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Fortsatt förtroende från storkund
Vargön Alloys, ett av Sveriges större industriföretag, har valt att förlänga sitt avtal
med Vattenfall. Det nya avtalet sträcker över tio år och gäller elleveranser på totalt
fem TWh.
Vattenfall kommer att leverera cirka fem terawattimmar (fem miljarder kilowattimmar) el under de
kommande tio åren.
Avtalet innehåller förutom el till fast pris även balanskraft och elleverenser till spotpris samt rådgivning
i portföljförvaltning.
- Vargön är en viktig kund för Vattenfall och det är roligt att kunna bygga vidare på vår goda relation.
Avtalet är ett av våra största storkundsavtal och innebär ett breddat och fördjupat samarbete. Att sluta
ett långsiktigt avtal över tio år innebär ett ömsesidigt förtroende och engagemang, säger Erik Hagland,
Head of Business Sales Nordic.
Samarbetet mellan Vargön Alloys och Vattenfall går tillbaka över 100 år i tiden, och spänner över fler
områden än dem som det nya avtalet innehåller; Vattenfall Eldistribution är nätoperatör i området och
Vargön Alloys levererar spillvärme till Heats fjärrvärmeanläggning i Vänersborg.
- Vi ville säkra vår prisbild över en längre tid så att vi kan fortsätta driva vår verksamhet framåt. Då
känns det naturligt att fortsätta med Vattenfall efter att ha jobbat tillsammans i så många år, säger
Johan Svensson, VD för Vargön Alloys.
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna i affären.
Vargön Alloys AB är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som används i
stålindustrin. När alla ugnar går för fullt förbrukar Vargön Alloys lika mycket el som staden Karlstad
(62 000 invånare).
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Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och
Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental
Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder
utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

