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Ljusnarsbergs kommun söker samarbete för ett starkare Bergslagen 

ljusnarsbergs kommun vill härmed erbjuda er att medverka i projekt Bergskedjan. 
Projektet syftar till att inventera förutsättningarna för en vidareförädling baserad på de 
råvaror som kommer från de växande gruv- och mineralnäringarna i Bergslagen. En ökad 
vidareförädling kan få positiva följdeffekter för arbetskraftsförsörjningen och den samlade 
infrastrukturen i Bergslagsregionen. 

Bakgrund 
Intresset för gruv- och mineralnäringarna i Bergslagen har under de senare åren vuxit 
vilket fått både näringsliv och offentliga aktörer att vakna upp. Regeringens utnämning av 
en specifik gruvsamordnare är det senaste exemplet. Möjligheterna att utveckla en 
vidareförädling, baserad på de ökade mängderna råvara, har däremot inte fått samma 
uppmärksamhet. I Bergslagen finns järn, zink, koppar, silver, sällsynta jordartsmetaler, 
kalksten, marmor, granit med mera som genom förädling kan få betydande avsättning. 
Marknaderna finns rimligen inom exempelvis industri, infrastruktur, hem, offentliga 
miljöer och samhällsbyggnad, både inom landet och utomlands. Denna vidare definition av 
"förädling" har vuxit fram under arbetet med projektets första fas och är inte lika snävt 
definierad som i den bakomliggande projektbeskrivningen. 

Men om möjligheterna till förädling ska kunna tas tillvara så krävs redan nu politiskt 
långsiktiga beslut och modet att våga satsa. Då kan regionen i gengäld få del aven ökad 
tillväxt som inte står och faller med konjunkturcyklerna. Dessutom kan en vidareförädling 
på hemmaplan bidra till en minskad miljöpåverkan och ett minskat framtida tryck på 
järnvägsförbindelserna i Bergslagen. En sådan utveckling borde långsiktigt vara intressant 
för kommunerna och de lokala arbetsmarknaderna. Flera näringar med verksamheter i 
angränsning till gruv- och mineralnäringarna bör kunna räkna med en ökad efterfrågan 
samtidigt som ny kompetens och nya företag utvecklas. 

Nu finns redan i dag en tydlig Bergslagsövergripande satsning med fokus på gruv- och 
mineralnäringarna genom Bergskraft Bergslagen. Här har man tagit ett helhetsgrepp kring 
de möjligheter som en ökad bergshantering öppnar för. Men då det kommer till den mer 
konkreta frågan om en Vidareförädling och kringeffekter aven sådan satsning, så ryms inte 
detta i nuläget inom Bergskrafts satsningar. Och frågan är högst angelägen för det är nu 
frågan om en etablering måste hanteras om de positiva effekterna ska kunna förverkligas! 
Projekt Bergskedjan är därför en naturlig utveckling Bergskraft Bergslagen vars kompetens 
och organisation medverkar i genomförandet av detta projekt. 
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Önskan om samarbete 
För att kunna möta näringslivets intresse och undersöka förutsättningar för etablering av 
vidareförädling av malm så behövs ett tydligt stöd från kommunerna i Bergslagen. Planen 
är 
att merparten av kostnaderna för projektet ska täckas av de regionala aktörerna 
tillsammans med Tillväxtverket som lovat skjuta till huvuddelen av de medel som behövs 
under projekttiden som löper mellan 2Dl3-01-Dl till 2014-09-30. För att regionförbund, 
länsstyrelser och Tillväxtverk ska välja att medfinansiera Bergskedjan behöver projektet 
visa upp kommunernas aktiva stöd. 

För medverkan i projekt Bergskedjan önskas en medfinansiering av 2 kr/innevånare per år. 
För kommuner som redan medverkar i projekt Bergskraft Bergslagen 11-13, önskas en 
medfinansiering om 1 kr/innevånare och år. Det är därför viktigt att ni i er kommun redan 
nu förbereder för att i er budgetprocess skapa ett utrymme för en medfinansiering av 
projektet. Vår förhoppning är att kostnadsnivån ska uppfattas som fullt acceptabel inte ska 
få någon kommun att tvingas avstå för att medverka i projektet. 

Ljusnarsbergs kommun kommer att återkomma med ett underlag till en fullständig 
ansökan som innehåller en klargörande beskrivning av vad som ska ske i projektet under 
fas två och tre (13-Dl-Ol till 14-09-30). För mer grundläggande information om projektet så 
bifogar vi i detta brev projektbeskrivningen. 

Mer information och frågor kring projekt Bergskedjan: 
Projektledare: Per Holmström, 019-174064, per.holmstrom@apel-fou.se 
Kommunkontakt: Tomas Larsson, 070-3160502, tomas.larsson@ljusnarsberg.se 
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