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1. Forskning og forskningsstrategi 

Generelt 
Forskningen ved Avdeling for petroleums- og energirett omfatter et bredt spekter av emner, med et 

tradisjonelt sektorfokus på petroleums- og kraftsektorene. Forskning innenfor kontraktsrett, 

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

en rekke andre rettsområder, som blant annet tingsrett, miljørett, internasjonal investeringsrett og 

investeringsvern, WTO-rett, skatterett, kommunalrett og strafferett. Enkelte forskere ved avdelingen 

har dessuten utstrakt virksomhet innen andre områder enn petroleum og energi. Flere av 

avdelingens forskere er også involvert i tverrfaglige prosjekter.  

I det følgende redegjøres det for forskningsaktiviteter ved avdelingen, samt noen hovedlinjer for 

avdelingens strategi og enkelte strategiske utfordringer i tiden fremover. Avdelingens forskning 

avhenger av ansettelser, de enkelte forskernes prioriteringer og finansieringen til enhver tid. På 

bakgrunn av den pågående energiomstillingen, klimautfordringene og tilgjengelige forskningsmidler 

har avdelingens forskning hatt en dreining bort fra et tradisjonelt tyngdepunkt innenfor 

petroleumsrelatert forskning mot et økt fokus på fornybar energi.  

Avdelingen har gjennom Akademia-avtalen med Equinor nylig fått tilført en ny fast stilling med 

forskningsplikt innen energi- og klimarett. 

Fra 2018 har avdelingen mistet sin finansiering fra Norsk Olje og Gass. Et spørsmål som vi kommer 

tilbake til nedenfor er om avdelingen bør få en noe bredere profil enn petroleum og energi. Dette vil 

samsvare bedre med det som allerede er realiteten med hensyn til de fast ansattes 

forskningsområder og kompetanse, og det vil kunne gi en bredere plattform for å ivareta avdelingens 

forskningstradisjon særlig innenfor petroleumsrelaterte temaer.   

1.1.1. Energirett (vassdrags- og kraftsektoren) 

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

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

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



Avdeling for petroleums- og energirett 
Årsrapport 

2018 

 

 

Page | 4 

fremtidens regelverk. Avdelingen arbeider derfor med å styrke satsingen på energi som forsknings- 

og undervisningsfag. Denne satsingen skjer i nært samarbeid med Universitetets tverrfaglige 

energisatsning, UiO Energi.  

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

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

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

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

energiunion medfører at EU- og EØS-retten får stadig større betydning for utforming av nasjonal 

energipolitikk og energirett. Videre utvikling av det velfungerende nordiske kraftmarkedet i en 

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

forskningsspørsmål.  

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

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

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

NMBU, TØI, NIBR, Ruralis 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, Paris 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). 

Avdelingen er involvert som partner i fem tverrfaglige prosjekter finansiert av Forskningsrådet 

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

Market» ledet av Frisch-senteret, «REMIX» ledet av CICERO og «Coolcrowd» ledet av Norsk senter 

for bygdeforskning). Julius Rumpf ble i 2017 ansatt som ny stipendiat finansiert av prosjektet 

Omorganisering av kraftmarkedet. Med midler fra det samme prosjektet har vi også tilsatt professor 

Angus Johnston ved Universitetet i Oxford som professor II.  
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Via UiO Energi har avdelingen gjennom et par år fått finansiering under Universitetets 

Akademiaavtale med Statoil. Disse midlene ble i 2017 og 2018 brukt til å ansette Henri van Soest i en 

midlertidig forskerstilling med 50 % forskning og 50 % forskningsadministrasjon. Han har imidlertid 

nå gått inn i en phd-stilling ved Universitetet i Oxford. Avdelingen har gjennom Akademia-avtalen 

nylig fått tilført en fast stilling i klima- og energirett, som er utlyst som en førsteamanuensis-stilling 

med søknadsfrist i mars 2019. Det er av andre grunner også naturlig at skjæringsfeltet mellom energi 

og klima blir et viktigere satsningsområde for avdelingen, noe som også har en side til petroleumsrett 

som vi kommer tilbake til nedenfor. 

Av konkrete prosjekter har vi i senere tid blant annet forsket på insentivmekanismer for optimal 

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

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

nettselskapenes ansvar ved strømbrudd.  

Utenfor Europa er vi involvert i et undervisningssamarbeid innen kraftmarkedsrett og 

gruve/mineralrett med Cape Town University i Sør-Afrika (med eksternfinansiering fra Siu/Diku), et 

undervisningssamarbeid innen klima- og energirett med universitetene i Denver, USA, og København, 

Danmark (med eksternfinansiering fra EU Erasmus+), samt bistand med etablering av en master i 

energirett ved University of Kathmandu, Nepal. 

Samarbeidet om kraftmarkedsrett med Cape Town University i Sør-Afrika skal resultere i bl.a en bok 

om rettsprinsippene i kraftmarkedsdesign med Catherine Banet som hovedforfatter. 

Vi har tilsatt Viktor Weber i en post.doc. -stilling med finansiering fra Norwegian CCS Research 

Centre, og skal utlyse en stipendiatstilling i samme prosjekt i løpet av 2019.  

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

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

energisektoren, petroleumssektoren, havbruks og fiskerisektoren søke å ta opp grunnleggende 

konsesjonsrettslige spørsmål knyttet til blant annet forhold mellom konsesjon og eiendomsrett, 

forholdet mellom konsesjon og avtale, vurdering og meddelelse av konsesjon, tolkning, omgjøring og 
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endring, mv. En tanke med prosjektet er at en bok i konsesjonsrett også på sikt kan danne grunnlag 

for et eget valgemne for master i rettsvitenskap. 

1.1.2. Petroleum og offshore – aktiviteter og forskning 

Avdelingen har siden 2018 ikke lenger midler fra Norsk Olje og Gass til finansiering av 

petroleumsrettslig forskning. Vår siste petroleumsvit.ass leverte sin avhandling i januar 2019 om 

morselskapsgarantier og sikkerhetsstillelse i petroleumsvirksomheten. Se eget punkt nedenfor om de 

særlige utfordringer dette reiser. 

Avdelingen deltar i forskningsprosjekter knytter til Carbon capture and storage (CCS). Dette reiser en 

rekke rettslige spørsmål i grenseområdet mellom tradisjonell petroleumsrett og miljørett, og kan 

bearbeides ut fra folkerettslige, forvaltningsrettslige, konkurranserettslige, kontraktsrettslige og 

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

betydning. Avdelingen deltar som partner i det nyetablert tverrfaglige forskningssenteret for 

miljøvennlig energi (FME) «Norwegian CCS Research Centre». Senteret ledes av Sintef Energi. I 2017 

har vi dessuten blitt godkjent som ny partner i et Horizon 2020 Era-net prosjekt ELEGANCY - Enabling 

a Low-Carbon Economy via Hydrogen and CCS. 

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

avdelingen tidligere. Fabrikasjonskontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig 

område for avdelingen og vil fortsette å være det. Professor Knut Kaasen publiserte i 2018 en ny og 

sterkt revidert utgave av sitt standardverk om de norske standardkontraktene for offshore-

tilvirkningskontrakter, under den nye tittelen «Tilvirkningskontrakter».. Maritime offshorekontrakter, 

herunder bore- og subseakontrakter og andre offshorefartøyskontrakter er også et forskningsområde 

som binder sammen instituttets avdelinger for sjørett og petroleum/offshore.  

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

med et bokprosjekt som fremstiller og sammenligner norsk og britisk petroleumsrett. Henrik 

Bjørnebye har deltatt som redaktør for boken, som skal utgis på forlaget Edward Elgar, og hvor flere 

eksterne forfattere deltar som bidragsytere. Den andre redaktøren Eduardo Pereira har også hatt 
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tilknytning til instituttet gjennom en 10% forskerstilling, men denne er nå opphørt. En planlagt fase 

to av forskningsprosjektet tar sikte på å sammenligne ressursforvaltningsregimene i Norge og 

Storbritannia med tilsvarende regimer i nærmere utvalgte land. 

Boken om konsesjonsrett som Ivar Alvik og Henrik Bjørnebye holder på med å skrive vil behandle 

sentrale deler av petroleumsretten i lys av andre konsesjonssystemer, og vil således også innebære 

en styrking av petroleumsrettsfaget.  

Ivar Alvik er fagansvarlig for internasjonal investeringsrett og er involvert i prosjekter innenfor dette 

feltet som også har en side mot petroleumsrett.  

Ola Mestad er medlem av OECD’s kontaktpunkt i Norge for ansvarlig næringsliv, og hans arbeider for 

øvrig innenfor dette feltet har også en side mot norske selskapers petroleumsvirksomhet i andre 

land.  

Som nevnt har avdelingen fått en ny fast stilling innenfor energi- og klimarett. Denne stillingen er 

ikke fagspesifikt knyttet opp mot kraft eller fornybar energi. Det vil dermed ikke være unaturlig at 

også forholdet mellom petroleumsutvinning og klima inngår i stillingens forskningsfelt. Gitt de 

utfordringer og dilemmaer som knytter seg til dette skjæringsfeltet er det uansett et naturlig økt 

satsningsområde for avdelingen. 

1.1.3. Strategiske utfordringer og faglig profil 

Avdelingen har i mange år hatt en omfattende forskning innenfor petroleumsrettslige temaer, 

herunder både regulatoriske spørsmål, konsesjonsrett og offshorekontraktsrett. En rullerende 

vit.ass-ordning finansiert av midler fra Norsk Olje og Gass har hatt sentral betydning. De faste 

vitenskapelige ansatte har brukt mye av sin forskningstid på veiledning av vitenskapelige assistenter 

(vit.asser). Dette har gitt god avkastning i form av betydelig høyere forskningsproduksjon enn det 

som ellers hadde vært mulig, som også har holdt gjennomgående høyt nivå. Både avdelingen og 

petroleumsretts-stillingene har hatt godt rykte hos studentene, og trukket til seg gode søkere, noe 

som har bidratt til høy forskningskvalitet.  
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Finansieringen fra Norsk Olje og Gass opphørte imidlertid i 2018. Dette innebærer at avdelingen ikke 

lenger har noen finansiering av petroleumsrettslig forskning, i form av vit.asser, stipendiater eller 

andre midlertidig ansatte. Alle de faste vitenskapelige ansatte på avdelingen er finansiert av 

fakultetet, og berøres således ikke direkte av dette. Ingen har imidlertid forskningsplikt knyttet 

spesifikt til petroleumsrett, og alle har også andre interessefelter og ansvarsområder ved fakultetet. 

Petroleumsrett er heller ikke noe prioritert forskningsfelt for fakultetet eller universitetet sentralt. 

Det må nok anses som et forholdsvis snevert felt i rettsvitenskapelig forstand, i den forstand at faget 

har et spesifikt fokus mot en bestemt næring. Samtidig er feltet omfattende og komplekst i den 

forstand at det forutsetter beherskelse av flere sentrale deler av retten, ofte sett i sammenheng. 

Denne funksjonelle tilnærmingen gjør at det over tid har blitt bygget opp verdifull kompetanse og 

kunnskap på avdelingen innenfor ulike rettsområder med anvendelse langt utover 

petroleumsnæringen.   

Denne situasjonen skaper behov for en gjennomtenkning av avdelingens strategi. Det er særlig to 

spørsmål som krever nærmere vurdering – avdelingens profil og mulige finansieringskilder.  

Det er ikke gitt at avdelingens tradisjonelle tyngdepunkt mot petroleumsrett bør opprettholdes. 

Avdelingen har allerede hatt en viss dreining av tyngdepunkt mot energirett og kraft- og 

vassdragsrett. Her er det også gode finansieringsmuligheter. Avdelingen har som nevnt nylig fått 

tildelt en fast stilling innenfor klima- og energirett, gjennom akademia-avtalen med Equinor.  

En helt rendyrket energirettslig profil samsvarer imidlertid ikke så godt med avdelingens tradisjonelle 

orientering mot petroleumsrett, ressursforvaltning og kompleks kontraktsrett. Videre har flere av de 

faste vitenskapelig ansatte til dels betydelig bredere fagkompetanse og forskningsinteresser enn 

energirett, og for så vidt også petroleumsrett. En fellesnevner er imidlertid næringsregulering og 

ressursforvaltning i noe bredere forstand, herunder både offentlig- og privatrett. Dette må anses å 

være noe av det som er unikt og kjennetegner både avdelingen og instituttet som helhet. Både 

petroleumsrett og kraft-/vassdragsrett handler om energi, men også om forvaltning av ressurser med 

stor nasjonal-strategisk og økonomisk betydning. 
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Samtidig er det fortsatt behov for petroleumsrettslig forskning. Avdelingen har et ansvar for å 

forvalte forskningstradisjoner og kunnskap om regulering av petroleumsnæringen som både 

næringen og samfunnet bør ha en interesse i at opprettholdes og videreføres. Petroleumsvirksomhet 

er Norges viktigste næring, og vil antagelig være det i mange tiår fremover i tid. De åpenbare 

utfordringer petroleumsnæringen står overfor knyttet til klima og miljø vil kreve kunnskap om og 

forskning på petroleumsrettslige spørsmål. Som nevnt over er det også naturlig at dette blir et økt 

satsningsområde for avdelingen. Samtidig står næringen antagelig overfor en omstilling mot gradvis 

nedskalering av investeringer, leteaktivitet og produksjon, som reiser utfordringer knyttet til hvordan 

eksisterende ressurser, kunnskap og teknologi kan utnyttes best mulig.  

Norske myndigheters forvaltning av petroleumsressursene i Norge er en unik suksesshistorie som har 

vært mulig gjennom en egen forvaltertradisjon og et kompetent embetsverk som har utviklet rettslig 

og regulatorisk spisskompetanse, blant annet i samarbeid med akademia. Her har man innenfor 

petroleumsvirksomheten bygget på og videreutviklet lange tradisjoner i det norske embetsverket 

knyttet til forvaltning av naturressurser som fisk og vannkraft. Denne kunnskapen er det viktig å 

ivareta, vedlikeholde og videreutvikle. Avdeling for petroleums- og energirett har et unikt 

utgangspunkt i så måte.  

I lys av dette er det sterke grunner som tilsier at avdelingen fortsatt bør tilstrebe å ha en tydelig 

tilstedeværelse innenfor petroleumsrett. I praksis krever dette imidlertid nye finansieringskilder både 

for å opprettholde forskningsvolum og av hensyn til nyrekruttering. 

Både dette og andre grunner kan tilsi at avdelingen bør utvikle en noe mer åpen og fremtidsrettet 

profil, som samtidig ivaretar avdelingens lange tradisjoner innenfor petroleums- og energirett. Dette 

vil kunne gi flere ben å stå på i en situasjon der petroleumsvirksomheten er under økende press, og 

ikke lenger er en «pionernæring» slik den var for noen tiår siden.     

Faglig og akademisk gir en mer generell satsing på ressursforvaltnings- og 

konsesjonsrett/næringsregulering god mening. Dette vil både videreføre avdelingens lange 
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tradisjoner innenfor petroleums- og energirett, og det vil ha mer alminnelig rettsvitenskapelig 

betydning og interesse også for andre samfunnsområder og sektorer.  

En nærliggende mulighet i forlengelsen av dette kunne være en såkalt FRIPRO søknad, altså frie 

forskningsmidler fra forskningsrådet. Dette henger høyt og er prestisjetungt og vil befeste avdelingen 

som et ledende forskningsmiljø innenfor dette området. Man kan også på sikt se for seg mer 

ambisiøse mål, som for eksempel en søknad om å bli såkalt SFF (Senter for Fremragende Forskning). 

En slik søknad ble fremmet gjennom Naturressursgruppen for noen år siden, uten at søknaden da 

nådde opp, men det forhindrer ikke at det kan gjøres et nytt initiativ. 

En annen mulighet for å erstatte midlene fra Norsk Olje og Gass kan være alternativ finansiering fra 

petroleumsnæringen, enten som et spleiselag eller fra bestemte aktører. Her kan man enten se for 

seg finansiering av et prosjekt, eller enkeltstillinger, som kan være både midlertidige og faste. 

Finansiering av enkeltstillinger kan være lettere å få til siden det gjør kostnadene mer overkommelige 

og «utbyttet» mer forutsigbart. Slike stillinger vil kunne knyttes spesifikt til fagområder som for 

eksempel petroleumsrett, offshoretilvirkningskontrakter, eller maritime offshorekontrakter.  

Man kan også tenke seg mer omfattende prosjekter knyttet til et bestemt problemkompleks. 

Avdelingen vurderer et mulig forskningsprosjekt om eksisterende innretninger og infrastruktur på 

kontinentalsokkelen, som vil kunne spenne fra spørsmål knyttet til samordning og tredjepartsadgang, 

til klima- og miljøutfordringer og fjerning, med ressursforvaltning som et nøkkelbegrep. Gitt 

kostnadsrammen for et slikt prosjekt, som antagelig vil være minst 10-15 millioner over en femårs 

periode, vil det antagelig være vanskelig å få det fullfinansiert gjennom næringen.  

Totalt sett tilsier dette antagelig at avdelingen bør se mer mot forskningsrådet når ny forskning skal 

finansieres. Forskningsrådet har egne programmer for forskning som delfinansieres eller utføres i 

samarbeid med næringslivet. Avdelingen vurderer å søke midler gjennom Petromaks2 programmet, 

som deler ut 100 millioner til petroleumsforskning i samarbeid med næringslivet med søknadsfrist i 

høst.  
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Avdelingen bør imidlertid på sikt også vurdere søknader innen andre felter enn energi og petroleum, 

eller mer sektorovergripende programmer. Et felt som ligger nært avdelingens tradisjoner er for 

eksempel mineralsektoren. Gjennom MENSA-prosjekt med Sør-Afrika som ledes av Catherine Banet 

har vi allerede begynt å utvikle materialet om mineralrett som kunne lett utvides gjennom en større 

satsing i lys av forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Her vil et noe bredere 

interessefelt orientert mot ressursforvaltning være nyttig, både fordi det fremstår mer akademisk og 

fordi det gir tilgang på et bredere spekter av forskningsmidler. En mer sektorovergripende 

tilnærming vil også være forskningsmessig fruktbart og bidra til nye innsikter i seg selv gjennom at 

man ser ulike sektorer i sammenheng. Henrik Bjørnebye og Ivar Alviks konsesjonsrettsprosjekt er et 

eksempel på at forskningen på avdelingen allerede går i denne retningen. 

Et nærliggende og første skritt i retning av en slik strategi som er skissert over kan være at avdelingen 

endrer navn, til for eksempel «Avdeling for ressursforvaltning og energirett». Dette bør imidlertid 

også ses i lys av instituttets strategi og profil som helhet. 

1.1.4. Publisering på engelsk 

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

relevant og aktuelt. Alle de faste vitenskapelig ansatte publiserer jevnlig på engelsk. Samtlige 

stipendiater som per i dag er tilsatt ved avdelingen skriver sine avhandlinger på engelsk. Tidsrammen 

for vit.ass.-avhandlinger tillater normalt ikke at de skrives på engelsk med mindre forholdene ligger 

spesielt til rette for det. 

1.2  Undervisning og veiledning i 2018 

Avdelingen har hatt undervisning i følgende valgemner: 

 

JUS5430/JUR1430 Tilvirkningskontrakter (tidligere petroleumskontrakter) fagansvarlig 

Knut Kaasen – fra vår 2019 er det vedtatt av fakultetet sentralt at faget heretter bare vil 

tilbys årlig, antagelig i høstsemesteret 

JUS5411 Petroleum Law, fagansvarlig Ivar Alvik – undervises hver vår. 

JUS5851 International Investment Law, fagansvarlig Ivar Alvik – undervises hver vår. 
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JUS5911 – International Climate Change and Energy Law, Catherine Banet har vært 

fagansvarlig 2017-2019 og vil fortsatt undervise i faget (sammen med Prof. Christina 

Voigt på IOR som er fagansvarlig fra 2019) 

 

Annen undervisning  

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

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

– ansvarlig fra avdelingen er Catherine Banet. Hver av institusjonene står for en intens 

undervisningsperiode på to uker, slik at studentene samles fire ganger spredt over halvannet 

år. Forskere fra de fire institusjonene deltar også i hverandres «blokker». Kurset avsluttes 

med en masteravhandling over et halvt år. Programmet er først og fremst rettet mot 

praktiserende jurister fra Europa, og kan kombineres med fulltidsstilling. Avdelingen anser 

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

søsterinstitusjoner i Nederland, Danmark og Skottland, men også i andre europeiske land. 

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

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

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

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

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

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

energirett.  

Seminarer og etterutdanning 

 

Utviklingstrekk i EU-energiretten 

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

European Energy Law Seminar 

Arrangeres i den Haag i samarbeid med University of Groningen og NeVER hvert år 

Petroleums- og energijuridisk klubb i Oslo og Stavanger 

Aktuelle petroleumsrettslige og energirettslige temaer, kombinert med enkelt sosialt 

samvær. 15-35 deltagere pr. møte. Instituttets ansatte deltar i den faglige tilrettelegging 

av de årlige petroleumsjuridiske seminarene.   

http://nselp.eu/
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1.3  Formidling 

Avdelingen synliggjør aktiviteter og forskning på instituttets nettsider 

 

 Avdelingens forskningsområder, forskningsprosjekter og publikasjoner vises under 

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

 Forskningsstrategi og internasjonalt samarbeid vises under Om forskningen. 

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

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

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

 Flere av forskerne deltar i forskergruppene i Naturressursrett, og Rett, Økonomi og 

Forvaltning 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.  

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

emnesider også på Instituttets nettside  

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

fakultet i Oslo  

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

 Organisatorisk informasjon ligger under fanen Om instituttet, der også årsrapporter 

legges ut.  

 Presentasjon av hver ansatt oppdateres jevnlig. 

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

Tidsskrifterien MarIus  

utgis av Sjørettsfondet, som fremmer forskning innen instituttets fagområder.  

Serien omfatter også årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Laaw 

Yearbook) og flere utgivelser på engelsk 

MarIus’er 2018 med tilknytning til avdelingen 

MarIus 508: Anders Eide Røyneberg, Staten som konsesjonsmyndighet og kontraktspart i 

fergekonsesjonskontrakter - Fergekontraktene i møte med det offentliges myndighetsfunksjoner og 

fleksibilitetsbehov (veileder Ivar Alvik) 

MarIus 504: Knut Klever Næss, Konkurrerende årsaker til forsinkelser i entreprise- og 

fabrikasjonskontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NF 15 (veileder Ivar Alvik) 

SIMPLY 2018:  

- State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in 

infrastructure sectors, by Henrik Bjørnebye and Ivar Alvik 

- The Prosumer in European Energy Law, by Henri van Soest 

MarIus 500: Erling Selvig, Rettighetshaver- og morselskapsansvar ved omsetning av deltakerandeler i 

tillatelser etter petroleumsloven. 

MarIus 499: Ivar Gullbrand Nyhus, Nettselskapets ansvar for avbrudd og spenningsfeil - i 

nettleieavtaler med næringsdrivende (veiledere Henrik Bjørnebye og Ivar Alvik) 

MarIus 496: Amelie Lied Haga, Kontraktskjeder basert på NTK 15 og NIB 16 – med fokus på hvordan 

kontraktene fungerer back-to-back (veileder Knut Kaasen) 

MarIus 491: Merima Buzaljko, Ansvaret for underleverandører i offshorefabrikasjonskontrakter 

(veileder Knut Kaasen) 

MarIus 492: Andreas Bjørklund, Om utvinningstillatelsen som dekningsobjekt - Problemstillinger 

knyttet til rettighetshavers betalingsproblemer (veileder Knut Kaasen) 
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De vitenskapelig ansatte ved avdelingen og deres aktiviteter i 2017  

 

HENRIK BJØRNEBYE  (PROFESSOR)  
 
EGEN FORSKNING 

Bokprosjekt om konsesjonsrett med Ivar Alvik, bokkapittel om vannkraft i EU, artikkel om tålegrensen 
for vindkraft med Pauline Helle, artikkel om tredje energimarkedspakke, sluttføring av bok om norsk 
og britisk petroleumsrett (redaktør sammen med Eduardo Pereira samt forfatter av to kapitler).  

UNDERVISNING 

Rettskilder til fots, erstatningsrett og juridisk metodelære (JUS1111 og JUS1211) samt 
ekspropriasjonsrett (valgemne). Forskningstermin høsten 2018 og våren 2019. 

VEILEDNING 

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

Veileder for flere vit.ass.er og andre studenter.  

PUBLIKASJONER 

”Tålegrensen for vindkraft” artikkel med medforfatter Pauline Helle basert på hennes vit.ass.-
avhandling, under ferdigstillelse for vurdering i Tidsskrift for eiendomsrett 

”The impact of the third energy market package on national resource management”, til levering for 
vurdering i SIMPLY 2019 

”Regulating Offshore Petroleum Resources: The British and Norwegian Models”, redaktør med 
Eduardo Pereira, forventet publisering Edward Elgars august 2019   

“Energirett” I Knophs oversikt over Norges rett (15. utg., Universitetsforlaget, forventes publisert 
2019) 

“State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors” 
med medforfatter Ivar Alvik, SIMPLY (2018)  

“Just how much is enough? EU regulation of capacity and reliability margins on interconnectors”, med 
medforfatter Julius Rumpf, Journal of Energy and Natural Resources Law (2018) 
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“Optimal location of renewable power”, artikkel i Energy 147 (2018) s, 1203-1215 med medforfattere 
Cathrine Hagem og Arne Lind (tidligere arbeidsutkast også inntatt i CREE Working Paper 04/2017)  

 

FOREDRAG 

Diverse foredrag, særlig om EUs energiunion, ACER og tredje energimarkedspakke  

 

VERV 

Leder av eksamenskomitéen for det obligatoriske advokatkurset 

Studieårsansvarlig, første studieår, master i rettsvitenskap, UiO (permisjon) 

Medlem av programkomitéen, E.ON Stipendienfonds 

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

Vararepresentant i styret, UiO Energi 

Medlem av programkomitéen til Norsk Vassdragsjuridisk Forum 

 

EKSPERTARBEID 

Diverse betenkninger. 

 

KNUT KAASEN  (PROFESSOR) 

 
FORSKNING 

 Ferdigstilt Tilvirkningskontrakter (se Publikasjoner) 

UNDERVISNING 

V-18 + H-18: Forelesninger dynamisk tingsrett 

V-18 + H-18. Valgfag Petroleumskontrakter 

V-18: Petroleum Law (JOA) 
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H-18: Kurs dynamisk tingsrett 

V-18 + H-18: Eksamenssensur 3. studieår 

VEILEDNING 

Kevin Mc Gilvray (PhD) 

Anders Ødegård (60 sp) 

ADMINISTRASJON 

Vara-instituttleder 

koordinator masterveiledning 

FOREDRAG 

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

petroleumsrett 

PUBLIKASJONER 

Tilvirkningskontrakter. Med kommentarer til NTK 15 og NF 15 (Universitetsforlaget 2018, 941 s.) 

ANNET 

Solstrandkomiteen (som organiserer det årlige Bergenske oljerettssymposium på Solstrand) 

Deltager i etableringen av og undervisningen på Meglingsakademiet (eksamensrettet meglingskurs i 

regi av Advokatforeningen og JUS) 

Styreleder i Jusstudentenes stiftelse (JSS) 

Bistand til Riksrevisjonen (bl.a. rapporten om Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og 

sikkerhet i petroleumsvirksomheten) 

Voldgifts- og meglingsoppdrag 
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IVAR ALVIK  (PROFESSOR) 
 
FORSKNING  

I løpet av 2018 ferdigstilt og/eller publisert følgende artikler:  

- Alvik, Ivar (2018). The First Norwegian Climate Litigation. Journal of World Energy Law and 

Business.  ISSN 1754-9957.  11(6), s 541- 545 

 

- Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2018). State liability for regulatory changes – the special case 

of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (502), s 139- 175   

- Alvik, Ivar (2018). Protection of private property in the early law of nations. Journal of the 
History of International Law / Revue d'histoire du droit international.  ISSN 1388-199X.  20(2), 
s 217- 250 

- ‘Investor-state contracts’ i  Markus Krajewski and Rhea Tamara Hoffmann (ed.), Research 
Handbook on Foreign Direct Investment (Edward Elgar, 2019) 

- ‘Berettigede forventninger som grunnlag og skranke for omgjøring av forvaltningsvedtak og 
avtaler med det offentlige’ i Henriette Tøssebro (red.), Ugyldighet i forvaltningsretten 
(kommer i 2019) 

- ‘Frihet og fremmedgjøring hos den unge Marx: Kritikken av den økonomiske liberalismen’ i 
Christoffer Eriksen (red.), Marx, Rett og Samfunn (kommer i 2019 på Pax forlag) 

I tillegg en del arbeid med artikkelen «The justication of privilege in international investment law: 
preferential treatment of foreign investors as a problem of legitimacy», som antagelig blir 
publisert i European Journal of International Law i løpet av 2019; bokprosjekt om konsesjonsrett 
sammen med Henrik Bjørnebye, og en artikkel om «Konsesjoners grunnlovsvern (inkludert 
vernet etter EMK P1-1)». Også en del arbeid innenfor kontraktsrett i forbindelse med fagansvar, 
og et par planlagte artikler innenfor dette feltet. 

UNDERVISNING  

Fagansvar og undervist i det obligatoriske faget i Obligasjonsrett I (kontraktsrett) på 3. studieår.  

Fagansvar og undervist i valgemnene i International Investment Law og Petroleum Law. 

Undervist i valgemnene i Petroleumskontrakter/Tilvirkningskontrakter, Ekspropriasjonsrett, Law of 
the Sea, Maritime Law: Contracts 

VEILEDNING 
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Phd: Jørgen Skjold, Represalier i folkeretten; Josefin Engström, Konstitusjonalisering av internasjonal 
investeringsrett; Yuliya Chernykh, Kontraktstolkning i investeringsvoldgift  

Vit.asser; Anders Eide Røyneberg, Fergekonsesjonskontrakter, Håvard Berntzen, trafikklyssystemet i 
oppdrettsnæringen.  

Flere 30 sp masteroppgaver. 

DELTAGELSE PÅ SEMINARER /FOREDRAG 

Bla. Petsem 2018, Solstrand-seminaret 2018, interne seminarer 

Diverse foredrag 

VERV 

Leder av forskergruppe om Rett, Økonomi og Forvaltning (sammen med Christoffer Eriksen) 

EKSPERTARBEID 

Diverse betenkninger, voldgiftsdommer i to saker. 

Nettverksleder for JUC-nettverk om kommersiell voldgift 

 

CATHERINE BANET  (FØRSTEAMANUENSIS) 
 

FORSKNING 

- Karbonfangst- og lagring: CCS generelt, og bio-CCS (NCCS), karbonfangst- og lagring og 

hydrogen (ELEGANCY);  

- Bokprosjekt om rettsprinsippene i kraftmarkedsdesign (MENSA); 

- EØS-relevans av EUs forordning om styringssystem for EU Energiunion;  

- Statsstøtte-regelverk og energisektoren, med fokus på fornybarenergy (REMIX); 

- EUs regulering av kapasitetsmekanismer (utenlandsdeltagelse og stasstøtte) (CREE og 

REMIX), plusskundeordning i Norge, corporate renewables PPAs. 

- Regulering av folkefinansiering av klimatiltak (COOLCROWD). 

 

Fagområder: energirett, EU/EØS-rett, statsstøtte, havrett, miljørett, herunder klimarett.   

Pågående forskningsprosjekter, med ekstern finansiering: 

- NCCS (FME) – Norwegian CCS Center 
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- REMIX (avsluttet i desember 2018) 

- ELEGANCY (ACT-EraNet - CLIMIT) Enabling a low-carbon economy via hydrogen and CCS 

- CREE (FME) – Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy 

- MENSA (SiU/Diku)– Minerals and Energy law cooperation with South Africa 

- COOLCROWD (Forskningsrådet) – Lokal folkefinansiering av klimatiltak 

- PLANCOAST (Forskningsrådet) – Kystsoneforvaltning og private rettigheter 

 

UNDERVISNING 

Undervisning ved det juridiske fakultet:  

- Petroleum Law (masternivå), International Climate Change and Energy Law (Masternivå), Law 

of the sea (masternivå), rettskilder til fots 1. studieår, rettskildelære (kurs), miljørett (kurs), 

fransk for jurister (FRAJUR); PhD course (UiO) JUS5920 – Current Issues in EU Law 

Undervisning ved utenlandske universiteter: 

- «The Law of Electricity Market Design», Cape Town University, South Africa; NSELP LLM 

programme, Groningen, Aberdeen and Copenhagen; «Crowdfunding Regulation», University 

of Agder, Master programme in Business Administration , School of Business and Law 

VEILEDNING 

- Živilė Baltrūnė, “Legal Framework as a Catalyst for Residential Prosuming. Comparative 

analysis of prosuming conditions in Lithuania and Norway” (30 spg) - mai 2018 

- Igor Salgues: “Commitments and Legal Obligations in the Paris Agreement: Compliance and 

Adjudication” (30 spg) - mai 2018 

- Alice O’Brien – «Liability framework for the shipping phase of carbon capture and storage 

(CCS)” (30 spg) - november 2018 

- Annika Frosch “Ocean Acidification: Obligations under international and regional treaty law” 

(30 spg) - november 2018 

- Morten Heide Feiring: «Ansvarsoverføring til staten etter nedstengning av CO2-

lagringsanlegg på norsk kontinentalsokkel» (60 spg) – januar 2019 

 

FOREDRAG 

Diverse foredrag i Norge og utlandet om: 

- «Bio-CCS: regulating carbon negativity»; 
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- «Hydropower concessions in France: opening up to competition… or not.» 

- «Blockchain og energisektoren: utvalgte juridiske problemstillinger»; 

- «The regime for seabed mining in the Area»; 

- “Clean energy technologies: regulating technology transfer”; 

- «State of play of support schemes for renewable electricity generation in France: legal 

review”; 

- «Climate litigation: how could comparative law be instructive to the Norwegian judiciary.»; 

- «Crowdfunding of low carbon measures in agriculture»; 

- «EUs godkjenning av kapasitetsmekanismer»; 

- «Utenlandsk deltagelse i nasjonale kapasitetsmekanismer: en juridisk analyse»; 

- «Kraftkontrakter: Corporate Renewable PPAs sett i lys av EU-retten»; 

- «Bioenergy with carbon capture and storage (Bio-CCS): moving from carbon neutrality to 

carbon negativity as a legal requirement»; 

- «Open Innovation models for the energy transition: which treatment for Intellectual Property 

Rights?”; 

- «Nouvelles utilisations des grands fonds marins»; 

- «Nytt fornybardirektiv og styringssystem for energiunionen: Rettslige virkninger for EØS-

landet Norge?»  

 

VERV 

Utenlandsansvarlig ved det juridiske fakultet, UiO (mai 2017-); Nestleder, forskergruppen for 

naturressursrett, det juridiske fakultet, UiO; Styremedlem i Becour AS; Medlem av fagutvalg for 

energi- og miljørett, JUS Utdanningssenter for jurister (2015-); Medlem, AAG to the IBA – Natural and 

Resources Law section (2015-). 

PUBLIKASJONER 

- Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Banet, Catherine & Rayner, Tim (2018). Black-out 

concerns against markets: Capacity mechanisms in European electricity markets. ECPR 

General Conference 2018 

- Banet, Catherine (2018). Prosumer Legislation in Norway: A First Step for Empowering Small 

Energy Consumers., In Martha Roggenkamp & Catherine Banet (ed.),  European energy law 

report Volume XII.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-672-1.  VIII.  s 169 - 189.  

- Banet, Catherine (2018). Techno-nationalism in the context of energy transition. Regulating 

Technology innovation transfer in offshore Wind technologies, In Donald N. Zillman; Martha 

Roggenkamp; Leroy Paddock & Lee Godden (ed.),  Innovation in energy Law and Technology. 
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Dynamic solutions for energy transitions.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-882208-

0.  Part 5.  s 74 - 99 

- The Norwegian Licensing System, Henrik Bjørnebye and Catherine Banet, North Sea and 

Beyond (under trykk) 

- Skriftlig innspill til Stortinget, Representantforslag til finanskomiteen om lov om 

folkefinansiering, 4. februar 2018.  

Redaktørarbeid: 

- M. Roggenkamp and C. Banet, European Energy Law Report XII (Intersentia, Nov 2018) 

- C. Banet, The Law of the Seabed (BRILL, 2019) 

Populærvitenskapelig publikasjoner: 

- «Frankrike som EUs nye klimaleder?» Energi og Klima nettmagasinet, REMIX Frankrike, 1. 

nov. 2018 https://energiogklima.no/kommentar/frankrike-som-eus-nye-klimaleder/  

Media/sitater i media 

- NRK Nyhetslunsj, live intervju om ACER, 22. mars 2018 

- ZERO-konferansen, diskusjonsbord vert om CCS, 7. nov. 2018 

EKSPERTARBEID (betenkninger, voldgiftsoppdrag m.m) 

- Assessing the independence and effectiveness of National Regulatory Authorities (NRAs) in 

the field of energy, report for France, for the European Commission, DG Energy. 

 

OLA MESTAD (PROFESSOR) 
 

Forskning - artikler  

Mestad, Ola (2018). The voice of affected persons in the OECD guidelines and guidance 
documents, In Herman Mulder; Martijn Schelteman; Sander van t` Foort & Constance 
Kwant (ed.), OECD guidelines for multintional enterprises: a glass half full. A liber 
amicorum for Dr. Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD working party on responsible 
business conduct 2013-2018.  OECD Publishing.  Kapittel.  s 77 – 88 

https://energiogklima.no/kommentar/frankrike-som-eus-nye-klimaleder/
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Mestad, Ola (2018). Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova, I: Ola Alsvik; Hans Hosar & 
Marianne Wiig (red.),  I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-
årsdagen 22. juni 2018.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-377-6.  Kapittel 
07.  s 217 - 255 

Mestad, Ola (2018). Identifying effective practices in offering good Offices and mediation 
for OECD national contact points, In Catherine Kessedjian & Nicola Bonucci (ed.),  40 ans. 
Des lignes directrices de l´OCDE pour les entreprises multinationales. 40 years of the OECD 
guidelines for multinational enterprises.  Editions A. Pedone.  ISBN 978-2-233-00868-
8.  Kapittel.  s 165 – 173 

Forskning - bok 

Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & 
Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different 
views on legal integration of Europe, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; 
Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European 
Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-
7.  Chapter.  s 1 – 12 

Forskning pågående 

Redaktør av Grunnloven Historisk kommentarutgave 

Undervisning 

Forelesninger i obligasjonsrett 

Kurs i obligasjonsrett 

Forelesning i petroleum law 

Forelesning i Business and Human Rights 

Diverse foredrag om ansvarlig næringsliv 

 

Forskningsledelse 

Leder av instituttets forskningssatsing i havbruksrett 

Verv 

Leder av OECD-Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv 
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Styremedlem UiO: Energi 

Medlem av arbeidsgruppe for OECD Guidance for Financial Institutions 

Leder av Etikkinformasjonsutvalget 

Styreleder Fondet for dansk-norsk samarbeid 

 

Voldgift 

Iallfall voldgiftsdommer i en petroleumsrettssak 

 

HANS JACOB BULL (PROFESSOR EMERITUS) 
 

FORSKNING 

Artikler 

Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid (sammen med Anne-Karin Nesdam), 

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2017 s. 169-203. 

Natural damage insurance, i: Scandinavian Studies in Law Volume 64, Stockholm 2018, s. 45-55. 

  

OFFENTLIGE UTREDNINGER 

NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool (leder av utvalg 

oppnevnt desember 2017, innstilling avgitt 6. februar 2019) 

Diverse foredrag, først og fremst om naturskadefforsikring 

Veiledning i sjørett og havbruksrett 

Bøker 

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

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

2017; 
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Handbook on hull insurance (sammen med Trine-Lise Wilhelmsen) 2. utg., mai 2017 

 

ERLING SELVIG (PROFESSOR EMERITUS) 
 

MarIus nr. 500 s. 1-67: Rettighetshaver- og morselskapsansvar ved omsetning av deltakerandeler i 

tillatelser etter petroleumsloven (2018) 

"Tariffsaken i Høyesterett", foredrag Petroleumsjuridisk seminar 2018, gjengitt 
"https://event.scanone.no/petsem2018/presentasjoner"   

Nordiske dommer i sjøfartsanliggender (ND) 2014 s. iii-lxxv Kommentarer 2009-2014 (2018) 

Nordiske dommer i sjøfartsanliggender (ND) 2012 s. III-XLVIII Kommentarer 2009-2012 I (2016) 

 

Midlertidig ansatte – vitenskapelige stillinger 
 

DANIEL ARNESSON (STIPENDIAT) 
 
FORSKNING 

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

Huvudvägledare: Inger-Johanne Sand 

Bivägledare: Henrik Bjørnebye 

 

IRINA FODCHENKO   (STIPENDIAT) 
(sluttet I 2018) 

FORSKNING 

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

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

Veileder: Erik Røsæg  

https://event.scanone.no/petsem2018/presentasjoner
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JOSEFIN ENGSTRÖM (STIPENDIAT)  
 

FORSKNING 

“The constitutionalization of international investment law” 

Veileder: Ivar Alvik 

  

JULIUS RUMPF (STIPENDIAT) 
(sykemeldt) 

FORSKNING 

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

 Veileder: Henrik Bjørnebye 

  

HENRI VAN SOEST (FORSKER) - sluttet i 2018  
 

FORSKNING 

 «The prosumer in European energy law» 

 Veileder: Henrik Bjørnebye 

 

Prosjektmidler/ nøkkelprosjekter ved avdelingen: 

 

Nordisk Ministerråds bevilgning til NIFS er forlenget ut 2018.  

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

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

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

Daniel Arnesson og Ola Mestad (styremedlem) videreføres. 

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

Prosjektet er finansiert av NFR. 

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

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

Energimyndighetene, Energi Norge. Catherine Banet er deltaker. 

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

Henrik Bjørnebye er deltaker. 

NCCS (FME) – Norwegian CCS Center. Catherine Banet koordinerer forskningen for 

Instituttet, og flere vit.asser og post.doc Viktor Weber deltar. 

ELEGANCY (ACT-EraNet - CLIMIT) Enabling a low-carbon economy via hydrogen and CCS. 

Catherine Banet er deltager i prosjektet. 

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

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

Stiftelsen Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning.  Catherine Banet og Henrik 

Bjørnebye er deltagere i prosjektet. 

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

“TUCCCEL” - “Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law”. 

Finansiering fra ERASMUS+ Jean Monnet-Programmet. Undervisningssamarbeid mellom 

universitetene i Oslo, Denver (USA) og København (Danmark), under koordinering av Colorado 
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European Union Center of Excellence (CEUCE). Catherine Banet er akademisk koordinator og 

hovedforeleseren for Oslo. 

Universitetets Akademiaavtale med Statoil: Finansiering av ettårs forskerstilling for 

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

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

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

koordinator. Catherine Banet er deltager i prosjektet. 

Søknader til vurdering:  

Planning for Regional Optimization of Renewable Energy Sources proposal (PRO-RES) under 

HORIZON 2020 – programmet fra EU–. Catherine Banet er deltager i søknaden. 

 

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  

 
Professor II 

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

2017 

Stipendiater 

Daniel Arnesson, stipendiat 
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Josefin Natalie Engström, stipendiat 

Julius Rumpf, stipendiat 

Vitenskapelige assistenter 

 

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

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

veiledning av Avdelingens eller Instituttets ansatte. 

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

petroleumsrettslige og energirettslige spørsmål. Fra 2018 har imidlertid ikke avdelingen lenger 

finansiering til petroleumsrettslige emner. Arbeidet utført på vit.ass.-nivå inngår som et element 

i Avdelingens forsknings- og utredningsaktivitet. 

Tilsettinger 2018 – vitenskapelige assistenter 

 

Pauline Sommerfelt Helle,   

Alexander Wintervold 

Magne Kielland 

Morten Heide Feiring 

Anders Ødegård  

Fast ansatte administrative stillinger tilknyttet avdelingen  
 

Kari Pound Davies, kontorsjef   Sjøretten, avdelingen og senteret 

Bente Lindberg Kraabøl, forskningsrådgiver Sjøretten, avdelingen og senteret 

Camilla Arnøy, informasjonskonsulent Sjøretten, avdelingen og senteret 

Sara Tesfai, studiekonsulent (permisjon) Sjøretten, avdelingen og senteret 

Ellen Filmberg (vikar) 

Inger Hamre, bibliotekar   Avdelingen og senteret 

 

 

Oslo, 7. mars 2019  

 

 

 


