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Kaunis Iron AB tecknar avtal med GISAB Gällivare Industriservice 

AB för drift av anrikningsverket i Kaunisvaara 
 
Kaunis Iron AB har den 26 mars tecknat avtal med GISAB Gällivare Industriservice AB för 
drift och underhåll av anrikningsverket i Kaunisvaara där 2 miljoner ton 
järnmalmskoncentrat ska produceras vid full produktion.  

- Vi är väldigt nöjda med detta avtal, säger Anders Sundström, ordförande i Kaunis 
Iron AB. För vår verksamhet är det viktigt med ett skräddarsytt avtal och att 
samtidigt knyta till oss en lokalt förankrad och erfaren leverantör med gedigen 
specialistkunskap. 
 

Kaunis Iron AB tar ytterligare ett steg mot den planerade produktionsstarten, som är 
planerad till sommaren 2018, genom att teckna detta unika avtal. Avtalet innebär att GISAB 
levererar en helhetslösning gällande drift och underhåll av anrikningsverket och med det 
också produktionen av ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat.  
 

- Vi ser fram emot ett nära samarbete där vi tillsammans producerar en hållbar och 
konkurrenskraftig produkt i världsklass som med sina gynnsamma miljöfördelar en 
tydlig plats på marknaden, fortsätter Anders Sundström.   

 
GISAB är ett Gällivare-baserat förtag som erbjuder problemlösningar och helhetslösningar 
inom metallkonstruktion, tillverkning och montage för alla typer av industrier. Som del av 
industrigruppen Axel Johnson International, har GISAB kunnat ta fram ett mer omfattande 
erbjudande tillsammans med andra företag inom gruppen.  
 

 För ett bolag som GISAB, med stark lokal förankring i den här regionen, har det varit 
fantastiskt spännande att kunna bidra med vår specialistkunskap och långa 
erfarenhet från gruvindustrin i arbetet med att ta fram en ny modell för drift och 
underhåll av anrikningsverket i Kaunisvaara, säger Ola Sjölin, ordförande i GISAB.  

 
För Kaunis Iron fortskrider planerna för ett återupptagande av produktionen i gruvan i 
Kaunisvaara under sommaren 2018 med en första leverans till kund senare samma år. Ett 
långsiktigt och nära samarbetet med GISAB kommer utgöra en viktig komponent i det 
arbetet. 
 

 Det är ett väldigt nära samarbete som kommer möjliggöra fortsatt 
kompetensutveckling inom GISAB så väl som gynna det lokala näringslivet. Över tid 
ser jag att vi kommer nyanställa ett antal duktiga tekniker till vårt team här i 
Norrbotten, fortsätter Boris Lindberg, VD för GISAB. 



 

Kaunis Iron AB är ett nystartat bolag med planen att med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang starta upp järnmalmsgruvan i Pajala. 
Tack vare en stark efterfrågan, en hållbar och konkurrenskraftig produkt och med driftklara anläggningar i världsklass är siktet inställt på en 
årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Vårt unika järnmalmskoncentrat som redan visat sig vara starkt efterfrågad 
bland världens stålverk, har med sina gynnsamma miljöfördelar en tydlig plats på marknaden. Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska 
entreprenörer. www.kaunisron.se 

  
 

För mer information kontakta  
 
Per-Erik Lindvall, styrelseledamot Kaunis Iron AB, tfn 070-373 81 63, e-post per-
erik.lindvall@kaunisiron.se 
 
Boris Lindberg, VD GISAB Gällivare Industriservice AB, tfn 072-724 41 40, e-post 
Boris.Lindberg@gisab.net 


