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Arbeidserfaring
2019

Egen praksis med tvisteløsning

2017-2019

Seniorpartner Kluge Advokatfirma AS

1987 - 2017

Partner i Kluge Advokatfirma AS

1987

Ekstraordinær lagdommer Hålogaland lagmannsrett

1979 - 1987

Advokatfullmektig, advokat/høyesterettsadvokat hos Regjeringsadvokaten

1977 - 1979

Dommerfullmektig Moss tingrett

1975 - 1977

Førstekonsulent i Forhandlingskontoret ved Industridepartementets oljeog bergverksavdeling

Besøksadresse:
Dreggsalmenningen 10/12
5003 Bergen

Foretaksnummer:
921 439 695

Utdanning
1984

Mekling og konfliktløsning, Salzburg Seminar, Østerrike

1984

Møterett for Høyesterett

1982

LLM fra Harvard Law School, USA

1975

Juridisk embetseksamen, cand. jur. Universitetet i Oslo

Kompetanse
Kobbe har 40 års prosedyreerfaring for domstolene. En betydelig del av denne erfaringen,
særlig de siste 25 årene, knytter seg til kontraktsrettslige tvister. Han er genuint opptatt av,
og har over år også bidratt til å minske konfliktnivået i store, emn også mindre
kontraktsforhold.
Kobbe har prosedert et stort antall saker for Høyesterett, til dels av stor prinsipiell betydning,
og innen ulike rettsfelt som rett til undervisning, psykisk helsevern, helse- og omsorgsrett,
skatte- og avgiftsrett samt kontraktsrett.
Kobbe har også vært oppnevnt som voldgiftsdommer og engasjert mekler i en lang saker.
Konfidensialitet gjør her at det ikke kan gis detaljerte opplysninger, men i løpet av de siste
årene er det tale om saker som omfatter:
●
●
●
●
●
●
●

Elektroentreprise vedrørende bygging av et større leilighetskompleks nær Oslo
Garantiansvar knyttet til en skipsbyggingskontrakt
Ombygging av et tankskip til annet formål
Anlegg for CO2 lagring/rensing
Oppgjør for arbeider vedrørende produksjonsanlegg for biogass
Utvidelse av et stort kjøpesenter
Dataleveransekontrakter

I tillegg leder han for tiden tre KLR/PRIME-utvalg som er engasjert i tilknytning til større
infrastrukturkontrakter, og er så kalt ekspert oppnevnt av partene for potensielle tvister
knyttet ti noen slike kontrakter.
Gjennom sitt arbeid som mekler og ekspert/oppmann er Kobbe opptatt av å arbeide for å
unngå rettstvister og legge forholdene til rette for et godt samarbeid mellom partene i
forbindelse med gjennomføringen av en kontrakt.
Han er også oppnevnt av domstoler som rettsmekler i henhold til tvistelovens bestemmelser.
Kobbe har i årenes løp holdt en lang rekke kurs og foredrag om ulike emner, både knyttet til
tvisteløsning og konkrete rettsfelt.

Kobbe har en årrekke vært høyt rangert av bl.a. Chambers & Partners og Legal 500.

Verv m.m.
Medlem av det nordiske styret i Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA)
(www.nordicarbitration.org)
Medlem av Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og på instituttets liste over anbefalte
voldgiftsdommere (www,chamber.no)
Medlem av og anbefalt voldgiftsdommer, Norwegian Oil and Energy Arbitration Association
(www.noeaa.no)
Leder av Byggebransjens Faglige Juridiske Råd (BFJR) (www.bfjr.no)
Fast juridisk oppmann utnevnt av Standard Norge i henhold til bl.a. NS 8405 pkt 43 og NS
8507 pkt 50.
Styreleder Children and War Foundation (www.childrenandwar.org)

Språk
Norsk og engelsk som arbeidsspråk.

