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UTDANNING
2008 - 2014
2007 - 2009

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Samfunnsvitenskapelige emner, Universitetet i Oslo
90 studiepoeng i statsvitenskap, sosiologi og historie.

ARBEIDSERFARING
2016 - d.d.
Advokatfullmektig/advokat hos Kluge Advokatfirma AS
2017 - 2019
Legal Counsel hos Lloyd’s Register EMEA, London-kontoret (permisjon fra Kluge)
2014 - 2016
Advokatfullmektig hos Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2013 - 2014
Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

KOMPETANSEOMRÅDER
Rådgivning og tvisteløsning innen energirett (petroleumsrett og fornybar energi), kontraktsrett,
infrastrukturprosjekter og transaksjoner.
Cato arbeider i Kluges energi- og industriavdeling. Han jobber særlig med rådgivning og tvisteløsning innen
det regulatoriske regimet for olje og gass og fornybar energi, infrastrukturprosjekter (både landbasert og
offshore), ulike leveranse- og konsulentavtaler og bistand ved transaksjoner.
Cato har erfaring fra løpende rådgivning og tvisteløsning i utbyggings- og infrastrukturprosjekter, forhandlingog prosjektbistand til en rekke kontraktstyper i petroleum-, fornybar- og shippingbransjen, samt
transaksjoner i forskjellige industrier.
Cato har videre betydelig internasjonal erfaring fra kontraktsforhandlinger og rådgivning, med hovedvekt på
prosjekter i Europa. Cato har også bistått på avtaler i Midtøsten, Afrika, Asia og Mexico-gulfen.
Cato har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for
petroleumsrett, ved Universitetet i Oslo. Der skrev han masteroppgave om «Retten til know-how,
bedriftshemmeligheter og oppfinnelser i komplekse tilvirknings- og EPC(I)-prosjekter».
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Cato er sensor og veileder ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i generell kontraktsrett,
petroleumskontrakter, petroleumsrett og entrepriserett.

PUBLIKASJONER
Grøndalen, Torkjel & Løwer, Cato: «Third Party Access to Infrastructure on the Norwegian Continental Shelf»
i Louisiana State University Journal of Energy Law and Resources, Volume 4, Issue 2, 2016.
Grøndalen, Torkjel & Løwer, Cato: «License Terms on the Norwegian Continental Shelf» i Louisiana State
University Journal of Energy Law and Resources, Volume IV, Issue 1, Fall 2015.
Løwer, Cato & Sandvik, Espen: «Cloud Computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen» i Revisjon og
Regnskap, nr. 2 2015.

SPRÅK
Skandinaviske språk og engelsk
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