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Vi gav järnet 2022!
Nettoomsättningen 2022 uppgick till 2 724 mkr med ett 
resultat efter finansiella poster på 827 Mkr. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till 705 Mkr.
 Året inleddes med en stark efterfrågan på järnmalm 
globalt sett med stigande järnmalmspriser som följd. 
 Under våren eskalerade den finansiella osäkerheten 
globalt. Inflationen sköt i höjden och ekonomin bromsade 
in. Orsaken till utvecklingen i de olika världsdelarna varierar 
där exempelvis Europas energiberoende till Ryssland i stor 
utsträckning präglat Europa. Över lag har dock effekterna 
i världsekonomin varit desamma – kraftig inflation, höjda 
räntor och generell inbromsning i ekonomin. 
 Järnmalmspriset har som konsekvens av detta rört sig 
kraftigt under året. 
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NETTOOMSÄTTNING:

2 724
miljoner kronor, år 2022

2 901
miljoner kronor, år 2021
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Mkr 2022 2021

Nettoomsättning 2 724 2 901

Rörelseresultat 821 1 245

Resultat före skatt 827 1 237

Årets resultat 691 982

Operativt kassaflöde 705 1 117

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 168 144

Avskrivningar -156 -135

Produktion järnmalmsprodukter, Kt 2 271 2 167 

Avkastning på eget kapital, % 45,3 % 86,5 %

Soliditet, % 66,6 % 60,3 %

Verksamhetens nettoomsättning 
och rörelseresultat

”Ännu ett  
lönsamt år  
– trots allt!”

Koncernens intäkter och resultat står i direkt proportion till 
det globala järnmalmspriset. Första halvåret var därför mycket 
starkt men en kraftig försämring skedde under andra halvåret. 
Produktionen har fungerat tillfredställande och mängden 
producerad järnmalmsslig under året är den högsta någonsin 
sedan starten 2018. Vissa direkta effekter av prisökningar har inte 
undgått att påverka koncernens kostnadsläge, framför allt när det 
gäller drivmedel, sprängmedel och övriga insatsvaror.

Domen en seger
Ända sedan starten har verksamhetens miljötillstånd varit 
ifrågasatt. Den 13 januari 2022 föll domen i återkallelsemålet där 
Naturvårdsverket begärt att gällande tillstånd skulle återkallas. 
Domen var en seger för Kaunis Iron då Mark- och miljödomstolen 
inte biföll Naturvårdsverkets yrkande. Domen har därefter 
överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som under hösten 
beslutat att inte meddela prövningstillstånd. 
 Den första december 2022 kom sedan domen i målet om nytt 
miljötillstånd där huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen 
hölls under september månad. Domen innebar ytterligare en 
framgång då domstolen i allt väsentligt gick på sökandes linje och 
ansåg vår ansökan, miljökonsekvensbeskrivning och föreslagna 
skyddsåtgärder som tillräckliga för att bevilja tillstånd för brytning 
i ytterligare två nya dagbrott och anläggande av kompletterande 
processteg i anrikningsverket. Tillståndet gäller i  35 år. 

När väl Mark- och miljödomstolens dom 
från den 1 december 2022 vinner laga 
kraft kan vi aktivt ta nästa fas i uppbygg-
naden av en hållbar gruvindustri för 
kommande generationer. Med de två nya 
dagbrotten Sahavaara och Palotieva får  
vi den tidshorisont vi behöver för att 
utveckla ytterligare nya brytvärda fyndig- 
heter. En insikt som skänker tillförsikt.

När nu 2022 summeras kan vi konstatera 
att vi – trots en orolig omvärld – lyckats 
med årets ambitioner och mål. Vi har 
klarat av att producera och leverera en 
produkt av rätt kvalitet och kvantitet till 
våra kunder. Vi har klarat de ekonomiska 
utmaningar vi mött och gör ännu ett bra 
och lönsamt år. Det är viktigt för oss.  
För bygden vi verkar i. Och, ja, för Sveri-
ges gröna industriella omställning. 

Klas Dagertun
vd, Kaunis Iron

Klas Dagertun, vd Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand 



NYCKELTAL 2022:
Nettomarginal 30,3 %

Soliditet 66,6 %

Kassalikviditet 263 %

Avkastning på eget kapital 45,3 %

Eget kapital 1 826 mkr

K A U N I S  I R O N  |  B O K S L U T S KO M M U N I K É  2 0 2 2  |  3

 Sveriges största våtmarksrestaurering verkställs just nu av Kaunis Iron.

Åsa Allan, vice vd Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand 

Nya rekordnivåer
Sammanfattningsvis har året varit oroligt och osäkert. Koncernen 
har dock klarat av att navigera rätt i denna svåra tid och har hela 
tiden haft avsättning för den järnmalmsslig som producerats. 
Trots väsentliga kostnadsökningar har kassaflöde och resultat 
varit tillfredsställande. På lång sikt är givetvis framgångarna i de 
tillståndsrelaterade frågorna viktigast för att kunna lägga grunden 
för en långsiktigt hållbar gruvnäring i Tornedalen.

Ser vi till produktionen och leveranserna så når vi under 2022 
glädjande nog nya rekordnivåer med hela 2 271 kton som 
passerat anrikningsverket och hela 2 253 kton levererat till kund.
Resultatet av ett fokuserat och hårt arbete i alla led i företaget. 
Ett teamwork vi är stolta över. Vår främsta ”råvara” är trots allt vår 
personal. Humankapitalet.

Hur ser då framtiden ut? 
Utsikterna för 2023 ser - trots allt - goda ut. Den globala 
efterfrågan på järnmalm har under den senaste tiden ökat och 
världsmarknadspriset därför stigit som en direkt följd. 
Nu är förstås prognoserna osäkra på grund av ett ovanligt osäkert 
omvärldsläge med krig, pandemi och lågkonjunktur, men vi vågar 
ändå tro på en fortsatt god efterfrågan och positiv prisutveckling. 

För mer information
Klas Dagertun, vd
klas.dagertun@kaunisiron.se, 070-591 00 41 

Linus Styrman, CFO
linus.styrman@kaunisiron.se, 072-724 44 00

Åsa Allan, vice vd
asa.allan@kaunisiron.se, 072-724 41 20

   Under året har vi inlett arbetet med Sveriges  
största vårmarksrestaureringsprojekt – ett projekt där  
vi bidrar till både social och ekologisk hållbarhet genom  
att bygga kunskap hos våra lokala entreprenörer som  
genomför arbetet samtidigt som vi bidrar till att förbättra  
klimatet och öka den biologiska mångfalden.
                                  Åsa Allan, vice vd i Kaunis Iron  

”
”


