
 

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 
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Kaunis Iron AB tecknar avtal med Snells Entreprenad AB för lastning 
och transport i gruvan 
 
Kaunis Iron AB har inför uppstarten av gruvverksamheten tecknat avtal med Snells 
Entreprenad AB för lastning och transport av malm och gråberg i Tapuli-gruvan i 
Kaunisvaara.  

- Vi är glada och stolta över att ytterligare kunna stärka vår lokala förankring genom 
att teckna avtal med Snells Entreprenad AB. De har en gedigen kunskap och lång 
erfarenhet som stämmer väl överens med våra ambitioner, säger Anders 
Sundström, ordförande i Kaunis Iron AB. 

 
Snells Entreprenad AB kommer i samarbete med LTH AB att ansvara för lastning och 
transport av malm och gråberg, krossning, länshållning av gruvan samt underhåll av 
krossanläggningar och vägar. 

- Vi är mycket stolta över att Snells och LTH har fått förtroendet att sköta denna 
kritiska del i Kaunis Irons produktionskedja och ser fram emot att vara med och 
bygga deras verksamhet. Vi är ett lokalt företag och det är stort åtagande som vi är 
beredda på att axla, säger Patrik Snell, VD på Snells Entreprenad AB.  

 
När verksamheten är i full produktionen kommer avtalet att omfatta ca 70 anställda omsätta 
160 miljoner. 

- Vi har personal som vill flytta hem och är glada över att kunna erbjuda dem den 
möjligheten och samtidigt skapa nya arbetstillfällen i Pajala och Tornedalen, 
fortsätter Patrik Snell. 

 
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.  
  
För mer information kontakta  
 
Per-Erik Lindvall, styrelseledamot Kaunis Iron AB, tfn 070-373 81 63, e-post per-
erik.lindvall@kaunisiron.se 
 
Patrik Snell, VD Snells Entreprenad AB, tfn 070-559 28 77, e-post patrik@snells.se 


