitenskapelig tilsatte og stipendiater er ikke tatt med  
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Prosjektmidler/ nøkkelprosjekter ved avdelingen: 
 

Nordisk Ministerråds bevilgning til NIFS er forlenget ut 2017.  

Norsk olje og gass har forlenget sin støtte til Avdeling for petroleums- og energirett. 
Prosjektet løper foreløpig ut  2016  

Olje- og energidep gjennom forskningsrådet (NFR)- finansierer prosjektet Omorganisering 
av kraftmarkedet Prosjektet i 2009 og er foreløpig forlenget ut 2016 men tilsagn om videre 
støtte i 2017. 

Samarbeid med det tverrfaglige initiativet UiO Energi:   Catherine B, Henrik B, Daniel A. 
dekket av fakultetet med støtte fra initiativet 

Preventing environmental effects of products. Prosjektet startet i 2011 og går ut våren 2016. 
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. 

Energi Norge har finansiert en vit. ass., prosjektet startet i 2013 og avsluttet  i 2015 

CREE-midler fra Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy -  senteret 
finansiert av NFR. Prosjektet er startet i 2012 og forventes avsluttet i 2016. 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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3 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 

 
Midlertidig  ansatte - vitenskapelige stillinger  
 
Stipendiater 
 
Daniel Arnesson, stipendiat 
Marianne Sagerup, forsker 
Irina Fodchenko, stipendiat – permisjon 2015 
Hanne Sofie Logstein, stipendiat – permisjon i 2015 

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. 

Ragnhild Rath Moritz-Olsen - petroleums- og energirett, tilsatt i august 2014 
Tema: Selskapsansvar for miljøødeleggelser etter folkeretten 
Veileder: Ivar Alvik 
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Hanna Kristiane Rummelhoff - petroleums- og energirett, tilsatt i august 2014 
Tema: Støtteordninger til fornybar energi og forholdet til EU/EØS-retten 
Veileder: Finn Arnesen 
 

Maja Eika Davidsen - petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2015 
Tema: Revisjon av vassdragsreguleringskonsesjoner 
Veileder: Henrik Bjørnebye 

Trine Urtubia Moe- petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2015 
Tema: statens adgang til å oppstille vilkår i petroleumskonsesjoner. 

Veileder: Ivar Alvik 
 

Jon Erik Lundgaard- petroleums- og energirett, tilsatt i januar 2015 
Tema: Tatt av vinden. Naturmangfoldlovens rettslige styringsmidler i vindkraftsaker 

Andreas Hoel Bjørklund – petroleums- og energirett, tilsatt i august 2015 
Tema: betalingsmislighold og konkurs i petroleumssektoren. 
Veileder: Knut Kaasen 

Shabneet Bains – petroleums- og energirett, tilsatt i august 2015 
Tema: Overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på energiloven 
Veileder: Henrik Bjørnebye 
 

Fast  ansatte - administrative stillinger tilknyttet avdelingen  
 
Inger Hamre, bibliotekar   Avdelingen og senteret 
Kari Pound Davies, kontorsjef   Sjøretten, avdelingen og senteret 
Bente Lindberg Kraabøl, 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, førstekonsulent (vikar for Sissel Aastorp) Sjøretten, avdelingen og Senteret 
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Fremover 
Se forskningsstrategien  

Tilsettinger våren 2016 – vitenskapelige assistenter 
 
Marit Heier Lajord  – energirett, tilsatt januar 2016 

Tema: offentlegrettslege skranke når kommunar opptrer på grunnlag av privat autonomi - med 
utgangspunkt i vasskraftsektoren 

Veileder: Henrik Bjørnebye 
 

Mie  Myhrvold– Vitenskapelig assistent ved Naturressursgruppa, tilsatt januar 2016 

Tema for oppgaven: beskatning av vannkraftverk 

Veileder: Henrik Bjørnebye 
 

Merima Buzaljko– energirett, tilsatt i januar 2016 

Tema: Risikoen for underleveransesvikt i NTK/NF 15  

Veileder: Knut Kaasen  
 

Tilsettinger høsten 2016 – vitenskapelige assistenter 
For høsten 2016 er det utlyst to halve stillinger som vitenskapelig assistent ved Instituttets 
Avdeling for petroleums- og energirett – én på hvert fagområde  

Endringer i administrasjonen høsten 2016 
Informasjonskonsulent Kirsti Aarseth går av med pensjon 
Studiekonsulent Ida Stabrun har permisjon mai 2016 – mai 2017 til stilling ved HiOA 
 

 

Oslo,  5. mars 2016 
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