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UTDANNING
2003
2005

Cand. Jur. Universitet i Oslo
Advokatbevilling

ARBEIDSERFARING
2020 - d.d.
Partner Kluge Advokatfirma
2019 - 2020
VP & Head of Business Development New Technologies, Hydro Energi AS
2011 - 2019
Advokat Norsk Hydro ASA
2009 - 2011
Seniorrådgiver, Finanstilsynet
2007 - 2009
Advokat, Nord Pool ASA
2003 - 2007
Advokat, Thommessen Advokatfirma
2002 - 2003
Vitenskapelig assistent Institutt for Sjørett, avdeling for petroleums- og energirett

KOMPETANSEOMRÅDER
Eeva Kantanen er partner og advokat i avdelingen Energi i Kluge Advokatfirma og leder firmaets satsing innen
fornybar energi og grønn vekst. Hun har over 17 års erfaring fra fornybarsektoren og industrien, og kjenner
denne bransjen svært godt. Hun har innehatt en rekke ulike stillinger og arbeidet med et bredt spekter av
juridiske problemstillinger. Kantanen har blant annet, de siste ni årene før hun begynte i Kluge, jobbet tett med
og sittet i lederteamet for Hydros forretningsområde Energi, med ansvar for juridisk rådgivning knyttet til
Hydros kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og forbruk av kraft, herunder forhandling av
konsernets kraftkontrakter. Den siste tiden hadde hun ansvar for Hydros satsning innen nye energiteknologier.
Tidligere har Kantanen jobbet med det regulatoriske rammeverket for både finansiell og fysisk krafthandel
gjennom stillinger i Finanstilsynet og på kraftbørsen Nord Pool. Hun har også erfaring fra advokatfirmaet
Thommessen, der hun arbeidet for flere av de største kraft- og nettselskapene i Norge.

Hun er for tiden leder av et fagnettverk innen energirett i regi av JUC Norge, og følger rettsutviklingen på dette
området tett. Energiretten omfatter blant annet regelverket for vannkraftproduksjon, vindkraft, herunder
havvind, samt distribusjon og handel med energi.
Med bakgrunn både som leder og konsernadvokat, som ekstern rådgiver og også fra offentlig forvaltning har
Kantanen en bred kompetanse som gir henne svært god innsikt i de juridiske og kommersielle utfordringer som
aktører innen fornybarsektoren daglig må forholde seg til. Dette gjør henne i stand til å yte målrettet og effektiv
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juridisk bistand i en rekke ulike typer saker og problemstillinger. Kantanen har særskilt dybdekompetanse innen
rammevilkår og regulatoriske problemstillinger, kontraktsforhandlinger og med rådgivning inn mot strategiske
prosesser og forretningsutvikling.

VERV MED MER
Leder av nettverk for energirett, JUC Norge
Medlem av Advokatforeningen

SPRÅK
Norsk er hovedspråk, finsk er morsmål. Engelsk flytende muntlig og skriftlig, god kunnskap i fransk og noe
kunnskap i tysk.
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