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Länsstyrelsen i Norrbottens län
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Lena Lundqvist

Detaljavgränsning av riksintresset Nunasvaara
Beslut
Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslutar att, med stöd av förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden (hushållningsförordningen) och efter samråd med bl.a.
Länsstyrelsen i Norrbottens län, att grafitfyndigheten Nunasvaara beskriven i Bilaga 1, fortsatt uppfyller
kraven som riksintresse för värdefulla ämnen eller material, samt ska detaljavgränsas enligt karta och
koordinatförteckning i Bilaga 2.
SGU upplyser Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kiruna kommun om att, tillsammans med andra
intressen, bevaka ovanstående område i den kommunala planeringen.

Bakgrund
SGU arbetar fortlöpande med att detaljavgränsa riksintressanta fyndigheter som tidigare är utmärkta
endast med en centrumkoordinat. Nunasvaara grafitfyndighet pekades 1997 ut som riksintresse och
gavs då en centrumkoordinat. En utredning avseende detaljavgränsningen av Nunasvaara, som även
behandlar frågan om fyndigheten fortsatt håller sådan kvalitet att den uppfyller kraven som riksintresse
för värdefulla ämnen eller material, har gjorts, varefter ärendet har remitterats till berörda myndigheter.
SGU är enligt 2 § 5 hushållningsförordningen ansvarig myndighet för att peka ut områden som avses i
3 kap 7 § andra stycket miljöbalken, dvs. områden som innehåller fyndigheter av värdefulla ämnen eller
material som är av riksintresse och därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
utvinningen av dessa.
De kriterier, på vilka SGU grundar ett beslut att utpeka och detaljavgränsa ett område som riksintresse
för värdefulla ämnen eller material är:
1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov.
2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper.
3. Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt och
dokumenterat.
Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att utpeka och detaljavgränsa en fyndighet som
riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.
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Ärendets beredning
Vid utpekande och detaljavgränsning av en fyndighet som riksintresse för värdefulla ämnen eller
material krävs omfattande undersökningar och dokumentation av fyndigheten för att SGU ska kunna
göra bedömningen om fyndigheten är av riksintresse. Information om geologi, produktion och
materialegenskaper m.m. har därför inhämtats från SGU:s publikationer och databaser samt från
nuvarande verksamhetsutövare vid fyndigheten. Förslag på detaljavgränsning av grafitfyndigheten
Nunasvaara har remitterats till Boverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket, Sametinget
och Kiruna kommun med kopia till verksamhetsutövaren (Talga Resources Ltd).
Boverket har inte inkommit med svar på remissen.
Länsstyrelsen i Norrbottens län: Länsstyrelsen menar att det med utgångspunkt från det underlag som
SGU presenterat, inte går att göra någon bedömning om föreslagen geografisk avgränsning av
riksintresseområdet är rimlig. Länsstyrelsen utgår från att det som redovisas förutom geologiska värden
omfattas av de ytor som bedöms behövliga för framtida utvinning av fyndigheten. Länsstyrelsen saknar
närmare information om vad det avgränsade området innehåller utöver fyndigheterna. T.ex. framgår
inte motivet till att områdets södra avgränsning går över Torneälven. Torneälven ingår i Natura 2000området Torne- och Kalix älvsystem. Länsstyrelsen anser att om inte det finns starka motiv till att även
omfatta älven, så bör riksintresseområdet begränsas till norra sidan av älven.
SGU:s kommentar: SGU är medveten om andra intressen som överlappar det förslagna
riksintresseområdet och hänvisar till att det är den tillståndsgivande myndigheten som gör avvägningen
mellan dessa riksintressen vid tid för förändrad markanvändning. Angående Länsstyrelsens påpekande
om att de utgår från att de ytor som behövs för framtida utvinning vill SGU framhålla att även
områden utanför detaljavgränsningen kan komma att tas i anspråk som verksamhetsområden då det är
det aktiva bolaget som vid ansökan avgör vilka ytor som krävs för utvinning. T.ex. krävs tillgång till
vägar för att möjliggöra uttransport för att utvinna grafitfyndigheten. SGU påpekar också att
förekomster av grafit är kända även utanför det detaljavgränsade området t.ex. öster om det föreslagna
området. Dessa förekomster är dock inte lika väl undersökta. SGU beaktar dock Länsstyrelsens
yttrande avseende området söder om Torne älv och justerar detaljavgränsningen på så sätt att den inte
omfattar detta område.
Naturvårdsverket har inte inkommit med svar på remissen.
Sametinget: Sametinget skriver att staten ska tillförsäkra att renskötseln ska kunna fortsatta existera och
att riksintresseskyddet för rennäringen tillkom bland annat på grund av renskötselns svårigheter att
hävda sig mot starka exploateringsintressen som till exempel mineralutvinning. Sametinget skriver
vidare att de är medvetna om att flera riksintressen kan överlappa varandra och att beslut tas vid
förändrad markanvändning. Avslutningsvis skriver Sametinget att de är medvetna om att Nunasvaara
idag endast är punktsatt och menar att fyndigheten Nunasvaara har tillräckligt skydd enligt miljöbalken.
SGU:s kommentar: SGU kan konstatera att det inte är ovanligt att flera riksintressen överlappar varandra
i ett område. Vilket riksintresse som ska ges företräde avgörs vid prövning av förändrad
markanvändning. Vid en eventuell tillståndsansökan om brytning av Nunasvaara grafitfyndighet
kommer en avvägning av de olika intressena att göras, om inte riksintresseområdena kan samexistera.
De grafitförande horisonterna är mycket tunna och varierar från 15–60 meter samt förekommer i två
parallella horisonter i ett område som är kraftigt deformerat. Det går inte att avgränsa så tunna
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horisonter separat av praktiska skäl. SGU har därför valt att avgränsa den geologiska lagerföljden. Vid
en eventuell framtida brytning anser SGU att det är viktigt att bolaget och berörd sameby för dialog om
hur utvinningen kan göras så att påverkan för rennäringen minimeras. Det kan t.ex. handla om när på
året ett visst område är känsligt.
Kiruna kommun: Större delen av den föreslagna detaljavgränsningen ligger inom ett område (X4) som
kommunen avsatt för strategiska ändamål. Inga åtgärder får vidtas som försvårar mineralutvinning
inom detta område. Kommunen påpekar vidare att detaljavgränsningen påverkar andra riksintressen
som totalförsvar, yrkesfiske, rennäring, friluftsliv och naturvård. Det finns även fornlämningar,
våtmarker och nyckelbiotoper inom det detaljavgränsade området.
SGU:s kommentar: Det är positivt att Kiruna kommun uppmärksammat riksintresset Nunasvaara i sin
översiktsplan. Riksintresset har tidigare endast varit punktsatt med en centrumkoordinat. Den förslagna
detaljavgränsningen motsvarar bättre fyndighetens utbredning. Det är inte ovanligt att flera
riksintressen överlappar varandra i ett område. Vilket riksintresse som ska ges företräde avgörs som
Kiruna kommun påpekar, vid förändrad markanvändning. Vid en eventuell brytning av Nunasvaara
grafitfyndighet kommer en avvägning av de olika intressena att göras.
Talga Resources Ltd har inte inkommit med svar på remissen.

Skäl för beslutet
SGU bedömer att grafitfyndigheten Nunasvaara i Kiruna kommun, Norrbottens län, fortsatt är av
riksintresse avseende värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Skälen
framgår av Bilaga 1och riksintresset skall detaljavgränsas enligt Bilaga 2. SGU menar att alla tre uppsatta
kriterier är uppfyllda.
1. Fyndigheten Nunasvaara innehåller grafit vilken är listad som ett kritiskt material av EU. Grafit
ingår som en viktig komponent i batterier och är ett ämne som är nödvändigt för samhället vid
en energiomställning.
2. Grafit används inom ett flertal olika sektorer bl.a. fordonsindustrin och batteritillverkning. Av
grafit framställs även grafen som är ett material som kommer få stor betydelse i framtiden för
tillämpningar inom flera olika industrisektorer.
3. Fyndigheten har undersökts i flertal omgångar, både genom omfattande geologiska och
geofysiska undersökningar av SGU, men även av genom prospektering i flera omgångar.
Genom dessa undersökningar har fyndigheten kunnat avgränsats väl och dess egenskaper är väl
dokumenterade.
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Bilagor:
Bilaga 1 Utredning för bedömning av detaljavgränsning av riksintresset Nunasvaara
Bilaga 2 Karta och Koordinatförteckning Nunasvaara
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Northern X Scandinavia
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Beslutsunderlag för bedömning av detaljavgränsning av
riksintresset Nunasvaara
Bedömning
Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att grafitfyndigheten Nunasvaara i Kiruna
kommun, Norrbottens län, fortsatt utgör en fyndighet av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket
miljöbalken. Riksintresset Nunasvaara ska därför fortsatt skyddas från sådana verksamheter och
åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinning.
SGU beslutade den 2 juli 1997 förklarat fyndigheten Nunasvaara som riksintresse enligt dåvarande 2
kap. 7 § andra stycket lagen (1987:12) om hushållning av naturresurser m.m. Lagen ingår numera i
miljöbalken. Fyndigheten lägesbestämdes då med en centrumkoordinat. SGU arbetar löpande med att
detaljavgränsa fyndigheter som endast är utpekade med en centrumkoordinat.
Grafit är ett ämne som av EU är utpekat som ett kritiskt material viktigt för omställningen till
fossilfritt samhälle då det bl.a. ingår som en viktig komponent i Li-jon batterier. Efterfrågan på
högkvalitativ grafit beräknas öka kraftigt i framtiden. Nunasvaara är idag den grafitfyndighet i världen
som har de högsta kända grafithalterna.

Utvärdering
Enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter av
ämnen eller material som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
utvinningen av dessa.
SGU ansvarar för att utpeka och detaljavgränsa sådana områden av riksintresse med stöd av 2 § 5
hushållningsförordningen.
De kriterier, på vilka SGU grundar ett beslut att utpeka och detaljavgränsa ett område med en
fyndighet av ett ämne eller material som riksintresse, är:
1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov.
2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper.
3. Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt och
dokumenterat.
Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att utpeka och detaljavgränsa en fyndighet som
riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.
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1. Fyndigheten Nunasvaara är den rikaste fyndigheten som är känd i världen med avseende på grafit
med en genomsnittlig halt på ca 25.5 % Cg. Detta gör att fyndigheten inte bara bemöter ett stort
behov inom Sveriges gränser utan även internationellt.
2. Användningsområdena för grafit är mycket varierande. Det är en viktig komponent i Li-jonbatterier i t.ex. elbilar vilket gör att efterfrågan förväntas öka i framtiden. Grafit används också för
framställning av grafen vilket av många forskare anses som framtidens material inom t.ex.
sensorer.
3. Området runt Nunasvaara upptäcktes redan 1898 och har undersökts och dokumenterats i flera
omgångar av flera olika aktörer, både prospektörer, forskare och vid reguljär kartläggning av SGU.
Försök att använda grafiten har gjorts tidigare men då har den inte uppfyllt industrins krav. Den
uppfyller däremot dagens krav på de produkter grafiten förväntas användas till.
SGU anser att alla tre kriterier som krävs för att fortsatt betrakta Nunasvaara som riksintressant är
uppfyllda och anser därför att en detaljavgränsning av fyndigheten som riksintresse kan göras.
Riksintresseområdet framgår av kartan i Bilaga 2. Områdets areal omfattar ca 750 ha.

Ärendets beredning
Fyndigheten Nunasvaara pekades 1997 ut som riksintresse med avseende på grafit och gavs då en
centrumkoordinat. SGU arbetar löpande med att detaljavgränsa fyndigheter som endast har en
centrumkoordinat. En utredning har gjorts för detaljavgränsning av fyndigheten där också en
bedömning görs om fyndigheten fortsatt kan betraktas som riksintressant. Information om geologi,
materialegenskaper m.m. inhämtas från SGU:s publikationer och databaser samt från forskning och
från verksamhetsutövare inom området. Omfattande prospekteringsarbete har gjorts av nuvarande
verksamhetsutövare. Detta har ställts till SGUs förfogande för utredningen. Dessutom har SGU vid
sin egen reguljära kartering genomfört markmätningar med slingram i området. En metod som ger
detaljerad information om markens elektromagnetiska egenskaper vilka har varit mycket användbara
vid detaljavgränsningen av fyndigheten. Efter kartritning och koordinatsättning med arealberäkning
har förslaget remitterats till Boverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket, Sametinget,
Kiruna kommun och Talga Resources Ltd. Efter inhämtande av remissvar har området justerats till ett
något mindre område.

Påtaglig skada
Enligt förarbetena till naturresurslagen prop. 1985/86:3 som fortsatt är giltiga för miljöbalken, kan
påtaglig skada på riksintresset värdefulla ämnen eller material liknas vid påtagligt försvårande av
utvinning. Det innebär, enligt förarbetena, också att all verksamhet som innebär ett försvårande av
utvinning ska räknas som påtaglig skada även om den verksamheten är belägen utanför det
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detaljavgränsade området. All verksamhet som berör riksintresset skall också bedömas som en helhet
vid en tillståndsansökan för bearbetningskoncession.
Exempel på vad som kan utgöra påtaglig skada är sammanhängande bebyggelse, olika typer av
naturskydd eller att inte medge tillträde till nödvändiga transportvägar eller verksamhetsytor.

Geologin i området
Fyndigheten Nunasvaara utgörs av en ca 20 km lång grafitmineralisering i en värdbergart av
svartskiffer vilken följer den generella lagerföljden i området. Svartskiffer med observationer och
förekomster av grafit förekommer även utanför den förslagna detaljavgränsningen men lika stora
mäktigheter och höga halter av grafit har inte kunnat påvisas. Därigenom är heller inte lika omfattande
undersökningar genomförda. En översikt över lokalisering för fyndigheten Nunasvaara visas i figur 1.
En mer detaljerad geologisk och geofysisk bild över området finns i figur 2 och 3 samt i bilaga 2.
Berggrunden i Norra Norrbotten domineras av omvandlade suprakrustala (på ytan avsatta) avlagringar
som sediment och vulkaniska bergarter, samt intrusiva (på djupet bildade) bergarter, bildade för ca
1.90-1.78 miljarder år sedan, under den s.k. Svekokarelska orogenesen. Svartskiffern och
grafitmineraliseringen tillhör den ca 2,4 km tjocka, Vittangi grönstensgrupp. Svartskiffern växellagras
med huvudsakligen sediment, basalt och tuff. Bergartssekvensen är veckad och deformerad i flera
omgångar vilket resulterar i variationer i tjocklek och uppträdande på den grafitförande horisonten
längs med lagringen. Ett flertal basiska gångar klipper den lagrade gruppen.
Fyndigheten i Nunasvaara utgörs av två separata ca 15–60 meter mäktiga, subvertikala horisonter.
Mäktigheten på horisonterna varierar längs med utsträckningen. Åldersbestämningar av en basisk gång
som klipper tuffer i fyndighetens hängvägg har gett en kristallisationsålder på 2,14 miljarder år vilket
ger en minimiålder på fyndigheten.
Mineraliseringen är mörkgrå-svart, semimassiv eller massiv makro-mikrokristallin grafit omgiven av en
jämnkornig massa av mineralen amfibolit-scapolit ±fältspat± biotit. Även grafitrika ådror
förekommer. Malmhorisonten har en ungefärlig grafithalt på 10–46 procent där grafit förekommer
som utsträckta enheter av finkorniga eller mycket finkorniga, kristallina skivor eller flak. Andra
mineral som förekommer tillsammans med grafiten är magnetkis och pyrit samt spår av kopparkis.
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Figur 1. Översiktlig lokalisering av riksintresset Nunasvaara i Kiruna kommun, Norrbottens län.
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Figur 2. Bilden visar markmätt slingram. Det framgår att den riksintressanta fyndigheten, samt mindre
kända förekomster av grafit är lokaliserade längs den starkast elektriskt ledande horisonten. Bilden stärks
av att information från pågående prospektering visar att de nya fynd som gjorts sammanfaller med denna
horisont. Vidare visar bilden att det finns uppslag även utanför det detaljavgränsade området men dessa
uppslag har inte visat sig lika lovande.
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Figur 3. Detaljavgränsningen för riksintresset Nunasvaara, visat på en berggrundsgeologisk karta lagd
på fastighetskartan. Där framgår att grafithorisonten inte alltid är så bred att den syns på den
berggrundsgeologiska kartan. Se även bilaga 2.
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Grafitens egenskaper och bildningsmiljö
Grafit består av rent kol, precis som diamant. Skillnaden är att kolatomerna i grafit förekommer i
plana ytskikt medan atomerna i diamant har ett kubiskt kristallsystem. Grafit är mjukt, lätt, flexibelt
och har en hög smältpunkt på 3390 grader Celsius.
Potentialen för att hitta högkvalitativ och höghaltig naturlig grafit i Sverige är generellt sett goda.
Grafit förekommer framför allt i centrala och norra Sverige. Värdbergarten utgörs av omvandlade
paleoproterozoiska metasediment. Exempel på större känd svensk fyndighet förutom Nunasvaara i
Norrbotten är Kringeltjärn i Hälsingland. Fyndigheten i Nunasvaara har dock de idag högsta kända
halterna av grafit, i världen.
Tidig prospektering identifierade fyndigheten som möjlig att använda som reduktionsmedel vid
tackjärnsframställning. Fullskaliga försök genomfördes men det visade sig att grafiten innehöll
förhöjda halter av sulfider vilket innebar problem för tackjärnsframställningen. I samband med dessa
försök genomförde LKAB detaljerade geologiska undersökningar av Nunasvaara på 1980-talet.

Användningsområde, information och omvärlden.
Omkring 68 procent av världens tillgångar av grafit finns idag i Kina. Indien har ca 14 procent av
världsproduktionen och Brasilien ca 7 procent. Europa har endast småskalig produktion. Europas
användning av naturlig grafit uppskattades 2012 till ungefär 123 000 ton, vilket utgjorde ca 13 procent
av världens konsumtion. EU importerade då ca 100 000 ton grafit varje år.
EU-kommissionen har listat grafit som ett av 27 kritiska råvaror (figur 4). De har också varnat för att
bristande tillgång på dessa kritiska råvaror kan bromsa utvecklingen till fossilfria energikällor. SGU
har därför också fått i uppdrag av regeringen att kartlägga möjligheterna för utvinning av
innovationskritiska metaller och mineral i Sverige. Regeringen har vidare beslutat om ”Smart industri”
— en ny industrialiseringsstrategi för Sverige. Smart industri har sitt största fokus på industriell
produktion och kopplade tjänster och system. En nationell, konkurrenskraftig basindustri kräver en
trygg materialförsörjning till produktionskedjan och är en del av värdekedjan för hållbar produktion.
Hållbarhet ar en förutsättning för framtida konkurrenskraft, inte minst till följd av högre krav från
konsumenter. Hållbart producerade råvaror är viktigt för att säkerställa hållbara värdekedjor samt för
att bidra till att uppfylla parisavtalet och Agenda 2030.
Efterfrågan på högkvalitativ grafit beräknas öka kraftigt i framtiden. Ett av de huvudsakliga
användningsområdena för grafit är i Li-jon batterier som bl.a. används i elbilar.
I Skellefteå etableras nu en Li-jonbatterifabrik. Möjlighet att utvinna en lokalt producerad produkt i
Nunasvaara skulle även kunna bidra till att stärka konkurrenskraften av batterifabriken.
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Grafit

Figur 4. EU- kommissionens lista över kritiska råmaterial. I diagrammet visas med röda punkter de 27
kritiska material som 2017 fanns på listan. Blå punkter visar icke-kritiska material. I diagrammet visas den
ekonomiska betydelsen av materialet för EU:s behov mot risken för störning i tillgången till ämnet

Grafit har många användningsområden inom industrin förutom ovan nämnda Li-jon batterier. Det
används även som eldfast material inom industrier och på flera olika sätt inom stålindustri. På grund
av dess låga vikt och smörjförmåga så används även grafit mycket inom bilindustri i bland annat
bromsbelägg, avgassystem och motorer.
Idag är ett av det mest intressanta användningsområdet för grafit, tillverkning av grafen även om
denna tillverkning endast utgör en liten del av den totala användningen. Grafen är kolatomer som
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sitter ihop i ett tunt tvådimensionellt skikt. Egenskaperna hos kolatomen i kombination med de
fysikaliska effekterna som uppstår i skiktet ger upphov till en mängd unika egenskaper.
Grafen kan framställas antingen som små mikrometerbreda flagor eller film/folie på flera
kvadratcentimeter eller större. Det är världens tunnaste material. Det är böjbart och töjbart utan
kvarstående deformation. Grafen är tack var dessa egenskaper ca 200 gånger starkare än stål och har
en mycket god ledningsförmåga. Grafen är superkänsligt för molekyler och kan därmed användas i
sensorer (SIO Grafen, strategiskt innovationsprogram, Chalmers)
Nuvarande verksamhetsutövare Talga Resources Ltd., har testat möjligheterna att använda grafiten
från Nunasvaara till grafen i företagets anläggning i Tyskland. Preliminära resultat visar att grafitens
potential att användas till grafen är mycket goda.

Prospektering och mineraltillgångar
Fyndigheten Nunasvaara upptäcktes redan 1898. Geijer (1918) beskrev uppbyggnaden av
berggrunden i området och gjorde en första uppskattning av malmkroppen. Den har sedan
undersökts och beskrivits i flera omgångar av SGU och ett flertal prospekteringsföretag som LKAB
och Talga Resources Ltd (Ödman 1957, Danielsson m.fl. 1980, Gerdin m. fl. 1990, Lynch &
Jönberger 2013 och Lynch m.fl. 2014). För närvarande innehas undersökningstillstånd i området, av
Talga Resources Ltd. Detaljavgränsningen för fyndigheten Nunasvaara inkluderar fyndigheterna
Nunasvaara södra, Nunasvaara norra samt de, ca 20 km längre norrut belägna fyndigheterna, Niska
norra respektive Niska södra.
Talga Resources Ltd har genomfört ett omfattande borrprogram med tillhörande uppskattning av
mineraltillgången. SGU har beretts tillgång till resultat från de utförda borrningarna. För närvarande
pågår borrning på fyndigheten Niska inom det föreslagna riksintresseområdet och preliminära resultat
visar att mäktigheten på de grafitförande horisonterna vid Niska är större än de vid Nunasvaara södra
respektive norra. Bolaget genomförde 2016 en provbrytning vid Nunasvaara och har ansökt hos
Bergsstaten för provbrytning inom fyndigheten Niska. De har även genomfört försök att tillverka
grafen ur grafiten vid bolagets anläggning i Tyskland. Resultaten finns redovisade på bolagets
webbplats.
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x
N–S

y
V–Ö

1

7 528 265

773 045

2

7 525 795

771 675

3

7 525 125

771 965

4

7 524 005

771 360

5

7 522 840

771 880

6

7 522 550

771 620

7

7 522 875

771 190

8

7 523 355

771 090

9

7 523 935

770 020

10

7 524 285

769 540

11

7 524 825

769 455

12

7 525 970

770 130

13

7 526 850

771 360

14

7 528 620

772 390

Yta ca 750 ha

