
 

NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT 
AVDELING FOR PETROLEUMS- OG ENERGIRETT 
 
 

 
OVERSIKT OVER  

NÅVÆRENDE AKTIVITETER 
VED AVDELING FOR PETROLEUMSRETT 

 
PR. MARS 2009 

 

 
 

0 INNLEDNING 3 
1 FORSKNING – UTREDNING 3 
2. UNDERVISNING, VEILEDNING, ETTERUTDANNELSE. 
 SEMINARDELTAGELSE M.V. 10 
 2.1 UNDERVISNING I VALGFAG OG SPESIALFAG 10 
 2.2 VEILEDNING VITENSKAPELIGE ASSISTENTER 10 
 2.3 ”ETTERUTDANNELSE” 10 
 2.4 DELTAGELSE PÅ SEMINARER/FOREDRAG 11 
 2.5 DELTAGELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG 15 
3 EKSPERTARBEID, RESSURSMILJØ 16 
4 DOKUMENTASJON M.V. 16 
5 PUBLIKASJONER 16 
6 ØKONOMI 17 
 6.1 MIDLER FRA UNIVERSITETET I OSLO 17 
 6.2 MIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD 17 
 6.3 MIDLER FRA OLJEINDUSTRIENS  
  LANDSFORENING (OLF) 17 

6.4 MIDLER FRA OLJE- OG ENERGI- 
 DEPARTEMENTET (VIA NFR) 17 



s. 2  Aktiviteter ved avdelingen pr. mars 2009

Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums‐ og energirett

 

 



Aktiviteter ved avdelingen pr mars 2009        s. 3 

Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums‐ og energirett 
 

0. INNLEDNING 
 

– Den følgende oversikt har tre hovedformål: 
• synliggjøring av Avdelingens aktiviteter og profil  
• grunnlag for dialog med eksterne miljøer  
• grunnlag for prioritering av hovedsatsningsområder 

– Oversikten angir Avdelingens nåværende aktiviteter, fordelt på 
virksomhetsområdene: 

• forskning/utredning 
• undervisning/etterutdannelse 
• ekspertarbeid 
• dokumentasjon 
• publisering 

– Det er uløselige sammenhenger mellom virksomhetsområdene. Oppbygging av 
kompetanse for ekspertarbeid og undervisning/etterutdannelse forutsetter 
forskning/ utredning og dokumentasjon (bibliotek). Innspill fra ekspert- og 
undervisningsvirksomheten er samtidig viktige grunnlag for 
forskning/utredning. Det understrekes at ensidig vektlegging av områder som 
umiddelbart fremtrer som mest relevante derfor på noe lengre sikt vil måtte føre 
til nivåsenkning eller aktivitetsreduksjon også på disse områdene.  

 
 
1. FORSKNING – UTREDNING 
 

RICHARD ALME  (VIT.ASS.) 
 

Igangværende prosjekt: 
Leverandørens mulighet til å optimalisere sine ressurser under ”Norwegian 
Subsea Contract” (Arbeidstittel) 
 

Stikkord: 

Leverandørens forpliktelser og fleksibilitet. Bytte av the Spread. Sen 
mobilisering pga andre forpliktelser.  Demobilisering ift. andre forpliktelser 
 

Veileder:  
Knut Kaasen 
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CATHERINE BANET (STIPENDIAT)  
Igangværende prosjekt: 

- Sustainable energy market(s): regulating and linking instruments for 
promoting green energy, increase of energy efficiency and reducing 
GHG emissions (doktorgrad) 

- For tiden studieopphold i California 
 

Stikkord: 

Development and possible linking of instruments for promoting green 
energy, energy efficiency, and reduction of GHG emissions, in particular: 

1. financing of green energy, and the subsidy problem; 
2. the development of new market mechanisms to this effect ("green 

certificates", "white certificates", “brown certificates”), and 
experience from existing market mechanisms; 

3. possible links between such mechanisms and Kyoto mechanisms, 
in particular emissions trading.  

 
Veiledere:   

Ulf Hammer og Hans Christian Bugge 
Mentor: Giuditta Cordero Moss 
 

HANS JACOB BULL   (PROFESSOR) 

Veilederoppgaver: 

Per Nygaard (Høgskolen i Haugesund) 
Avsluttet pr. 31/12 - ikke ferdig avhandling 

Alla Pozdnakova 
 Avsluttet tidligere  
Eve de Coning 
 Overført til Rosa Greaves pr. 31/12 
Steinar Taubøll (Universitetet for miljø- og biovitenskap) 

 

Avsluttet prosjekt: 

 Handbook in hull insurance law (sammen med Trine-Lise Wilhelmsen) 
 Forsikringsrett, publ. 2008 H, 690 s. 
 Norsk lovkommentar 2008, div. kommentarer 
 Knophs Oversikt over Norges Rett, kap. om forsikringsrett (kommer  
  febr./mars 2009) 

 
 



Aktiviteter ved avdelingen pr mars 2009        s. 5 

Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums‐ og energirett 
 

Igangværende prosjekt: 

Skipssikkerhetsloven med kommentarer (sammen med Terje Hernæs  
Pettersen) 
Ferdigstilles sommeren 2009, publ, 2009 H, ca. 500 s. 

Skibssikkerhetsloven med kommentarer (sammen med Terje Hernæs 
Pettersen) 
 

CARL FREDRIK EKEBERG  (VIT.ASS.) 
Igangværende prosjekt: 

Menige deltakeres mulighet til å påvirke fellesprosesser i 
petroleumsvirksomhetens samarbeidsavtaler (arbeidstittel) 

Stikkord: 

Fokus på deltakernes innflytelse gjennom styringskomite, partnerforum og 
andre kanaler 
 

Veileder:  
Knut Kaasen 
 

IRINA FODCHENKO (VIT.ASS. FRA 22.01.07 – 21.01.08)  
Igangværende prosjekt: 

Arbeidstittel: Sammenligning mellom russisk og norsk petroleumsrett 
 

Stikkord: 

Særlig vekt på det russiske lisensieringssystem og statsdeltagelse 
 

Veileder:  
  Ulf Hammer 

ULF HAMMER (PROFESSOR) 

Veilederoppgaver: 

Studentavhandling 60 studiepoeng: 
 Irina Fodchenko 
 Ellen Sødal 
 Karen Mellingen 
 Solveig Prestegard 

 
Doktoravhandling.: Henrik Bjørnebye (har levert) 
   Catherine Banet 
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Igangværende prosjekt: 

- European Energy Law Report VI 
- Kommentarutgave til petroleumsloven 
 

KNUT KAASEN  (PROFESSOR) 

Veilederoppgaver: 

 Doktoravandling.:  Hanne Sofie Logstein 

Igangværende prosjekt: 

- Permisjon uten lønn vårsemesteret 2008 (Høyesterett) 
- Artikkel:  Formalisme i tilvirkningskontrakter 
- Hovedredaktør av Norsk Lovkommentar (sammen med Peter Lødrup og 

Steinar Tjomsland) 

HANNE SOFIE LOGSTEIN  (STIPENDIAT) 
 

Igangværende prosjekt: 
Sikkerhetsstyring i petroleumsvirksomheten 

Stikkord: 

Avhandlingen vil være todelt der første del er en presentasjon av  
regelverket og hvordan det praktiseres, mens annen del omhandler  
regelverkets betenkelige sidene fra en juridisk synsvinkel og hvordan  
disse evt. kan avbøtes. 

 
Veileder:   

 Knut Kaasen 

KAREN MELLINGEN  (VIT.ASS.) 
 

Igangværende prosjekt: 
Felles masteravhandling sammen med Ellen Sødal om elektrisitetsutveksling 
mellom Norge og andre  
europeiske land. 
 

Stikkord: 

Utgangspunktet for avhandlingen er norske konsesjonsregler som kommer  
til anvendelse når elektrisitet utveksles mellom ulike land. Vi skal  
redegjøre for konsesjonshjemler og vedtak fattet i medhold av disse, for  
deretter å sammenholdes disse med EØS-retten. 
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Veileder:  
Ulf Hammer 

OLA MESTAD  (PROFESSOR) 
 

Veilederoppgaver: 

Doktoravhandling:      

Susan Schiavetta     
 
Studentavhandling (30 p): 

Gloria Upendo 
Joyce Souza Jacobsen 

 
Studentavhandling (60p) 

Hans E. Andreassen 
Leif Erlend Johannesen 

Igangværende prosjekt: 

Redaktør av bok: Anton Martin Schweigaaard - professorpolitikeren  
(Akademinsk publisering AS april 2009) 
 
To kapittel til boka: 
 
Schweigaard - mennesket, professoren, politikaren 
Schweigaard og den franske traktatsak 1865: folkerettsleg  
handelsliberalisering og Stortingets suverenitet 

 

Ny bok: 
Kontraktsrett - lærebok 
 
Artiklar: 
 
Attribution of Responsibility to Listed Companies (bokkapittel, skal kome 
på Cambridge UP) 
 
Companies as States (artikkel, del av bokprosjekt Global Company Law) 
 
Folkerettslege spørsmål ved den svensk-norske unionsoppløysinga 
(artikkel) 
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SOLVEIG PRESTEGAARD  (VIT.ASS.) 
Igangværende prosjekt: 

Målet om nullutslepp av miljøfarlige stoff til sjø - rettsleg 
innhald og status (masteroppgave). 

 

Stikkord: 

Målet om nullutslepp til sjø er eit sentralt miljømål på norsk sokkel, og har 
sidan 1997 blitt innarbeidd som krav overfor rettshavarane på norsk sokkel. 
Hovudproblemstillinga for oppgåva er å klargjere kva rettsleg status målet 
har, og å drøfte korleis det blir, og har blitt, iverksett overfor rettshavarane 
på sokkelen som vilkår gjennom konsesjonssystema etter petroleumslova og 
forureiningslova.  
 

Veileder:  
Ulf Hammer 
 

ERLING SELVIG  (PROFESSOR) 

Veilederoppgaver: 

Lars Oscar Strand 
Silje Lindvig 

Igangværende prosjekt: 

- Nordisk sjørettspraksis,kommentarer til Nordiske Domme i  
  Sjøfartssanliggender 2004-2006 
- Nasjonal domsmyndighet i Sjøfartsforhold 

Avsluttet prosjekt: 

- Securities Markets: A Case for Europeaan Regulation, trykt i  
   Regulation Strategies in the European Economic Area (Berlin 2008) 
- Livsforsikringsreformen 2008 (Oslo 2008) 

 

ELLEN KARINA SØDAL (VIT.ASS.) 
 

Igangværende prosjekt: 
Felles masteravhandling sammen med Karen Mellingen om 
elektrisitetsutveksling mellom Norge og andre  
europeiske land. 

Stikkord: 

Utgangspunktet for avhandlingen er norske konsesjonsregler som kommer  
til anvendelse når elektrisitet utveksles mellom ulike land. Vi skal  
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redegjøre for konsesjonshjemler og vedtak fattet i medhold av disse, for  
deretter å sammenholdes disse med EØS-retten. 

 
Veileder:  
Ulf Hammer 

TRINE-LISE WILHELMSEN  (PROFESSOR) 
 

Veiledningsoppgaver (doktoravhandlinger): 

Kaja de Vibe (doktorgradsarbeide) 

Igangværende prosjekter: 

- Challenges in modern marine insurance of shipowners interest; piracy 
and terrorism, to be published in Modern Law of Marine Insurance by 
Informa(publishers) 

- Årsakssammenheng i erstatningsretten - tolkning, prinsipper og 
økonomisk effektivitet 

- Ansvarsregimer i transportretten og økonomisk effektivitet 
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2. UNDERVISNING, VEILEDNING, ETTERUTDANNELSE, 
SEMINARDELTAGELSE M.V. 

 
2.1. UNDERVISNING I VALGFAG OG SPESIALFAG 

• Avdelingen står hvert semester for undervisning i. 
- Kontrakter i petroleumsvirksomheten (valg- og spesialfag). Vår og 

høst. 
- Petroleumsrett (spesialfag). Høst. 
- Petroleum Law. Vår. 

• Gjennom Avdelingens virksomhet har således etter hvert et betydelig antall 
ferdige jurister fått kjennskap til petroleumsvirksomheten og dens retts-
spørsmål. 

 
2.2. VEILEDNING VITENSKAPELIGE ASSISTENTER 

• Avdelingen har 6 vitenskaplige assistenter ansatt.  Dette 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. 

 
2.3. "ETTERUTDANNELSE" 

• Petroleums- og energijuridisk klubb i Oslo og Stavanger. 
Aktuelle petroleumsrettslige og energirettslige (elkraft) temaer hvert 
semester i Stavanger og i Oslo. Kombinert med enkelt sosialt samvær. 
15-35 deltagere pr. møte. Annonseres ved e-post til omkring 450 
interesserte. 

 
• Instituttets ansatte deltar i den faglige tilrettelegging av de årlige 

petroleumsjuridiske seminarer. 
- Solstrandseminarene. 
- Det årlige petroleumsjuristseminaret og andre tilsvarende konferanser 

m.v. 
 

• Avdelingens ansatte holder også kurs (arrangert av andre institusjoner, 
f.eks. BI og NTNU) innenfor petroleumsrettslige og tilknyttede temaer. 

 
• European Energy law seminar i Nederland. 
 
• Norsk Vassdragsjuridisk Forum (Ulf Hammer sitter i programkomiteen). 



Aktiviteter ved avdelingen pr mars 2009        s. 11 

Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums‐ og energirett 
 

  
• Avdelingens ansatte deltar i den faglige tilretteleggingen av seminaret 

Energy and Natural Resources Law, som arrangeres 2. hvert år av IBA. 
 
2.4. DELTAGELSE PÅ SEMINARER/FOREDRAG 

 
Avdelingens ansatte benyttes hyppig som foredragsholdere, seminardeltagere 
osv., i regi av selskaper og organisasjoner tilknyttet petroleums- og 
energiindustrien: 

 

Catherine Banet: 
- Bærekraftig produksjon og bruk av biodrivstoff: problemet og 

prosesser. Naturressursgruppen årlig seminar; 2008-01-07 - 2008-01-07 
- EC Regulation of GHG Emissions and Energy Certificates: Two Levels 

of Ambitions or some Fundamental Legal Differences?. Climate 
Change and Energy Security:Major Challenges of European Energy 
Policy; 2008-12-15 - 2008-12-16 

- Forberedet kommentar om regulering av CO2 utslipp fra skip.. 
Startseminar sjøsikkerhetsprosjekt; 2008-01-28 - 2008-01-29 

- Inntrykk fra Bali-konferansen: Hva som skjer med det internasjonale 
klimaregimet?. Naturressursgruppen årlig seminar; 2008-01-07 - 2008-
01-08 

- Reguleringsmetoder og handelsregler for energisertifikater og kvoter – 
likheter og koplinger. Klimakvoter og karbonmarked: et nytt 
rettsområde i utvikling; 2008-05-28 - 2008-05-28 

- Rettslige aspekter ved sertifikathandel sett i lys av forslaget til nytt 
fornybardirektiv og et eventuelt norsk - svensk sertifikatmarked. Norsk 
Energirett Seminar; 2008-09-18 - 2008-09-18 

- The future of the carbon market: design and regulatory perspective. 
Symposium on Climate and Energy Law; 2008-04-25 - 2008-04-25 

 

Henrik Bjørnebye: 
- EUs tredje energimarkedspakke: Krav til regulators uavhengighet. Det 

årlige enrgirettsseminaret; 2008-09-18 
 

Hans Jacob Bull: 
- Selskapets plikt etter fabrikasjonskontraktene til å tegne forsikring på 

kontraktsgjenstanden: Er selskapet ansvarlig der forsikringsgiveren går 
konkurs?. Solstrandseminaret; 2008-12-02 - 2008-12-04 

- Sjøsikkerhetsseminar. Nifs Sjøsikkerhetsseminar; 2008-01-28 - 2008-
01-29 
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Knut Kaasen: 
- Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008, med et 

sideblikk til NF 07/ NTK 07. AFs Lederkurs; 2008-12-01 
- Hva kan den dynamiske kontraktsrett bidra med når instrukser, 

kvalitetsavvik, rammeleveranser, endringsordrer, innkjøpssystemer, 
jurister og VOR-frister gjør hverdagen krevende?. Heldagsseminar; 
2008-09-25 

- Introduction. Variations: just a nuisance?. OLF contract seminar; 2008-
06-09 - 2008-06-10 

- Juristens og ingeniørens tilnærminger: ”Menneskelig svikt vs culpa og 
systemfeil. Sjøsikkerhetsseminaret; 2008-01-28 

- Megling i de store sakene. Det årlige sivilprosesskurset; 2008-10-24 - 
2008-10-25 

- Nytt i kontraktsretten. Det årlige kontraktsrettskurset; 2008-11-04 - 
2008-11-05 

- Offshore og entreprise: Går utviklingen i retning av ulevelig 
formalisme?. Holmsbuseminaret 2008; 2008-09-05 

- Offshore og entreprise: Går utviklingen i retning av ulevelig 
formalisme?. Petroleumsjuridisk klubb; 2008-09-09 

 

Hanne Sofie Logstein: 
- Hvordan forholde seg til de rettslige standardene i HMS -regelverket. 

Petroleumjuridisk seminar; 2008-09-18 - 2008-09-21 
- Sikkerhetsreguleringen i petroleumsvirksomheten. 

Naturressursgruppens seminar; 2008-01-07 - 2008-01-08 
- Styring ved ikke formaliserte regler ved norsk sokkel. Oppstartseminar 

sjøsikkerhetsprosjektet; 2008-01-29 
 

Ola Mestad: 
- Avtaletolkning - vist gjennom høgsterettspraksis. Juristforeningen 100 

år; 2008-01-29 
- Consequences of wilful misconduct and gross negligence in Norwegian 

contract law. OLF contract seminar; 2008-06-10 
- Corruption and the government pension fund - global. Eight corruption 

hunter network meeting; 2008-09-10 
- Den store professorpolitikar A.M. Schweigaard. Seminar for 

overbibliotekar Pål Bertnes; 2008-10-27 
- Exclusion of companies: what should not be acceptable to a responsible 

investor under any circumstance?. Investing for the future; 2008-01-16 - 
2008-01-17 
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- Global legal pluralism: Multiple regimes and multiple modes of 
thought. Koskenniemis førelesing / Innleiing for PhD kandidatar; 2008-
11-21 

- Investors´ responsibilities for companies´ human rights violations 
experiences from the Council on Etics for the Norwegian Government 
Pension Fund - Global. Human rights and corporate accountability; 
2008-05-30 

- Investors´ responsibility for companies´ ethical violations - with 
particular emphasis on mining. Norsk Hydro; 2008-01-06 

- NATO og suvereniteten. Innleiing; 2008-12-11 
- Oljeselskaps samfunnsansvar - kva for plass har etikken?. 

Petroleumsjuridisk seminar; 2008-09-19 
- Schweigaard og den franske traktat 1865: folkerettsleg 

handelsliberalisering og Stortingets suverenitet. Schweigaarseminar; 
2008-04-11 

- UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfald som rammeverk for å 
utvikle nasjonal kulturpolitikk. Nordisk kontaktgruppe for 
kulturpolitikk; 2008-06-02 

- Utvisning og forvaltningsrett. Juss-Buss ølmøte; 2008-11-04 
- WTO - institusjonar, regelverk og påverknader på nasjonal rett. 

Seminar; 2008-12-03 
- WTO and liberalization of maritime transport services. World maritime 

University visit; 2008-10-02 
- WTO in a European maritime context. 7th Norwegian-German seminar 

on European law; 2008-09-02 - 2008-09-05 
 

Trine-Lise Wilhelmsen: 
- EU in a global context: The new UNCITRAL Convention. Rules on 

transport liability.. Intra tran seminar; 2009-01-29 - 2009-01-30 
- FSN i praksis i 2007. Forsikringsseminar; 2008-01-14 
- Marine insurance regimes and their impact on shipping competition. 5th 

European Collocquium on Maritime law research; 2008-05-29 - 2008-
05-30 

- Development of NMIP since 1996 - Content and process. Nordisk 
Planseminar; 2009-01-15 - 2009-01-16 

- EU in a global context: The new UNCITRAL Convention. Rules on 
transport liability.. Intra tran seminar; 2009-01-29 - 2009-01-30 

- The Development of NMIP since 1996 - Content and process. Nordisk 
Planseminar; 2009-01-15 - 2009-01-16 

 
2.5. DELTAGELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG 

Cathrine Banet 
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 Medlem til forskergruppe i Naturressursrett 
 Medlem til Energy Law Research Forum (http://www.elrf.org/) 
 Medlem til Nordic Environmental Law Network 

(http://www.neln.life.ku.dk/) 
 Medlem til Europarett Nettverket 
 Redaksjonssekretær for Yearbook of International Environmental Law, 

2008- . 
 

Hans Jacob Bull: 
 Varamedlem i styringsgruppe for Ruhrgas-stipend innen rettsvitenskap 
 Styremedlem i Forsikringsjuridisk Forening 
 Styremedlem i Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ 

konfliktløsning 
 Medlem i JUS faggruppe sjø- og transportrett 
 Styreformann i Aukrustsenteret, Alvdal 
 Styreformann i Nordøsterdalmuseet, Tynset 
 Medlem i Sikringsutvalget for statlig forsikringsordning av innlånt kunst 

Programansvarlig for masterstudiet Master in Maritime Law 

 

Ulf Hammer: 
 Medlem i Programkomiteen for Norsk Vassdragsjuridisk Forum 
 Medlem i Academic Advisory Group.  IBAs Section on Energy and 

Natural Resources Law 
 Medlem i faggruppen for tilrettelegging av det årlige internasjonale 

energirettsseminaret i Nordwijk 
Medlem av fakultetets (tverrinstitusjonelle) gruppe for naturressurser 

(naturressursgruppen) 
 

Knut Kaasen: 
Oppmann i forhandlinger mellom Norsk Industri og Statoil/Hydro om 

standardkontrakter 
Leder av konfliktløsningsrådet for Bjørvikaprosjektet (Statens Vegvesen, 

AF Skandinavia, NCC, Skansa) 
Leder av Rådet for UiOs barnehage 
Styreleder i Lovdata 
Styremedlem i Medinnova AS  
Hovedredaktør (sammen med Lødrup og Tjomsland) for Norsk 

Lovkommentar (Gyldendal) 
 

Hanne Sofie Logstein: 
  Medlem av Forskergruppe i Naturressursrett 

http://www.elrf.org/
http://www.neln.life.ku.dk/
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Ola Mestad: 
Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland (Petroleumsfondet) 
 
Referansegruppa for implementering av EITI (Extractive Industries  
  Transparency Initiative) 

 

 
Erling Selvig. 

 Leder i sjølovkomiteen 
 Leder i banklovkommisjonen 

 
Trine-Lise Wilhelmsen. 

 Medlem av styret i Den norske Krigsforsikring 
 Formann i Petroleumsprisrådet 
 Medlem i Redaksjonsrådet Tidsskrift for Erstatningsrett 
 Formann i Sjørettsforeningen 
 Styreformann i Norsk Legemiddelansvarsikring 
 Formann i utvalget for revisjon av Norsk Sjøforsikringsplan 
 Formann i Forsikringsskadenemnda 

 



s. 16  Aktiviteter ved avdelingen pr. mars 2009

Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums‐ og energirett

 

 
3. EKSPERTARBEID, RESSURSMILJØ 

 
Forskere ved Instituttet opptrer som eksperter under Norsk 
Fabrikasjonskontrakt 1992 og deltar i utviklingen av standardkontrakter. De 
har også betenknings- og voldgiftsoppdrag innen petroleumsrettslige og 
relaterte emner, og konsulteres hyppig på ad hoc-basis av offentlige og private 
aktører innen bransjen. 
 
 

4. DOKUMENTASJON M.V. 
•   Avdelingen har bygget opp et omfattende bibliotek over petroleumsrettslig 

og annen litteratur tilknyttet petroleumsvirksomhet, samt en del generell 
juridisk litteratur – samlet omkring 6.200 bind. I 2008 økte bibliotekets 
samling med ca. 155 bøker og Avdelingen har hatt løpende abonnement på 
70 tidsskrifter. Biblioteket er unikt i Norge, og hører til de fremste i Europa 
innen sitt felt. 

 
•   Avdelingen har også bygget opp en del energirettslig (elkraft) litteratur. 

 
•   Fakultetets EU/EØS-bibliotek er fysisk og personellmessig nært knyttet til 

spesialbiblioteket for petroleumsrett. 
 

•   Biblioteket har hatt status som europeisk dokumentasjonssenter siden 1992, 
dvs. at biblioteket får gratis tilsendt alle offisielle publikasjoner utgitt av EU. 

 
 

5. PUBLIKASJONER 
•   Instituttets småskriftserie MarIus publiserer bl.a. petroleumsrettslige og 

energirettslige artikler. 
 

•   Avdelingens forskere publiserer dessuten monografier og håndbøker. 
 
•   Artikler i andre tidsskrift, festskrifter, m.v. 
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6. ØKONOMI 
Avdelingens økonomiske fundament består av fire komponenter: 

 
6.1. MIDLER FRA UNIVERSITETET I OSLO 

Universitetet (Det juridiske fakultet) stiller til disposisjon: 
• diverse infrastruktur og driftstjenester (lokaler med strøm, renhold, 

telefon, telefaks, porto, vaktmestertjenester, postdistribusjon, it-støtte og 
utstyr, administrasjon osv.) 

• lønnsutgifter til professorer (anslagsvis benytter Bull, Kaasen og Hammer 
til sammen vel én stilling til arbeid innen petroleumsretten.) 

 
Den samlede verdi av disse bidragene kan vanskelig fastslås presist, men 
ligger på ca 1,5 mill. kr. pr. år. 

 
6.2. MIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD 

Nordisk institutt for sjørett, som Avdelingen inngår i, mottar årlige midler fra 
Nordisk Ministerråd (NMR) 

 
6.3. MIDLER FRA OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING (OLF) 

Avdelingen mottar årlig en generell støtte på kr. 1.570.000. pr. år fra OLF. 
Disse midlene har satt Avdelingen i stand til å etablere og opprettholde 
vesentlige funksjoner på det grunnlag som skapes av ressursene fra 
Universitetet og NMR: 

• bibliotek: lønnsutgifter til bibliotekar, innkjøp. 
• lønnsutgifter til vitenskapelige assistenter / forskere. 
• lønnsutgifter til administrasjon for avdelingen særskilt. 
• reise-, kurs- og seminarutgifter (petroleumsjuridisk klubb, 

petroleumsjuridisk seminar, internasjonale fora, osv.) 
 

6.4. MIDLER FRA OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (VIA NFR) 
Avdelingen mottar en årlig støtte på 1.5 mill. til energiprosjektet fra Olje- og 
energidepartementet i perioden 2000-2008. 

- bibliotek 
- lønnsutgifter til forskere, vitenskapelige assistenter og stipendiater 
- reise-, kurs- og seminarutgifter 
- driftskostnader (pc, kontorrekvisita m.v.) 
 

 


	richard alme  (vit.ass.)
	Stikkord:

	catherine banet (stipendiat) 
	Stikkord:

	hans jacob bull   (professor)
	Veilederoppgaver:
	Avsluttet prosjekt:
	Igangværende prosjekt:

	CARL FREDRIK EKEBERG  (vit.ass.)
	Stikkord:

	irina Fodchenko (vit.ass. fra 22.01.07 – 21.01.08) 
	Stikkord:

	ulf hammer (professor)
	Veilederoppgaver:
	Igangværende prosjekt:

	knut kaasen  (professor)
	Veilederoppgaver:
	Igangværende prosjekt:

	hanne sofie logstein  (stipendiat)
	Stikkord:

	KAREN MELLINGEN  (vit.ass.)
	Stikkord:

	ola mestad  (professor)
	Veilederoppgaver:
	Igangværende prosjekt:

	solveig prestegaard (vit.ass.)
	Stikkord:

	erling selvig  (professor)
	Veilederoppgaver:
	Igangværende prosjekt:
	Avsluttet prosjekt:

	ellen karina sødal (vit.ass.)
	Stikkord:

	trine-lise wilhelmsen  (professor)
	Veiledningsoppgaver (doktoravhandlinger):
	Igangværende prosjekter:

	2.1. Undervisning i valgfag og spesialfag
	2.4. Deltagelse på seminarer/foredrag
	Catherine Banet:
	Henrik Bjørnebye:
	Hans Jacob Bull:
	Knut Kaasen:
	Hanne Sofie Logstein:
	Ola Mestad:
	Trine-Lise Wilhelmsen:

	2.5. Deltagelse i styrer, råd og utvalg
	Cathrine Banet
	Hans Jacob Bull:
	Ulf Hammer:
	Knut Kaasen:
	Hanne Sofie Logstein:
	Ola Mestad:

	6.1. Midler fra Universitetet i Oslo
	6.2. Midler fra Nordisk Ministerråd
	6.3. Midler fra Oljeindustriens Landsforening (OLF)
	6.4. Midler fra Olje- og energidepartementet (via NFR)

