
 

 

    

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att 
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Pressmeddelande 
28.05.2018 

Ny energipartner stärker sitt 
kunderbjudande genom samarbete 
med Vattenfall 
 
Energibolagsmarknaden omfattar ett drygt 70-tal obundna 
elhandelsbolag och Vattenfall är i dag samarbetspartner till ett 30-tal. 
Nu blir ytterligare ett energibolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Miljö AB (ESEM) ny partner till Vattenfall. 
 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB är sedan 1 april, 2018, ny partner till Vattenfall. 
Avtalet innebär bland annat en elleverans om cirka 650 GWh el per år samt tillgång till 
Vattenfalls produktportfölj. 
 
– De regionala energibolagen har en stor lokal kännedom och kan anpassa sina 
erbjudanden så att de passar invånarna och deras behov på bästa sätt. Det är väldigt roligt 
att Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB nu har valt att samarbeta med Vattenfall vilket 
visar att våra klimatsmarta erbjudanden och energilösningar är vad kunderna efterfrågar, 
säger Arne Larsson, chef för Reseller Clients på Vattenfall.  
 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med försäljningsbolaget Eskilstuna Strängnäs 
Elförsäljning AB, med över 46 000 kunder, har ungefär 500 anställda. Bolaget bildades den  
1 januari 2014 som driftbolag för Eskilstuna Energi & Miljö och SEVAB Strängnäs Energi.  
 
– Genom att vi samlade kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i 
energi- och miljöbranschen och nu tar in Vattenfalls specialistkompetens på elmarknaden 
så är jag övertygad om att det kommer att leda till ökad konkurrenskraft, säger Anders 
Gradin, chef för Krafthandel på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. 
 
– Vattenfall har visat sig ha en mycket effektiv administration och miljöprodukterna ger oss 
ännu större möjligheter att lyckas på elmarknaden där förnybar el, enkelhet och 
transparens kommer att vara de ledord vi använder i partnerskapet, säger Anders Gradin. 
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