
 
 

 
 

 
Wattn kapret nasjonal avtale med Polaris Media ASA 
 

Wattn skilte seg ut på kombinasjonen av god rådgiving og høy kompetanse på 
kraftforvaltning i anbudskonkurransen om levering av strøm til Polaris Media.  
 
- Wattn tilbyr den beste kombinasjonen av kompetanse og moderne teknologiske 

løsninger som vi er ute etter. Totalt sett hadde de det beste tilbudet i konkurransen, 
sier Oddvar Ustad, CEO i Polaris Trykk, og ansvarlig for avtalen.  
 

I avtalen inngår det kraft, kraftforvaltning og energirådgiving til Polaris Trykk sine trykkerier, 
og flere av Mediehusene til Polaris Media i Norge. Over 10 millioner kilowattimer i året. 
 
- Vi har tro på at dette skal bli et svært spennende samarbeid. Polaris Media er 

fremoverlente når det gjelder å ta i bruk de nye teknologiske løsningene som vi tilbyr 
gjennom vår nye Bedriftsportal. De har vært tidlig ute med sanntidsmålere, og nå er de i 
gang med å implementere vår API-baserte rapporteringsløsning. Vi gleder oss til å dele 
mer om dette samarbeidet fremover, sier leder for bedriftsmarked i Wattn, Camilla 
Blom.  

  



 
 

 
 

Vedlegg: 
 
Om Wattn AS 
Wattn er en ny kraftleverandør, skapt av TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi, Tussa og Sognekraft. 
Gjennom oppkjøp har Stryn Energi og Vestlandsenergi også blitt en del av selskapet. 
Wattn er et strømselskap med fremtidsrettede produkter og tjenester som fokuserer på smart 
teknologi og bærekraft. Gjennom gode løsninger ønsker vi å gi kundene bedre innsikt og kontroll 
over kostnader og forbruk. Wattn har en desentralisert organisasjon, over 50 tilsette fordelt på 
kontor i Ålesund, Sandane, Førde, Florø, Ørsta, Stryn, Vik i Sogn og Kvinnherad, og vil fortsette med 
å være like lokale som tidligere, bare med et enda større kompetanseteam.   
  
Wattn er eid av TAFJORD (36,7 %), SFE (26,5 %), Tussa (21,9 %) og Sognekraft (14,9 %). Det er 
selskapene som driver med rådgiving og salg av strøm i disse konsernene som har slått seg sammen. 
De resterende selskapene i de fire konsernene er ikke omfattet av samarbeidet og vil holde frem som 
før.  
 
Om Polaris Media ASA 
Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Det har 64 mediehus, 
591.000 abonnenter og 3,7 milliarder i årlig omsetning.   
  
Kontaktinformasjon:  
 
Camilla Blom  
Leder bedriftsmarked, Wattn AS 
Telefon: 415 97 705 
Epost: camilla.blom@wattn.no  
 
Oddvar Ustad 
CEO, Polaris Trykk 
Telefon: 951 74 259  
E-post: oddvar.ustad@polaristrykk.no 
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Wattn kapra nasjonal avtale med Polaris Media ASA 
 

Wattn skilte seg ut på kombinasjonen av god rådgjeving og høg kompetanse på 
kraftforvaltning i anbodskonkurransen om levering av straum til Polaris Media.  
 
- Wattn tilbyr den beste kombinasjonen av kompetanse og moderne teknologiske 

løysingar som vi er ute etter. Totalt sett hadde dei det beste tilbodet i konkurransen, 
seier Oddvar Ustad, CEO i Polaris Trykk, og ansvarleg for avtalen.  
 

I avtalen inngår det kraft, kraftforvaltning og energirådgiving til Polaris Trykk sine trykkeri, og 
fleire av Mediehusa til Polaris Media i Norge. Over 10 millionar kilowattimar i året. 
 
- Vi har trua på at dette skal bli eit svært spennande samarbeid. Polaris Media er 

framoverlente når det gjeld å ta i bruk dei nye teknologiske løysingane som vi tilbyr 
gjennom vår nye Bedriftsportal. Dei har vore tidleg ute med sanntidsmålarar og no er dei 
i gong med å implementere vår API-baserte rapporteringsløysing. Vi gler oss til å dele 
meir om dette samarbeidet framover, seier leiar for bedriftsmarknad i Wattn, Camilla 
Blom.  

  



 
 

 
 

Vedlegg: 
 
Om Wattn AS 
Wattn er ein ny kraftleverandør, skapt av TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi, Tussa og Sognekraft. 
Gjennom oppkjøp har Stryn Energi og Vestlandsenergi også blitt ein del av selskapet. 
Wattn er eit straumselskap med framtidsretta produkt og tenester som fokuserer på smart teknologi 
og berekraft. Gjennom gode løysingar ønsker vi å gi kundane betre innsikt og kontroll 
over kostnadar og forbruk. Wattn har ein desentralisert organisasjon og over 50 tilsette fordelt på 
kontor i Ålesund, Sandane, Førde, Florø, Ørsta, Stryn, Vik i Sogn og Kvinnherad, og vil fortsette med 
å vere like lokale som tidlegare, berre med eit endå større kompetanseteam.   
  
Wattn er eigd av TAFJORD (36,7 %), SFE (26,5 %), Tussa (21,9 %) og Sognekraft (14,9 %). Det er 
selskapa som driv med rådgiving og salg av straum i desse konserna som har slått seg saman. 
Dei resterende selskapa i dei fire konserna er ikkje omfatta av samarbeidet og vil halde fram som før.  
 
Om Polaris Media ASA 
Polaris Media er eit av dei største mediehus- og trykkerikonserna i Skandinavia. Det har 64 mediehus, 
591.000 abonnentar og 3,7 milliardar i årleg omsetnad.   
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