
 

 

 

 

 

Årsrapport 2013 
 

   

Avdeling for      

petroleums- og energirett 



1. Forskning- Utredning 
 

Fast ansatte- Vitenskapelige stillinger 
 

IVAR ALVIK (FØRSTEAMANUENSIS) 

VEILEDEROPPGAVER: 

• Cato Løwer (reguleringen av immaterielle rettigheter (IPR) i petroleumskontrakter)  
• Ola Granhus Mediås (forurensningsansvaret i petroleumsvirksomheten) 
• forholdet mellom sjølovens og petroleumslovens ansvarsregimer)  
• Henrik Fabian Torgrimsby (fartøysytelsen i subseakontrakter)  
• Diverse semesteroppgaver, særlig innenfor petroleumskontrakter og internasjonal 
voldgift/investeringsrett  
 
EGEN FORSKNING:  
 
• Artikkel om bakgrunnsretten for fartøystjenester i offshoresektoren  
• Artikkel om hovedytelser og risikofordeling i offshoreborekontrakter  
• Kommentar til Grl. § 105 i historisk kommentarutgave til grunnloven - 1814-prosjektet  
• Artikkel/bok om beskyttelsen av privat eiendomsrett i den tidlige folkeretten - 1814-
prosjektet 
 

HENRIK BJØRNEBYE (FØRSTEAMANUENSIS) 

VEILEDEROPPGAVER: 

• Energiinfrastruktur i europeisk interesse (60 sp – i avslutningsfasen) 
• Private investeringer i vannkraftproduksjon (60 sp) 
• Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett på norsk kontinentalsokkel (30 sp) 
• Energy and competition law (30 sp) 
• Dispensasjon fra vernevedtak (60 sp) 
• Forskningsprosjekt om EU-rettsregulering av forsyningssikkerhet og miljø 
• Medveileder på ph.d.-prosjekt om EU-energirett ved University of Eastern Finland 
 

EGEN FORSKNING: 

• Artikkel om ENTSO-Es utkast til Network Code (sluttført - til publisering) 
• Medredaktør til European Energy Law Report (med Martha Roggenkamp - bok i sluttfasen) 
• Arbeid om kontraktsstruktur i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft 
• Erstatningsrettslig arbeid 
• Industrikonsesjonsloven/vassdragsreguleringsloven 
 
 
 
 



HANS JACOB BULL (PROFESSOR) 

FORSKNING UNDER ARBEID: 

• Revisjon av Knophs Oversikt over Norges rett (forsikringsretten), publisering 2013 
• Revisjon av Innføring i veifraktrett, publisering 2014?  
• Artikkel om Folldalsbanen, publisering Årbok for Nordøsterdalen 2013 
• Artikkel om Almindelig norsk Søforsikringsplan 1871 – innhold og kilder, publisering 

2013/2014 
 

KNUT KAASEN (PROFESSOR) 

VEILEDEROPPGAVER: 
 
Doktoravandlinger 
 

• Hanne Sofie Logstein 
• Kevin McGillivray (bi-veileder) 

 
Studentavhandling 
 

• Sofie Komissar (60 sp) 
• Hanne Engesæth (30 sp) 
• Anne Marte Bakkerud (30 sp) 
• Christopher Huitfelt (30 sp) 

 
EGEN FORSKNING: 

• Revisjon av NTK 07 MOD (i regi av Standardkontraktstyret; NI/Norsk olje og gass) 
• Tilsynsstrategi (ekspertgruppe oppnevnt av Arbeidsdepartementet) 
• Uavhengig kontroll i byggeprosjekter (Standard Norge) 

 

OLA MESTAD (PROFESSOR) 

VEILEDEROPPGAVER: 

Doktoravhandlinger 

• Erlend Leonhardsen 
• Anine Kierulf 
• Irina Fodchenko 

Masteroppgave 

Nora Naguib Leerberg 

 

 

 



EGEN FORSKNING: 

• Bok: (red.) Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i 
København (mai 2013) 

• Historisk kommentarutgave av Grunnloven 
• Leder av forskningsgruppe ved Senter for grunnforskning: Transformation of 

international law and Norwegian sovereignty in 1814 
 

ERLING SELVIG (PROFESSOR) 

EGEN FORSKNING: 

• Nordisk sjørettspraksis, kommentarer til Nordiske Domme i  
Sjøfartssanliggender 2004-2008 (II), ND 2009  

• Nasjonal domsmyndighet i Sjøfartsforhold 
• Banklovkommisjonens utredning nr 28: Uførepensjon i private pensjonsordninger, NOU 2013: 

12 
 

MIDLERTIDIG ANSATTE- STIPENDIATER 
 

IRINA FODCHENKO 

EGEN FORSKNING: 

• "En komparativ analyse av sikkerhets- og 
miljøregulering ved utvinning av petroleumsressurser på russisk 
kontinentalsokkel" 

• Samarbeidsprosjekt med MSU, 
http://www.jus.uio.no/nifs/om/50-arsjubileum/energeticheskoe-.html 

• Artikkel under publisering i Lov og Rett "RUSSLANDS RETTSLIGE SATSING 
PÅ DEN NORDLIGE SJØRUTE-ny lov om handelsskipsfart i Den nordlige sjørutens 
havområde 
 

ERLEND LEONHARDSEN (I permisjon frem til mai) 

EGEN FORSKNING: 

Leonhardsen arbeider med en avhandling om EU-rettslige krav til regulering 
av kraftmarkedet, med den foreløpige tittelen "Liberalizing the Structure 
of Regulatory Authority: Multi-level Governance in the Energy Sector". 
Avhandlingen er en del av forskningsprosjektet Omorganisering av 
kraftmarkedet ved NIFS. 
 
Veileder: Ola Mestad 
 
 
 

http://www.jus.uio.no/nifs/om/50-arsjubileum/energeticheskoe-.html


HANNE SOFIE LOGSTEIN 

EGEN FORSKNING: 

Sikkerhetsstyring i petroleumsvirksomheten 

Avhandlingen omhandler sikkerhetsstyringssystemet i petroleumsvirksomheten og særegenhetene 
bl.a. i form av bruk av funksjonskrav i reguleringen med utfylling gjennom veiledninger,  standarder, 
likelydende brev m.v. og vurdering av hvilken betydning styringssystemet har i en juridisk kontekst. 

Veileder: Knut Kaasen og Hans Jacob Bull (biveileder) 

 

MIDLERTIDIG ANSATTE- VITENSKAPELIGE ASSISTENTER 
 

ELISABETH F. ANDENÆS  

Tema for avhandling: 

Arbeidsgivers styringsrett vedrørende 
helsekravene i petroleumssektoren. 

 

Veiledere: Ivar Alvik og Hans Jacob Bull 
  

 

 

OLA GRANHUS MEDIÅS 

Tema for avhandling 

Begrensning og kanalisering av 
forurensningsansvar ved oljevirksomhet. 
Sammenlignende analyse av reglene i 
petroleumsloven og sjøløven. 

 

 

Veileder: Ivar alvik 



 

EVEN VEGARD DALEN 

Tema for avhandling 

Utbygging av kraftnett og vindkraft i 
reinbeiteområder. 

 

Veileder: Kirsti Strøm Bull 

 

 

 

JENNY WALDERHAUG JENSEN 

Tema for avhandling 

Rettslige konsekvenser som følge av 
infrastrukturordningen  

 

Veileder: Henrik Bjørnebye 

 

 

 

  

 

 

MAGNUS ENGH JUEL 

Tema for avhandling 

Konsolideringsmodellen og krav til 
selskapsorganisering  

Veileder: Henrik Bjørnebye 

 

 

CHRISTIAN KYDLAND 

Tema for avhandling 

Dispensasjon fra verneforskrifter til 
kraftformål   

Veileder: Henrik Bjørnebye 
 



2. UNDERVISNING, VEILEDNING, ETTERUTDANNING, 
SEMINARDELTAGELSE, M.V. 
 

Undervisning i valgemner 

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 

 

Emnene i petroleumsrett/Petroleum law skulle vært omarbeidet til ett emne med oppdatert pensum 
og en nytt emne skulle blitt undervist fra og med våren 2014. 
 
Dessverre er denne omarbeidingen av emnene forsinket, omarbeidelsen avventer at det blir ansatt 
en ny 1. amanuensis på avd for Energi- og petroleumsrett. 
 
Inntil videre blir det ikke undervist i den norske versjonen av emnet Petroleumsrett i høstsemesteret. 
 
Den engelske varianten JUS5411 Petroleums Law blir undervist som normalt i vårsemesteret. 
 
Avdelingen arbeider også med å få opprettet et akkreditert erfaringsbasert etter- og 
viderutdanningsprogram på masternivå i North Sea Energy Law (NSELP). NSELP er en joint degree 
hvor avdelingen vil undervise én modul i up-stream energy law i året. Avtalen om en joint akkreditert 
grad ble signert og godkjent av rektor ved UiO i januar 2014. 
 

Gjennom Avdelingens virksomhet har etter hvert et betydelig antall ferdige jurister fått kjennskap til 
petroleumsvirksomheten og dens rettsspørsmål. Avdelingen arbeider for at også fremtidige jurister 
skal få denne kjennskapen. 

Veiledning vitenskapelige assistenter 

Avdelingen har 4 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. 

 

 

 



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. 
 

Formidling 

Informasjon om åpne seminarer sendes ut via e-postliste til ca 700 interesserte. De 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. Se 
http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/petro/  
 
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/studier/emner/index.html 
Avdelingen synliggjør aktiviteter og forskning på Instituttets nettsider http://www.jus.uio.no/nifs/ og 
på Twitter https://twitter.com/NIFSjus. Informasjon spesielt rettet mot studenter legges også ut på 
Facebook: Det juridiske fakultet i Oslo http://www.facebook.com/JUSiOslo?fref=ts  
 
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 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.  
Naturressursrett: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/index.html  
Internasjonal kontraktsrett: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/internasjonal-kontraktsrett/  
Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie.  
Avdelingen bidrar også på Instituttets faglunsjer, der forskerne, vitenskapelige assistenter og 
eksterne inviterte bidrar. Se http://www.jus.uio.no/nifs/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/ (Her 
vises også eksterne arrangementer og naturressurslunsjer).  
 
Organisatorisk informasjon ligger under fanen Om instituttet, der også årsrapporter legges ut.  
 
Presentasjon av hver ansatt oppdateres jevnlig, se http://www.jus.uio.no/nifs/personer/ 

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/petro/
http://www.jus.uio.no/nifs/studier/emner/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/
https://twitter.com/NIFSjus
http://www.facebook.com/JUSiOslo?fref=ts
http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/
http://www.jus.uio.no/forskning/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/index.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/internasjonal-kontraktsrett/
http://www.jus.uio.no/ior/forskning/prosjekter/nye-perspektiver-grunnloven/delprosjekter/konstitusjon-kodifikasjon/index.html
http://www.jus.uio.no/nifs/for-ansatte/aktuelt/arrangementer/
http://www.jus.uio.no/nifs/personer/


3. DELTAKELSE PÅ SEMINARER/FOREDRAG 
 

IVAR ALVIK 

• Var knyttet til Ola Mestads og Dag Michalsens prosjekt om folkerettshistorie rundt 1814 på 
Senter for Grunnforskning/CAS (Center for Advanced Studies) på vitenskapsakademiet 
vårsemesteret 2013 

• Paper/foredrag om «protectin of private property in war and peace under the early law of 
nations,» workshop i regi av CAS- prosjektet, 2013-04 

• Foredrag om eiendomsrett og kaperfart, seminar om kaperfart I Norge rundt 1814, 2013-05 

• Paper/foredrag; “The dual foundations of private property under the early law of nations,” 
workshop I regi av CAS- prosjektet, 2013- 10 

• Foredrag om bakgrunnsretten for OSV- certepartier (“Offshore Support Vessels”) på 
sjørettsforeningens årsmøte, 2013-11 

HANS JACOB BULL 

• Voldgift og megling: hva, hvorfor og litt hvordan. Seminar; 2013-02-06 

• Hurtugruteseminaret i sjørett. Seminar; 2013-10 

IRINA FODCHENKO 

• Petroleumsjuridisk seminar i Danmark 

KNUT KAASEN 

• Arbeidene med NS 8407. Frokostseminar; 2013-11-21 

• Drilling og subseakontrakter: Oppsummering og trender i kontraktsutviklingen. JUS. Det 
årlige sjø- og transportsrettslige seminarer; 2013-10-11 

• Endringer og tilliggende herligheter i NS 8405:2008. Lederkurs; 2013-10-23 

• KLR - samarbeid og kommunikasjon mellom profesjonelle aktører. Seminar; 2013-10-08 

• Kontrakter i olje- og gassindustrien; Standardene, endringer, mislighold, fremdrift. Seminar; 
2013-03-12Kontrakter i olje- og gassindustrien: standarder, endringer, mislighold, fremdrift. 
Seminar; 2013-08-22 

• Kontrollørens ansvar. Seminar; 2013-02-23 

• Megling; Hva, hvorfor og litt om hvordan. Seminar; 2013-10-07 

• Megling i praksis: erfaringer og utfordringer. JUS. Det årlige sivilprosesskurset; 2013-10-31 



• Norwegian fabricition contracts - the oil industry´s demands, their legal implications and 
contractual consequeces. Seminar; 2013-05-31 

• NTK 07 som anbudsgrunnlag for større landprosjekter. bedriftsforedrag; 2013-01-23 

• Nytt i kontraktsretten. Det årlige kontraktsrettskurset; 2013-11-19 

• Offshore - onshore: påvirkninger fra sokkel til landjord - og tilbake?. Entreprenørrisikoen; 
2013-11-11 

• Voldgift og megling: hva, hvorfor og litt hvordan. Seminar; 2013-02-06 

HANNE SOFIE LOGSTEIN 

• Reguleringsmetodikk ved sikkerhetsregulering i petroleumssektoren, 2013-03-20 

• Kort presentasjon, Statoil Stavanger, Hvalerseminaret, 2013-05-16 

ERLING SELVIG 

• Nye uførepensjonsprodukter. Forsikringskonferansen; 2013-11-05 - 2013-11-05 



 

4. DELTAKELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG 
 

IVAR ALVIK 

• Medlem av kontrollkomiteen, Den Norske Krigsforsikring for Skib 

HENRIK BJØRNEBYE 

• Medlem av programkomiteen i Norsk vassdragsjuridisk forum 

HANS JACOB BULL 

• Medlem i JUS faggruppe sjø- og transportrett 

• Medlem i Sikringsutvalget for statlig forsikringsordning av innlånt kunst 

• Varamedlem til styret i Maritimt museum 

• Styreleder i Aukrustsenteret, Alvdal 

• Styreleder i Nordøsterdalsmuseet, Tynset 

KNUT KAASEN 

• Leder av styret for Stiftelsen Lovdata 

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

• Leder av rådet for universitetets barnehage 

HANNE SOFIE LOGSTEIN 

• Regional etisk komite for medisink og helsefaglig forskning 

OLA MESTAD 

• Styret i fondet for dansk-norsk samarbeid 

• Leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Petroleumsfondet) 

• Leder av forskningskomiteen for grunnlovsjubileet (nasjonal tverrfaglig komite) 

ERLING SELVIG 

• Banklovkommisjonen 

• Sjølovkomiteen 

• Styreformann ved Senter for Europarett 



 

5. PUBLIKASJONER 
2013 

IVAR ALVIK 

Arbitration in long-term international petroleum contracts : the "internationalization" of the 
applicable law. I: Yearbook on international investment law and policy 2011-2012. Oxford University 
Press 2013 ISBN 978-0-19-998302-5. s. 387-417 
UiO  

Norway. I: Upstream law and regulation. A global guide. London: Global law and business 2013 ISBN 
978-1-905783-89-2. s. 367-382 

UiO 

HANS JACOB BULL 

Folldalsbanen - jernbaneprosjektet som aldri så dagens lys. Årbok for Nord-Østerdalen 2013 s. 95-112 

Forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, FAL § 4-14 - Rt. 2013 s. 1235. Nytt i privatretten : nyhetsbrev 
for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 15-17 
UiO  
 

Tolkning av ansvarsforsikringsvilkår - Rt. 2013 s. 1228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon 
på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 14-15 
UiO  
 

Transport Law in Norway. Wolters Kluwer 2013 (ISBN 978-90-411-4857-5) 216 s. International 
Encyclopedia of Laws(2013) 
UiO  
 

Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Overby, Lars Rosenberg.  
Søret. Forlaget Thomson 2013 (ISBN 978-87-619-3421-5) 602 s.  
UiO  
 

Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; 
Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn 

Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 
2013 (ISBN 9788205452695) 132 siO 

 

 



INGER HAMRE 

Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; 
Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.  
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 
2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.  
UiO 

KNUT KAASEN 

Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, 
Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto; Hagen, Janne Merete.  

Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet. OSLO: Arbeidsdepartementet 2013 
160 s.  

UiB UiO UIS IRIS   

The lawyer´s approach to safety: law meets engineering. MarIus 2013 (419) s. 55-80 

 

Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; 
Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.  

Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 
2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.  

 

OLA MESTAD 

Claus Winter Hjelms lovboksarbeid: samfunnsordning og regulert kontraktsfridom. I: Kodifikasjon og 
konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-
3632-8. s. 196-215 

UiO    

Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 
(ISBN 9788253036311) 424 s.  

Ingen kvardagshelt - Christian Magnus Falsen var ein mann som det er interessant å prøve å forstå.. 
Klassekampen 2013  

Innleiing - eineveldehovudstad, politikk og studiar. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og 
eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. s. 11-27 

Internasjonaliseringa ved Det juridiske fakultetet etter 1945. I: Det juridiske fakultet gjennom 200 år. 
Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 ISBN 9788281520400. s. 138-150 

Kongen som gav etter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013 s. 10- 



UiO    

Linjene vidare til 1814. I: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i 
København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. s. 339-349 

UiO    

Schlegel mot Sir William Scott i 1800 - Schlegels internasjonale priserettsstudie. I: Frihetens forskole. 
Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. 
s. 299-322 

UiO    

Schlegels "Almindelige stateret" - oppskrift for grunnlovsfedre?. I: Frihetens forskole. Professor 
Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 ISBN 9788253036311. s. 214-
243 

UiO     

 

ERLING SELVIG 

Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen. Utredning fra 
Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt Finansdepartementet 7. 
januar 2013. Oslo: Departementenes servicesenter 2013 (ISBN 978-82-583-1163-5) ;Volum 2013.177 
s. NOU - Norges offentlige utredninger(3) 

Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen. Oslo: 
Departementenes servicesenter 2013 ;Volum 2013.163 s. NOU - Norges offentlige utredninger(12) 

Utviklingslinjer i et nordisk sjølovsfellesskap med internasjonal forankring. MarIus 2013 (417) s. 11-32 

 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; 
Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.  

Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 
2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.  

 

TRINE-LISE WILHELMSEN 

Flexibility, foreseeability and reasonableness in relation to the Nordic Marine Insurance Plan 2013. Il 
Diritto Maritimo 2013 (2) s. 395-412 
UiO 

Flexibility, foreseeability, reasonableness in relation to the Nordic Marine Insurance Plan 2013. 
MarIus 2013 (424) s. 41-68 
UiO 



Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector - the 
knock principle. MarIus 2013 (419) s. 81-111 
UiO 
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Nr 415 Ansvarsreguleringer i borekontrakter 

 Monica M. Zak.  

Nr 417 Det 25. nordiske sjørettsseminar 

 Erling Selvig, Trine-Lise Wilhelmsen, m.fl. 



 

6. 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 offentlig og private 
aktører innen bransjen.  

DOKUMENTASJON 

Avdelingen har bygget opp et omfattende bibliotek over petroleumsrettslig og annen litteratur 
tilknyttet petroleumsvirksomhet, dessuten en ganske omfattende samling bøker om generell 
energirett, elkraft og fornybar energi. I tillegg finnes også en liten amling generell juridisk litteratur. 
Samlet er biblioteket på ca 6000 bind. Biblioteket er unikt i Norge og hører til de fremste i Europa 
innen sitt felt. 

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.  

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. 



 

7. Økonomi 
Avdelingens økonomiske fundament består av fire komponenter: 

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 faste vitenskapelig tilsatte 

Den samlede verdi av disse bidragene kan vanskelig fastslås presist, men ligger på ca 2,5mill. kr. pr. år. 

Ola Mestad har hatt permisjon store deler av 2013. Fakultetets bidrag ville normalt utgjort om lag 4 
millioner. 

 

MIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD 

Nordisk institutt for sjørett, som Avdelingen inngår i, mottar årlige midler fra Nordisk Ministerråd . I 
2013 var bidraget på 3.194.000,00Dk. Det er varslet at dette reduseres med om lag 600.000 Dk fra 
2014. Kontrakten løper ut i 2016.  

 

MIDLER FRA NORSK OJE OG GASS (NOROG) 

Avdelingen mottar årlig en generell støtte på kr. 1.570.000. pr. år fra NOROG. 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.) 

Prosjektet har et akkumulert overskudd som avdelingen ønsker å benytte til tilsetting av ny 
stipendiat. Kontraktsperioden går imidlertid til 31.12.2014 og NIFS har ikke anledning til å påta seg 
den økonomiskere risikoen det innebærer å tilsette utover kontraktsperioden. En stipendiat koster 
om lag 940 000 kroner. 

 



MIDLER FRA OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (VIA NFR) 

Avdelingen mottar en årlig støtte på 1.5 mill. til energiprosjektet fra Olje- og energidepartementet i 
perioden 2000-2014. 

- bibliotek 

- lønnsutgifter til forskere, vitenskapelige assistenter og stipendiater 

- reise-, kurs- og seminarutgifter 

- driftskostnader (pc, kontorrekvisita m.v.) 

 

(Se eget dokument for Avdelingen for petroleums- og energirett, økonomisk årsrapport, 2013) 



 

8. Oversikt over personal med tilhørende fagområde pr. 
mars 2014 

Faste stillinger tilknyttet Avdelingen og Instituttet 

 

Ivar Alvik, førsteamanuensis Petroleumsrett, folkerett, kontraktsrett, 
internasjonal privatrett 

 

Henrik Bjørnebye, førsteamanuensis Petroleumsrett, energirett, EU- og EØS-rett, 
kontrakter og avtaler. 

Hans Jacob Bull, professor emeritus Sjørett, petroleumsrett, forsikringsrett, 
kontraktsrett, erstatningsrett.  

  

Knut Kaasen, professor Petroleumsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, 
pant/ting/konkurs.   

 

Ola Mestad, professor (50 % Instituttet, 50 % 
Senter for europarett))  

Petroleumsrett, internasjonal økonomisk rett, 
kontraktsrett 

Erling Selvig, professor emeritus 

 

 Sjørett, petroleumsrett, EU/EØS,  Anglo-
amerikansk rett, kjøpsrett, alminnelig 
kontraktsrett, bank- og finansmarkedsrett.   

Trine-Lise Wilhelmsen, professor (bestyrer) Petroleumsrett, forsikringsrett, sjørett,  
skatterett, kontraktsrett, erstatningsrett, 
rettsøkonomi 

Kirsti Aarseth, informasjonskonsulent   

Sissel Aastorp, førstekonsulent  

Kari Pound Davies, kontorsjef   

Inger Hamre, bibliotekar  

Henrik Valderhaug Heussche, 
forskningskonsulent 

 

Ida Stabrun, studiekonsulent  

 



2.Tidsbegrensede stillinger 
 

Irina Fodchenko, stipendiat  Petroleumsrett 

Erlend Leonhardsen, stipendiat 

(Permisjon) 

Europarett, energirett, forvaltningsrett  

 

Hanne Sofie Logstein, stipendiat Sikkerhetsstyring, sikkerhetsreguleringen i 
petroleumsvirksomheten 

Elisabeth F. Andenæs, (vit.ass.) Petroleumsrett, arbeidsrett 

Even Vegard Dalen, (vit.ass) 

 

Energirett, Samerett, Folkerett, urfolk, 
Naturressursrett, Ekspropriasjonsrett  

Ola Granhus Mediås, (vit. ass) Kontraktsrett, erstatningsrett 

Magnus Engh Juel (vit. ass) Energirett, Selskapsrett  

Jenny Walderhaug Jensen, (vit.ass)(utsatt 
levering) 

Miljørett, Naturressursrett, Energirett 

 

Christian Kydland, (vit. ass) 
Energirett, Naturressursrett, Dispensasjon, 
VErneforskrift 

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