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 I

Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka koncessionsnämndens eventuella roll som 

kunskaps- och teknikspridare under tillståndsprövningen av projektet Stålverk 80 samt att 

undersöka om relationen mellan koncessionsnämnden och NJA kan sägas ha präglats av en 

samarbets- eller samförståndsanda. 

 

Spridning av kunskap och teknik är starkt anknutet till kommunikation. Genom 

kommunikation och vidareföring av kunskap kan kostnader för nyutveckling av teknik 

minskas och den hastigheten med vilken en teknik sprids höjas. Om en aktiv spridning inte 

sker av nya tekniker brukar dessa vanligtvis spridas väldigt långsamt och möjlig nyutveckling 

hämmas.  

 

Under tillståndsprocessen av Stålverk 80 intog koncessionsnämnden en passiv 

teknikspridningsroll. De medlade mellan de involverade parterna och blev en slags katalysator 

för en mer aktiv spridning parterna emellan. I den aktiva kunskaps- och teknikspridningen 

utgjorde Naturvårdsverket en viktig roll.  

 

Koncessionsnämndens agerande under tillståndsprocessen tyder på en samförståndsanda, men 

det är väldigt svårt att dra konkreta slutsatser kring detta baserat på det material som funnits 

tillhanda. Materialet visar dock på en tydlig samförståndsanda mellan de andra involverade 

parterna, något som troligtvis inte hade uppstått om medlaren dem emellan 

(koncessionsnämnden) inte varit inställd på att samarbeta och förstå.  

 

Som ett resultat av processen samt den kunskaps- och teknikspridning den förde med sig så 

utvecklades projektet kontinuerligt och koncessionsansökan för projektet gick från bristfällig 

till mer välutvecklad och genomarbetad. 

 

  



 II

Förord 
Inledningsvis så skulle jag vilja säga att denna uppsats grundläggande forskningsfråga är 

inspirerad av projektet "Klimatpolitiska styrmedel - Acceptans, information och effektivitet 

på kort och lång sikt" (inom ramen för programmet "Forskningsprogrammet Internationell 

miljöpolitik”), finansierat av Energimyndigheten. Min handledare, Kristina Söderholm, deltar 

som forskare inom nämnda projekt och på så vis kom jag in på området. 

 

När jag påbörjade arbetet med denna uppsats så hade jag aldrig tidigare hört talas om 

koncessionsnämnden. Jag hade dock ett intresse för teknikhistoria och en nyväckt fascination 

av miljöhistoria och blev väldigt intresserad av teknikspridningskonceptet. Så här vid 

uppsatsens slut så måste jag dock säga att koncessionsnämnden i sig visade sig vara minst lika 

intressant som teknikspridningen. Arbetet med denna uppsats har varit en mycket givande 

resa och jag har lärt mig mycket. 

 

Jag skulle vilja passa på att tacka min handledare Kristina Söderholm för hennes stöd under 

arbetet med denna uppsats. Möjligheten att bolla idéer med någon har varit en väldigt stor 

hjälp. Och hennes stora kunskap om litteratur som är relevant för ämnet har räddat mig från 

att köra fast vid några tillfällen.  

 

Vidare så vill jag tacka Annika Karlsson och Peter Nilsson vid Naturvårdsverkets arkiv för 

deras hjälp i jakten på material, samt personalen på biblioteket här vid Luleå tekniska 

universitet som hjälpt mig med fjärrlån av såväl böcker som arkivmaterial, speciellt Agneta 

Sjögren.  
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1. Inledning  
År 2005 infördes det i den Europeiska Unionen (EU) ett system för att hantering av 

miljöfarliga utsläpp. Systemet är baserat på utsläppsrätter och syftar till att man inom EU ska 

minska de miljöfarliga utsläppen och på så vis leva upp till de mål som representeras i 

Kyotoprotokollet *.1 Införandet av utsläppsrättssystemet är tänkt att implementeras i två faser. 

Under den första fasen, som började år 2005 och sträckte sig fram till år 2007, omfattade 

systemet enbart koldioxidutsläpp från förbränningsanläggningar, mineraloljeraffinaderier, 

järn- och stålindustri, mineralindustri samt pappers- och massaindustri. Under den andra 

fasen, som sträcker sig mellan åren 2008 och 2012, kommer fler former av industrier att 

omfattas av systemet. Vidare så kommer även de utsläppsrätter som etablerades år 2005 att 

omförhandlas och under 2008 kommer nya rätter att distribueras. De företag som lyckas 

minska sina utsläpp och inte har behov av de utsläppsrätter de blivit tilldelade kan sälja sina 

överblivna rätter medan de som inte klarar av att hålla sig till de nivåer de är tillåtna kan köpa 

ytterliggare rätter från de tidigare nämnda **.2 Systemet är således tänkt att uppmuntra 

användningen av miljövänligare tekniker samt att minska de miljöfarliga utsläppen. Detta nya 

system är ett av många i ett långt led av försök till miljöförbättringar som gjorts genom 

historien.  

 

I Sverige började miljöfrågan att uppmärksammas ordentligt i den offentliga debatten under 

1960-talet efter en lång period av oreglerade utsläpp och föroreningar från industrin. Som 

resultat av detta byggdes en svensk miljövårdsadministration upp under detta decennium. År 

1967 inrättades det Svenska Naturvårdsverket och två år senare fastslogs en miljöskyddslag. 

Samma år inrättades även Koncessionsnämnden för miljöskydd som hade till syfte att utföra 

prövningar enligt miljöskyddslagen. I likhet med dagens utsläppsrätter utgjorde 

miljöskyddslagen och koncessionsnämnden ett system som syftade till en förbättrad miljö och 

minskade utsläpp från industrierna. Systemet var framgångsrikt och de nationella nivåerna av 

utsläpp började minska märkbart redan under 1970-talet.3  

                                                 
1 Miljödepartementet (2007) Handel med utsläppsrätter 
2 Ibid.  
3 Bergquist (2007) Guld och gröna skogar? sid. 1-2 
*Kyotoprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal industriländer där de länder som skrivit under lovar att 
minska utsläppen av växthusgaser med en viss mängd under perioden 2005-2012. Källa: Nationalencyklopedin 
** Utöver handeln företagen emellan så finns även möjlighet att som privatperson köpa utsläppsrätter för att 
kompensera för de koldioxidutsläpp som man kan tänkas göra till vardags, exempel på utsläpps källor är 
oljepannor, bilar och resor med flygplan. Dessa rätter kommer från samma pott som företagens och kan köpas 
via vissa företag. Källa: Utsläppsrätt.se 
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I avhandlingen Guld och gröna skogar? behandlar ekonomhistorikern Bergquist 

miljöanpassningen av ett stort metallurgiskt verk under perioden 1960 till 2000, en period 

som omfattar en viktig del av den svenska miljöpolitikens historia. Bergquist menar att 

miljöpolitiken under denna tid, speciellt perioden 1960-1980, är föga undersökt och bör 

studeras närmare. En av de aspekter hon presenterar som intressant och relevant att undersöka 

vidare är koncessionsnämndens roll i miljöanpassningen av industrin.4 I avhandlingen noterar 

Bergquist en trend där koncessionsnämnden och företagen förhandlat fram de krav som 

företagen ska leva upp till. Prövningsprocessen har genom detta förfarande i många aspekter 

mer liknat ett samarbete än en direkt prövning. Hon menar att det är viktigt att se den 

inverkan som miljöpolitiken har på miljöanpassningsprocessen som en kombination av 

myndighetskrav, företagsbehov och nya kunskaper.5  

 

I arbetet med att minska utsläpp spelar i regel alltid utveckling av ny teknik en stor roll och ny 

kunskap utgör i sin tur en viktig aspekt i utvecklingen av denna nya teknik. Ekonomen och 

teknikhistorikern Rosenberg menar att bristen på kunskap utgör en begränsning i utvecklandet 

av ny teknik. Vidare konstaterar han att ny teknik ofta i hög grad baseras på tidigare teknik 

med inslag av viss ny kunskap. Sökandet efter stora nya kunskaper blir för dyrt för att vara 

ekonomiskt gångbart.6 Under omständigheter där teknisk utveckling är av yttersta vikt och 

sökandet efter nya kunskaper kan anses vara dyrt kan en myndighet eller nämnd som bär 

rollen som teknik- och kunskapsspridare bli värdefull.  

 

I ljuset av dagens situation med utsläppsrätter och handeln med dessa, ett system som är tänkt 

att uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik, så blir en undersökning av tidigare systems 

kapacitet för teknik- och kunskapsspridning samt tillståndsprövningsprocesser högst 

intressant. En typ av industri som länge stått för en stor del av de miljöfarliga utsläppen i 

Sverige är järn- och stålindustrin, vilken står i fokus för denna historiska uppsats med miljö- 

och teknikhistoriska inslag. Ett projekt som sticker ut ur mängden av miljöanpassningar och 

utbyggnationer inom svensk järn- och stålindustri är projektet Stålverk 80 som fortgick under 

perioden 1973-1976 och som ledde till vilda debatter i media, såväl lokalt som nationellt. 

Projektet syftade till en storartad utbyggnation av det stålverk som Norrbottens järnverk AB 

                                                 
4 Bergquist (2007) 
5 Ibid., sid. 250 
6 Rosenberg (1994) Den tekniska förändringens ekonomi 
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(NJA) ägde i Luleå, och skulle om det genomfördes leda till såväl ökade arbetsmöjligheter 

som ökad miljöpåverkan.7 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka koncessionsnämndens eventuella roll som kunskaps- 

och teknikspridare under tillståndsprövningen av projektet Stålverk 80 samt att undersöka om 

relationen mellan koncessionsnämnden och NJA kan sägas ha präglats av en 

samarbets/samförståndsanda.  

 

De frågor som främst kommer att undersökas närmare är: 

• Hur fortlöpte tillståndsprövningsprocessen och vilka blev resultaten? 

• Går det att finna stöd för att koncessionsnämnden fungerade som en teknik- och/eller 

kunskapsspridare i processen och vad karakteriserar i sådana fall koncessionsnämnden 

i denna roll? 

• Går det att finna stöd för att relationen mellan koncessionsnämnden och NJA i detta 

fall präglats av en samarbets-/samförståndsanda och vad karakteriserar i sådana fall 

denna anda? 

 

1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats fokuseras på tillståndsprövningen av projektet Stålverk 80 som fortgick under 

perioden 1974-1976. Processen före och efter behandlas således inte djupare. Då 

tillståndsprocessen pågick under en lång tid och behandlade många olika aspekter har jag valt 

att följa en aspekt, luftvårdsfrågan, speciellt ingående. Andra aspekter kommer att tas upp 

men inte lika djupgående som luftvårdsaspekten. Anledningen att jag valt just denna aspekt är 

att den behandlas i en stor del av de dokument som finns tillgängliga samt att den är starkt 

relaterad till dagens debatt med klimatförändringar och växthusgaser då dessa även kan 

räknas till luftvårdsområdet. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Nationalencyklopedin (2008b) Stålverk 80 
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1.3 Val av fallstudie 
Anledningen att just projektet Stålverk 80 valts är dels att projektet ligger inom den period 

som Bergquist nämner som intressant för vidare forskning samt att det var ett storskaligt 

industriprojekt som saknar motstycke under sin tid. Vidare så bör det återigen noteras att järn- 

och stålindustrin genom historien haft en markant roll när det kommer till spridning av 

miljöfarliga utsläpp i Sverige.  

 

1.4 Forskningsläge 
Teknikspridning i sig är ett vida utforskat område. Forskning inom fältet påbörjades för 

ungefär 100 år sedan i Europa. Centralt inom området är teorin Diffusion of Innovations som 

presenterades av Rogers år 1962. Teorin beskriver hur kunskap och teknik sprids genom en 

civilisation (mer om detta i kapitel 2) och har blivit en teori som forskare från många olika 

ämnen samlats kring.8 Koncessionsnämndens roll som tekniskspridare är dock inte lika väl 

undersökt. Jag har inte kunnat hitta några studier som utgår från detta specifika perspektiv. Då 

koncessionsnämnden utgjort en stor del i den svenska miljövårdshistorien så är detta 

verkligen ett intressant område att undersöka. Sett ur det perspektiv att vi idag försöker tackla 

våra miljöproblem med hjälp av teknik blir det ännu intressantare. 

 

När der kommer till frågan om samarbete och samförstånd mellan koncessionsnämnden och 

de parter de prövade så är även detta ett tämligen outforskat område. Hypotesen att 

koncessionsnämnden i sina tillståndsprövningsprocesser skulle ha närmat sig industrier på 

samarbetsliknande vis lades fram av Bergquist i doktorsavhandling Guld och gröna skogar? 

(2007). Denna hypotes har sedan dess inte undersökts vidare och representerar ett intressant 

forskningsområde. Något som gör hypotesen extra relevant för denna uppsats är tanken att 

samarbete och samförstånd borde gynna spridningen av teknik och kunskap.  

 

Vad gäller forskning kring fallet som undersöks, det vill säga Stålverk 80, så finns en ett antal 

böcker producerade. Många av dessa är dock skrivna innan projektets nedläggning och täcker 

därför inte projektet i sin helhet, exempelvis Leijonhufvud (1974) bok Stålverk 80 – 

Verkligheten bakom drömmen. Vidare så är majoriteten skrivna ur antingen ett industriellt- 

eller ett samhällsdebattsperspektiv. En studie av projektet ur miljö- och koncessionsvinkel är 

inte gjord.  

                                                 
8 Rogers (2003) Diffusion of Innovations sid.39-40 
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1.5 Metod 
Denna uppsats grundas i ett hermeneutiskt perspektiv. En hermeneutisk ansats innebär att 

forskaren vill förstå ett fenomen genom tolkning av bland annat skrivna källor. Det skrivna 

och talade ordet är väldigt viktigt för hermeneutikern då dessa genom tolkning kan leda till en 

stor insikt och förståelse av den mänskliga naturen samt, bland annat, olika kulturer och 

företeelser. 9  

 

Det som starkast reflekterar den hermeneutiska andan i denna uppsats är att den är baserad på 

litteraturstudier samt en intervju, vilka bägge är gjorda på ett kvalitativt vis. Litteraturstudier, 

även kallade dokumentstudier, går ut på att forskaren studerar olika dokument och använder 

dessa som källor. Det kan vara en bok, ett protokoll eller någon annan form av nedskriven 

källa. Även studier av muntliga källor kan räknas till litteraturstudier.10 Den typ av litteratur 

som främst använts till denna uppsats är mötesprotokoll, ansökningar och beslut samt annat 

arkivmaterial rörande tillståndsprocessen i fråga. Även böcker som berör ämnen relevanta för 

uppsatsen har använts. 

 

En kvalitativ undersökning är tolkande till sin natur. Vetenskapsteoretikern Wallén menar att 

kvalitativa metoder ofta används när man undersöker olika företeelser och försöker att 

karaktärisera och identifiera dessa.11 Texterna och intervjumaterialet som behandlats har till 

stor den tolkats utifrån det perspektiv som representeras i teorikapitlet (se kapitel 2). 

 

Uppsatsen är dock inte enbart kvalitativ till sin natur utan har även kvantitativa inslag. Ett 

kvalitativt material utgår oftast från statistiskt material men kan även utgå från vanlig text 

som så att säga kvantifierats, gjorts räkningsbart. Kvantitativa studier syftar ofta till att 

besvara frågor så som ”hur många” samt att hitta mönster och relationer mellan olika 

företeelser.12 Denna uppsats kvalitativa inslag utgörs främst av jämförande av de olika 

ansökningarnas storlek samt det utrymme vissa frågor får i dem. I denna bemärkelse har 

uppsatsen även komparativa inslag. 

 

Som uppsatsens underrubrik tyder på så är det även en fallstudie. En fallstudie är en 

undersökning som begränsats till en mindre grupp av något slag, ett så kallat fall. Ett fall kan 
                                                 
9 Patel och Davidson (1994) Forskningsmetodikens grunder sid. 26 
10 Andersen (red.) (1994) Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion, sid. 73-74 
11 Wallén (1999) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, sid. 73-75 
12 Bjereld et.al. (2002) Varför vetenskap?: om vikten av problem och teori i forskningsprocessen sid. 114 
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till exempel vara en person, en organisation eller en situation.13 I detta fall så utgörs fallet av 

koncessionsnämndens tillståndsprövning av projektet Stålverk 80.  En motivation till valet av 

fallstudie går att finna i kapitel 1.4.  

 

Den intervju som genomfördes strukturerades på så vis att generella frågor om 

koncessionsnämnden ställdes. Den intervjuade fick utrymme att utöver svaret i sig utveckla 

området vidare och berätta om sådant som han såg som relevant samt intressant inom 

området. Därav har intervjumaterialet en tydlig berättande och beskrivande karaktär. På grund 

av detta bifogas inte intervjun i en bilaga till uppsatsen då sammanställningen som presenteras 

i kapitel 4.2 tillsammans med kommentarer från intervjun i kapitel 6 kan ses som en komplett 

sammanställning. Inga delar av intervjun har lämnats utanför uppsatsen.  

 

Den person som intervjuats är Tor Borinder. Han började jobba vid Naturvårdsverket 1989. 

Idag är han enhetschef för enheten för miljöfarlig verksamhet, en enhet som har mycket att 

göra med metallindustrin. Då han började vid Naturvårdsverket så sent som 1989 så har han 

inte haft något att göra med koncessionsnämndens tillståndsprövningsprocess av Stålverk 80. 

Som så många andra på Naturvårdsverket har han dock jobbat i anslutning till 

koncessionsnämnden och har en stor insikt i hur de arbetade.  

 

1.6 Material och källkritik 
De böcker som använts till teorikapitlet (kapitel 2) är alla skrivna av forskare som är 

framstående inom sitt ämne: North, Rosenberg samt Rogers. I likhet så är böckerna som 

använts för det tredje kapitlet, som behandlar miljösyn, skrivna av stora auktoriteter inom 

området: McNeill och Hughes. Till detta kapitel har även material från Naturvårdsverket 

använts samt ett litet avsnitt från den amerikanska motsvarighetens, Environmental Protection 

Agency, använts. Då det rör sig om välkända böcker från vedertagna författare samt utdrag 

från material producerat av myndigheter anser jag att dessa är pålitliga källor.  

 

Materialet som kapitel 4, som behandlar koncessionsnämnden, grundar sig på kommer från 

nationalencyklopedin, ett dokument skrivet av koncessionsnämnden själv samt den tidigare 

nämnda intervjun med Borinder. Det finns ingen orsak att anta att den information som 

materialet från koncessionsnämnden representerar skulle vara felaktig. Den kritik som dock 

                                                 
13 Patel och Davidson (1994) sid. 44 
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skulle kunna riktas mot materialet är att det inte ger en komplett beskrivning av 

verksamheten. Försök har gjorts att kompensera detta genom användandet av 

nationalencyklopedin som är en vedertagen källa. När det kommer till materialet från 

intervjun anser jag att även det är pålitligt. Intervjun utformades på ett sådant vis att ledande 

frågor undveks och den intervjuade fick stor möjlighet att utveckla sina svar väl vid varje 

fråga. 

 

Det material som använts till kapitel 5, som behandlar Norrbottens Järnverk AB (NJA) samt 

stålverk 80 projektet, är främst hämtat från två böcker skrivna av Jonsson som idag är 

professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg. Böckerna behandlar NJAs 

utveckling från start till bildandet av SSAB (Svenskt Stål AB) år 1977 och kom till som en 

del av forskningsprojektet svensk stålindustri i omvandling. De är de mest kompletta böcker 

på ämnet som jag hittat och med tanke på författarens meritering samt att de kom till genom 

ett forskningsprojekt anser jag att de är pålitliga som källmaterial. Vidare så har material från 

NJAs egna broschyrer angående Stålverk 80 projektet använts. Här har jag dock intagit ett 

mer kritiskt perspektiv. En del av den information som presenterats har i efterhand visat sig 

varit baserad på felaktiga bedömningar och då det rör sig om en broschyr från företaget 

bakom projektet så förekommer naturligtvis en del skönmålning av det som presenteras. 

Genom det sätt som materialet har använts i denna uppsats är dock inte detta ett problem. 

Utöver dessa källor har ett fåtal andra använts för detaljinformation. 

 

Det material som använts för empirin, utöver intervjun som omnämns i kapitel 1.5, kommer 

huvudsakligen från Naturvårdsverkets arkiv. Resterande material kommer från Norrbottens 

länsarkiv, en del av detta material återfinns dock även hos Naturvårdsverket. Dokumenten i 

fråga är främst ansökningshandlingar, kompletteringar till dessa, en del begäranden om 

kompletteringar, brev samt en möteshandling. Materialet är stort och på grund av detta har det 

till och från varit svårt att få en djupare insikt i delar av det vilket kan ha resulterat i att vissa 

detaljer har förbisetts. För att minimera risken av ett sådant bortfall har jag strävat efter att 

hålla empirin på en generell nivå och inte gått in allt för mycket i detaljer.  

 

Det bör även poängteras att materialet hos Naturvårdsverket inte är koncessionsnämndens 

arkiverade material, detta finns hos Riksarkivet. Det material som finns hos Naturvårdsverket 

och berör detta fall är sådant de fått skickat till sig eller egna kopior av sådant de själva 

skickat till andra. Materialet kommer från Naturvårdsverkets handläggare i Stålverk 80 fallet, 
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vid en flytt kom allt hans material att arkiveras i Naturvårdsverkets arkiv. Detta betyder 

återigen att det finns en viss risk för bortfall av detaljer. Materialet ger dock en god bild över 

processen och de delar där Naturvårdsverket varit involverade. Eventuella möten som 

koncessionsnämnden hållit på egen hand eller liknande finns dock inte. Anledningen till att en 

sökning efter material gjordes i Naturvårdsverkets arkiv är den att koncessionsnämnden rent 

organisatoriskt låg under Naturvårdsverkets organisationsparaply så att säga. Det var först 

efter några dagars tid vid Naturvårdsverket som jag fick det klart för mig att 

koncessionsnämndens egna material hade flyttats till Riksarkivet, troligtvis i den tidigare 

nämnda flytten. 

 

1.7 Disposition 
Kapitel 2 behandlar de teorier som använts som referensram i undersökningen, de behandlar 

främst teknisk utveckling och förändring samt spridning av teknik. I kapitel 3 ges 

bakgrundsinformation om den miljösyn som var dominant i de industrialiserade länderna 

under denna period samt en mer specifik genomgång av den svenska synen på miljö och 

miljöskydd. I kapitel 4 behandlas koncessionsnämnden. Detta kapitel är uppdelat i två delar, 

en mer generell del som går igenom koncessionsnämndens sammansättning och en mer 

djupgående som behandlar deras arbetsprocess. Den förstnämnda kan anses vara av 

bakgrundskaraktär medan den andra är baserad på intervjumaterial och har mer empirisk 

karaktär. Kapitel 5 behandlar kortfattat NJAs framväxt samt tankarna bakom projektet 

Stålverk 80 och dess framväxt. Kapitel 6 utgör huvuddelen av empirin och behandlar 

tillståndsprövningsprocessen för Stålverk 80 projektet. Det berör såväl processens utformning 

som diskussionen kring de ansökningar som behandlades.  Kapitel 7 innehåller analys och 

diskussion. Det kapitlet är uppdelat efter frågeställningen som uppsatsen grundas på (se 

kapitel 1.1) och avrundas med slutord. 
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2. Tekniska förändringar och teknikspridning 
 

Tekniska framsteg är en följd av många faktorer, bland vilka vägledning från vetenskapen 

bara är en.14 

 
Detta kapitel behandlar hur teknikspridning och teknikförändring kan betraktas ur ett brett 

perspektiv. Som citatet ovan påvisar så är det många faktorer som måste räknas in vid en 

studie av teknikutveckling och spridning. Fokus i detta kapitel läggs vid kunskap och 

kommunikation (och kostnaden för dessa) samt vid institutionell påverkan. Dessa är alla 

viktiga aspekter för studien av koncessionsnämndens roll som teknikspridare.  

 

2.1 Institutionell påverkan 
Ekonomen North menar att ett samhälles utveckling styrs av de institutioner som utgör dess 

regelverk. Dessa institutioner kan vara antingen formella såsom exempelvis stadgade lagar 

eller informella såsom exempelvis beteendenormer.15 Institutionernas främsta syfte är att öka 

stabiliteten i ett samhälle och minska osäkerheten mellan olika parter när det kommer till 

bland annat handel och kommunikation. Institutioner är nära sammankopplade med 

organisationer och North menar att det är viktigt att tydligt skilja dem åt. Skillnaden dem 

emellan kan förklaras med att institutionerna utgör det regelverk som organisationerna rättar 

sig efter. En organisation i detta fall utgörs av en grupp av människor med ett gemensamt mål, 

exempelvis ett politiskt parti, en myndighet, ett företag eller en förening. Det ramverk som 

institutionerna utgör påverkar inte bara hur organisationerna interagerar med sin omgivning 

utan även hur de utvecklas. På samma vis kan organisationerna påverka institutionerna, de är 

inte på något vis statiska. Utöver att påverka organisationer så påverkar institutionerna även 

ekonomin i stort, främst genom att påverka så kallade transaktionskostnader. Dessa är 

kostnader som exempelvis kan uppstå vid utbyte av information,16 som i sin tur har en central 

roll vid bland annat teknisk utveckling samt teknikspridning.  

 

2.2 Kostnaden av kunskap och vikten av kommunikation 
En central del av utvecklingen i ett samhälle utgörs av teknisk utveckling. Som citatet ovan 

antyder så är det många olika företeelser som ska sammanstråla för att tekniska framsteg skall 

                                                 
14 Rosenberg (1994) Den tekniska förändringens ekonomi sid. 15 
15 North (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet sid. 16 
16 Ibid. sid. 20 
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tas. Tidigare har det ansetts att en tillgång på obegränsad kunskap varit en självklar faktor vid 

nyutveckling av teknik, en åsikt främst representerad bland ekonomer. Rosenberg menar dock 

att kunskap både är dyrt att få tillgång till samt att omsätta och omvandla till teknik, varför det 

är orealistiskt att anta att det finns en obegränsad tillgång på kunskap.17 Kostnaderna för 

forskning och utveckling (FoU) för ett företag tenderar att fördelas så att en större andel 

pengar läggs på utveckling än på forskning, vilket kan antas bero på att kunskap är dyrt. 

Vidare går en stor del av utvecklingskostnaderna åt till att utföra tester på de produkter som 

utvecklats.18  

 

Rosenberg menar att teknisk utveckling främst sker genom vidareutveckling och förbättring 

av tidigare produkter. Redan befintliga tekniker visar på behov av förbättringar. Kunskap och 

teknik från förr ger erfarenheter som används i vidareutveckling.19 Rosenberg kallar detta 

fenomen för spårbunden teknikutveckling och menar att den tekniska utvecklingen inte går att 

studera från ett antal utgångsförhållanden, såsom exempelvis obegränsad kunskap. Istället 

måste de tidigare tekniker som den nya baserats på studeras för att man ska förstå 

utvecklingen.20 

 

Teknisk utveckling begränsas alltså av den hastighet i vilken nya tekniker sprids på grund av 

att det för att utveckla en teknik krävs tillgång till tidigare teknik att basera nyutvecklingen på. 

Rogers, en forskare inriktad på teknikspridning, menar att spridningen av såväl kunskap som 

teknik oftast är mer eller mindre problematisk. Det tenderar att vara svårt att få en ny teknik 

accepterad, även då det finns tydliga fördelar med tekniken för de tilltänkta användarna.21 På 

grund av detta så blir även kommunikation en viktig faktor i spridningen av teknik. Genom 

kommunikation mellan människor, på individbasis såväl som organisationer emellan, sprids 

tekniken i samhället.22 Det kan dock vara problematiskt för innovatörer och företag att uppnå 

en hög spridningshastighet. 23 

 

Enligt Rogers så sker spridningen av teknik på två olika sätt, spontant eller kontrollerat. En 

spontan spridning fungerar som så att kunskapen om tekniken och tekniken i sig själv sprids 
                                                 
17 Rosenberg (1994) sid. 23-24 
18 Ibid. sid. 24-25 
19 Ibid. sid. 26 
20 Ibid. sid. 21 
21 Rogers (2003) Diffusion of Innovations sid. 1 
22 Ibid. sid. 6 
23 Ibid.sid. 1 
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mellan människor allt eftersom de lär sig att uppskatta tekniken och vill dela med sig av den 

till andra eller genom marknadsföring av något slag från den som uppfunnit tekniken.  Detta 

resulterar ofta i en låg spridningshastighet. Hastigheten av spridningen kan dock ökas genom 

ingripanden från exempelvis myndigheter. En myndighet kan göra spridningen mer 

kontrollerad, det vill säga mer direkt och påtaglig.24 Logiskt sett bör dock en myndighet som 

har kraft att kontrollera spridningen av teknik kunna göra det åt bägge hållen, det vill säga 

antingen öka eller sänka hastigheten. Alltså bör myndigheter även kunna fungera som en 

bromsande effekt i teknikspridning och utveckling.  

 

                                                 
24 Rogers (2003) sid. 6 
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3. Synen på miljön i världen generellt och Sverige speciellt 
För att förstå de resonemang som fördes under tillståndsprövningsprocessen är det viktigt att 

förstå den syn man hade på miljön under den berörda perioden samt hur miljödebatten och 

miljöpolitiken såg ut. 

 

3.1 Miljörörelsens utveckling 
Under 1900-talet skedde ett flertal stora förändringar i synen på miljön världen över, främst i 

den industriella världen.25 I början av seklet fick tankar om miljö och natur väldigt liten plats. 

I eftersvallningarna av den industriella revolutionen så låg fokus på ekonomisk och industriell 

utveckling. En viktig influens när det kom till människans behandling av naturen under denna 

period var den västerländska naturvetenskapen. Många av forskarna inom denna skola ansåg 

att deras uppgift var att avslöja naturens hemligheter och genom dessa nya kunskaper skapa 

bättre hälsa och välstånd för människan. Denna tanke, om att lista ut alla naturens 

hemligheter, ledde till ett forskningsklimat där miljömanipulerande av alla de slag var 

legitimt; något som fått allvarliga konsekvenser för miljön.26 Det ekologiska tänkandet hade 

bara fotfäste inom en väldigt smal del av samhället i början av seklet. Trots detta fanns det 

redan under denna tid små naturskyddsföreningar utspridda i västvärlden, dessa kretsade ofta 

kring naturreservat eller nationalparker.27 

 

McNeill skriver att det ökade välståndet i västvärlden kring mitten av 1900-talet ledde till att 

många medborgare började ha råd att tänka på annat än pengar. Industrierna, som i mångt och 

mycket var basen till detta välstånd, hade under flera decennier spridit föroreningar och 

farliga kemikalier som ackumulerats under årens gång. Detta uppmärksammades allt mer 

eftersom medborgarna började intressera sig för sin omvärld.28 Hughes skriver att många av 

jordens ekosystem hade förändrats genom ingrepp av människor redan kring år 1950.29 Det 

var i detta politiska och industriella klimat som miljörörelsen började växa fram. Framväxten, 

som under 1960-talet ökade drastiskt, fick ett stort genombrott 1962 genom Rachel Carsons 

bok Tyst vår som behandlade spridningen av och risken med svårnedbrytbara 

bekämpningsmedel i naturen. 30  

                                                 
25 McNeill (2003) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets miljöhistoria 
26 Ibid. sid. 360-363 
27 Ibid. sid. 362 
28 Ibid. sid. 363 
29 Hughes (2005) Världens miljöhistoria sid.255 
30 McNeill (2003) sid. 363; Hughes (2005) sid.264 
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I och med detta genombrott blev miljöpolitiken allt mer framfusig och påtaglig. McNeill 

framhåller att det finns två tydliga faser för miljöpolitik och miljöåtgärder vid slutet av 1900-

talet. Den första fasen var fokuserad i västvärlden, pågick mellan 1960-talets mitt och slutet 

av 1970-talet, och fokuserades på föroreningsfrågor samt en rädsla att naturresurserna skulle 

uttömmas. Detta medförde inrättandet av myndigheter vars uppgift var att värna om miljön. 

Sverige samt USA var de två länderna som gick i spetsen för denna utveckling. Som nämnts 

tidigare så inrättades det Svenska Naturvårdsverket år 1967 och två år senare fastslogs en 

miljöskyddslag.31 USA låg tätt efter och inrättningen av deras ”Environmental Protection 

Agency” (EPA), den amerikanska motsvarigheten till det svenska Naturvårdsverket, 

påbörjades år 1970.32 Den andra fasen påbörjades kring 1980 och hade sitt fotfäste i U-

länderna som vid denna tid även de började upprätta miljövårdsmyndigheter. I västvärlden 

framkom nya problem under denna period, såsom exempelvis klimatförändringen och 

uttunningen av ozonskiktet.  Detta ledde till att större fokus lades vid internationellt 

samarbete.33 

 

3.2 Det svenska miljöskyddet 
De rutiner för miljöskydd som började utvecklas runt om i västvälden under den första 

perioden kom att ta olika form. De svenska rutinerna kom att i stor grad skilja sig från dem 

som utvecklades i många andra länder. En orsak till detta kan vara den Svenska industrins 

tidiga involvering i och stora intresse för miljöpolitiken. Redan under 1950-talet började 

svensk skogs- och massaindustri att investera i forskning riktad till att studera den egna 

miljöpåverkan. År 1956 grundades stiftelsen för Skogsindustriernas Vattenskyddsforskning 

med syfte att bedriva forskning kring skogsindustriernas vattenföroreningar. Stiftelsen kom att 

följas av fler stiftelser, institut och samarbeten mellan industri och stat kring miljöfrågor.34 

 

När väl lagstadgad miljötillsyn infördes så hölls miljöfrågor kring de olika elementen separata 

i många länder, däribland USA. I Sverige hölls de dock samman och såväl vatten som luft 

behandlades av en och samma myndighet. En annan punkt i det svenska systemet som skiljde 

från andra länders system var att man behandlade miljöfrågor på fallbasis. I Sverige gick man 

igenom företag för företag och såg till deras separata skyldigheter och behov när det kom till 
                                                 
31 McNeill (2003) sid.386 
32 Ibid. sid.386; EPA (2008) EPA History 
33 McNeill (2003) sid.387 
34 Bergquist (2007), sid.38 
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teknik infriades. I USA fastslog EPA homogena standarder för vilken typ av teknik som 

skulle användas inom industrin. Ytterligare en stor skillnad är att man som privatperson i 

USA hade, och har än idag, rättigheten att stämma EPA med syfte att driva 

teknikutvecklingen framåt. Detta är något som var väldigt främmande i det svenska systemet 

där stor tilltro sattes till myndigheterna.35 

 

En av anledningarna till denna tilltro kan vara det tidiga utestängandet av allmänheten ur 

miljövårdssystemet. Detta var inte ett medvetet uteslutande utan snarare en sidoeffekt av det 

system som uppstod. Inom den svenska miljöpolitiken och förvaltningen kom kunskap att få 

en central position. Det sades att för att förstå vad en part ville uppnå måste alla parterna ha 

samma information och kunskap. Detta var något som gemene man inte kunde leva upp till. 

Men för den som privatperson ville sätta sig in i ett fall fanns det möjligheter genom den 

svenska offentlighetsprincipen. 36  

 

 
3.3 Synen på miljön under den berörda perioden 
Synen på miljön har som sagt varierat genom åren. Den utveckling som sattes igång under 

1960-talet öppnade mångas ögon för miljöproblematiken. Det är dock viktigt att påpeka att 

även om man på 1960-talet var medveten om miljöproblem så såg man inte på miljön på 

samma sätt som idag och de problem som man såg var inte de samma som vi ser idag. 

 

Hur synen på vad som är miljöproblem har förändras kan demonstreras genom förändringar i 

Naturvårdsverkets handböcker för hur tillståndsprövningar och anmälningar bör ske. 

Handboken från 1976 definierar utsläpp till luft på följande vis:   

 
Stofthalten i luft från utsugningar och ventilation samt i rök- och processgaser redovisas 

med uppgifter om halter, mängder och gasflöden per timme och år. För utsläpp av 

gasformiga föroreningar till luft genom avsugningar och med processgaser och ventilation 

bör sökanden så långt möjligt ange flöden och koncentrationer av ingående ämnen.37 
 

                                                 
35 Söderholm (2008), Clean Technology and the Role of Environmental Policy: Experiences from Swedish   
    Industries with COmparisons to the U.S. Case in the 1970s and 1980s  
36 Bergquist (2007), sid.40 
37 Naturvårdsverket (1976) Anvisningar för ansökan enligt miljöskyddslagen sid. 18 



 

 15

Definitionen för motsvarande företeelse år 2003 såg väldigt annorlunda ut. Denna 

representerade en mer utförlig genomgång med en indelning av tre olika typer av utsläpp som 

kan ske till luft, luftföroreningar, partikelformiga utsläpp samt andra föroreningar. 

 
Med annat utsläpp avses här bl.a. utsläpp till luft. Enligt förarbetena till miljöbalken menas 

med utsläpp till luft inte bara sådant som syns eller luktar, dvs. sådant som traditionellt 

brukar kallas luftföroreningar. I begreppet ingår också sådana utsläpp som orsakar 

växthuseffekt, påverkar klimatet eller påverkar atmosfären (t.ex. uttunning av 

ozonskiktet). Med förorening av luft menas luftföroreningar i traditionell mening såsom 

gasformiga utsläpp (svaveldioxid, klor etc.) och partikelformiga utsläpp (sot, damm etc.). 

Begreppet annat utsläpp omfattar även utsläpp av radioaktiva ämnen (jämför joniserande 

strålning nedan under punkt 3).38 

 

Dessa olika riktlinjer tyder på en utveckling från ett perspektiv då man sett luftföroreningar 

som det stoft man kan se och de dofter man kan känna lukten av till ett perspektiv där en 

medvetenhet om andra typer av påverkningar av luften existerar. Den senare handboken 

informerar om olika typer av påverkan samt om sådant som växthuseffekten, uttunningen av 

ozonlagret samt radioaktiv strålning, en mer flerfacetterad beskrivning än den som getts 

tidigare. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid läsandet av denna uppsats. Vad vi ser som 

problem idag sågs inte som problem igår och då uppsatsen fokuseras på gårdagens problem är 

det viktigt med kunskap om dessa för att förstå den tidens debatt och diskussioner.  

 

 

 

                                                 
38 Naturvårdsverket (2003) Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet Handbok 2003:5  
    sid. 9-10 



 

 16

4. Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Detta kapitel behandlar sammansättningen av Koncessionsnämnden för miljöskydd och dess 

arbetssätt. Med en ökad insikt i detta område kan beslutsprocess som de bedrev samt den roll 

de innehade i svensk naturvård bättre förstås.  

 
4.1 Kortfattat om nämndens uppgift och sammansättning 
Som tidigare nämnts, i inledningen, så grundades Koncessionsnämnden för miljöskydd 1969. 

Nämndens* funktion var att fungera som ett beslutande organ med huvuduppgift att behandla 

miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Under 1970- och 80-talen tillkom ytterligare 

uppgifter, såsom bedömningar i ärenden rörande riksplaner relaterade till byggnadslagen och 

senare även naturresurslagen. Under 1989 blev nämnden även slutinstans för överklaganden 

av länsstyrelsernas beslut i ärenden relaterade till miljöskyddslagen. Detta ledde till en 

tydligare ställning som förvaltningsmyndighet för nämnden.39 

 

De tillståndsprövningar som gjordes av nämnden var reglerade av miljöskyddslagen samt 

miljöskyddsförordningen. I processen skulle det ingå inslag av samråd, kommunikation, 

muntliga förhandlingar genom sammanträden, en fullständig utredning samt en besiktning 

innan ett beslut fick tas. Utöver regler som definierade beslut och tillståndsprövningar så 

fanns regler som reglerade själva nämndens sammansättning. Nämnden skulle bestå av en 

ordförande med erfarenheter som domstolsjurist, en teknisk ledamot, en ledamot med 

industriell erfarenhet samt en ledamot med erfarenhet från Naturvårdsverket. Om ärendet 

berörde kommunala förhållanden istället för industriella så var det möjligt att byta ut den 

industriella ledamoten mot en ledamot med erfarenhet av kommunala förhållanden. De enda 

av dessa personer som var direkt anställda av nämnden var ordförande och de tekniska 

ledamöterna, de andra var uppdragstagare som anställdes av regeringen på fallbasis. Det 

kunde röra sig om upp till 20 personer åt gången. Denna form av organisation ledde till att 

nämndsammansättningen varierade från fall till fall.40 De anställda ordförandena var fem 

stycken och av dessa var en generaldirektör och chef för nämnden. De andra ordförande hade 

som ansvar att vara chef för en av nämndens avdelningar,41 det fanns fyra avdelningar.42 De 

                                                 
39 Koncessionsnämnden (1991) Statens nya budgetprocess – ett praktikfall sid. 6 
40 Ibid. sid. 6 
41 Ibid. sid. 6  
42 Nationalencyklopedin (2008c) Koncessionsnämnden för miljöskydd  
* En nämnd kan definieras som en mindre grupp personer, liknande en kommitté, som valts till att utgöra ett 
beslutande organ för ett specifikt område inom kommunal eller statlig förvaltning. Källa: Nationalencyklopedin 
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tidigare nämnda teknikerna var även de fem stycken. Vidare var även fem kvalificerade 

jurister samt ett större antal kanslister fast anställda.43  

 

År 1998 var det sista året då nämnden var aktiv. Den ersattes av miljödomstolarna då den nya 

miljöbalken trädde i kraft.44 

 

4.2 Nämndens arbetssätt och skillnaderna mot miljödomstolen 
Borinder berättar att det var många som trodde att det skulle bli ”nya bullar” när miljöbalken 

och miljödomstolarna kom, vissa hoppades på mer ordning och reda. ”Men det blev inga nya 

bullar”, konstaterar Borinder. Han tycker att det inte fanns ett så stort behov av förändring och 

menar att det arbetssätt som finns i dagens miljödomstolar inte skiljer sig mycket från det 

arbetssätt som koncessionsnämnden hade, trots att miljöbalken medförde nya och striktare 

processuella regler. Han berättar vidare att man inom koncessionsnämnden hade såväl 

rättserfarenhet som kunskap och förmåga att göra sakkunniga bedömningar.  

 

Med tiden hade koncessionsnämnden arbetat fram ett effektivt arbetssätt som grundade sig i 

en iterativ, det vill säga återupprepande, process. När en ansökan inkom till 

koncessionsnämnden så skickades förfrågningar om kompletteringar ut till remissinstanser, 

såsom exempelvis Naturvårdsverket. Dessa instanser fick sedan meddela 

koncessionsnämnden om det tyckte att ansökan behövde kompletteras, om så var fallet 

meddelades de som skickat in ansökan och en komplettering inväntades. När sedan 

kompletteringen inkommit satte förhandlingen igång. Det var sällan att koncessionsnämnden 

gjorde något innan de fått in yttranden, i mångt och mycket på grund av att det inte var 

koncessionsnämndens ledamöter som satt inne på expertkunskaper på ämnet. Borinder menar 

att detta arbetssätt förekommer i vissa miljödomstolar, men inte i alla. Borinder berättar bland 

annat om hur vissa domare, som arbetat med bl.a. familjerätt tidigare, var vana vid att en sida 

hade rätt och en sida hade fel och dömde därför i miljörättsliga fall på liknande sätt till en 

början. Dessa domar blev inte lika balanserade som de beslut koncessionsnämnden hade tagit. 

Han avslutar dock med att säga att även dessa domare i dagsläget i mångt och mycket arbetar 

efter principer som liknar koncessionsnämndens.  

 

                                                 
43 Koncessionsnämnden (1991) sid. 6 
44 Nationalencyklopedin (2008c) 
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Borinder beskriver hur koncessionsnämnden hade en stor integritet. När det kom till möten 

och förhandlingar brukade ofta de som ansökt bjuda de som tog del i mötet på lunch, 

koncessionsnämnden gick dock alltid och åt för sig själva då de ville undvika att framställas i 

dålig dager i pressen. En fin lunch kunde framställas som en muta eller något liknande.  

 

Borinder berättar även hur koncessionsnämnden brukade lyssna på alla berörda parter under 

möten, ibland tyckte de från Naturvårdsverket att det var fel men koncessionsnämnden stod 

på sig. De tänkte noga till på det de hört och försökte hitta den bästa möjliga lösningen för alla 

parter, detta var något som de var skyldiga att göra. De krav som ställdes skulle vara 

”ekonomiskt rimliga, tekniskt möjliga och miljömässigt anpassade”. Denna formulering ger 

ett större utrymme för att ta hänsyn till företaget som lämnat in en ansökan än den nya 

formulering som togs i användandet när miljödomstolen tillträdde: ”Bästa rimliga teknik så 

långt det inte är omöjligt”.  

 

Borinder menar att även om koncessionsnämndens arbetssätt fungerade så fanns det inte 

lagfört och därför ser han det nya systemet som positivt då det medför en rättstrygghet. Men 

trots att koncessionsnämnden inte reglerades speciellt så uppnådde de mycket. Borinder 

menar att det var de som både formellt och juridiskt såg till att ny teknik provades och kom 

till stånd. Han menar att det är en styrka i den så kallade ”svenska modellen”, som 

koncessionsnämnden var en del av. Genom koncessionsnämnden utfördes ett offensivt arbete 

för att utveckla ny teknik. ”Lagen fastställde och koncessionsnämnden verkställde”, menar 

Borinder. 

 

Borinder berättar vidare hur koncessionsnämnden brukade sammanställa beslut i intressanta 

domar, på så vis kunde de lätt läsas av andra som kunde ta till sig den nya kunskapen. Idag 

görs inte det av domstolsverket, utan av Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR). 
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5. Järnindustri i Norr  
I detta kapitel ges en kort bakgrund kring Norrbottens järnverk AB (NJA) samt projektet 

Stålverk 80. Syftet är att öka förståelsen för det fall som står i fokus för uppsatsen, fallstudien, 

och på så vis bädda för en djupare förståelse av undersökningen i sin helhet. 

 

5.1 Norrbottens Järnverk AB 
Det finns en lång historia av järnhantering i Norrbottens län som sträcker sig tillbaka i tiden 

nästintill 400 år. Denna långa period av järnhantering har till stor del varit småskalig och 

osäker med inslag av större bruk och produktioner under kortare perioder.45 En första 

storskalig satsning på järnindustri i Luleå tog sin form i början av 1900-talet då Luleå 

Järnverk grundades. Produktion vid verket, som lokaliserats till stadsområdet Karlsvik, 

startade 1906 och skulle komma att hållas igång tills 1925.46 Efter att verket lades ned skulle 

det dröja tills 1940-talet innan järnhantering återigen bedrevs i Luleå.47 

 

Vid tiden för det andra världskrigets utbrott var den svenska järn- och stålindustrin under en 

stark uppgång.48 Detta var en positiv trend som lyckades bibehållas även under krigsåren. 

Sveriges produktion av järn och stål ökade till och med under krigets fortgång och på så vis 

kunde bortfall av import kompenseras för. En viktig faktor till varför den positiva trenden 

fortsatte under krigsåren var det faktum att höga vinstnivåer kunde upprätthållas trots relativt 

låga produktpriser. Det var under denna, för järn- och stålindustrin, blomstrande period som 

planer på att anlägga ett nytt stort järnverk i Norrbotten åter togs upp och fick 

genomslagskraft.49 Sysselsättningen i Norrbotten var under denna tid låg och såväl 

riksdagsrepresentanter från området som regeringen engagerade sig i att hitta en lösning på 

problemet. Genom att anlägga ett järnverk i Luleå menade de att arbetslösheten skulle kunna 

bekämpas. Verket skulle anläggas med hjälp av statligt bidrag beslutades det, ett beslut som 

kritiserades av flertalet högerorienterade tidningar samt även lokaltidningar i södra delarna av 

svarige.50 

 

                                                 
45 Jonsson (1987) NJA – Stålverket i norr, sid. 50-51 
46 Ibid. sid. 52-53 och 58 
47 Ibid. sid. 148-149 
48 Ibid. sid. 86 
49 Ibid. sid. 90 
50 Ibid. sid. 103-106 
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Bolaget Norrbottens Järnverks Aktiebolag* konstituerades den 16 augusti 1940 i Stockholm.51 

Det nya verket som anlades kom dock tidigt att brottas med ekonomiska problem. En orsak 

till detta går att finna i det faktum att man grundade beslutet att anlägga järnverket i 

konjunkturen från tiden just innan krigets utbrott, en konjunktur som pekade på en ökad 

inrikesproduktion och en stabil generell ökning för järn- och stålindustrin. Produktionen vid 

verket i Luleå kom dock inte igång förrän år 1944 och vid det laget hade konjunkturen 

förändrats.52  

 

Under 1950-talet utbyggdes verket och när den fulla kapaciteten efter denna utbyggnad 

uppnåddes rådde en högkonjunktur och de ekonomiska svårigheterna lättade. Denna uppgång 

blev dock inte långvarig. Redan vid mitten av decenniet avmattades högkonjunkturen och 

konkurrensen från utlandet började öka.53 Konkurrensen kom främst från en svällande och 

nästintill överproducerande europeisk stålindustri, men även en kraftigt ökande och utbyggd 

japansk stålindustri hade slagit sig in på marknaden. De stora svenska verken reagerade alla 

olika på konkurrensen och de följande sänkta priserna. En populär lösning var att bygga ut 

kapaciteten och öka produktionen för att kunna uppnå stordrift och de fördelar som ansågs 

följa med denna typ av produktion. Denna typ av lösning visade sig dock ofta förvärra 

verkens situation.54  

  

5.2 Projektet Stålverk 80 
Efterkrigstidens Sverige såg en långvarig högkonjunktur som kulminerade under 1960- och 

1970-talen i vad som brukar kallas rekordåren. Under denna tid av långvarig ekonomisk 

tillväxt började det Sverige som vi känner idag att kristallisera sig. Tack vare den uppåtgående 

ekonomin kunde större samhällsreformer genomföras, såväl bostadspolitiken, sjukvården, 

skolväsendet och näringslivet expanderades. På grund av dessa ofta storslagna reformer 

började framtiden och framstegstron att kretsa kring allt mer storskaliga lösningar.55 Som 

exempel på en storskalig lösning som i stor utsträckning formade samhället under denna tid 

kan man se miljonprogrammet som syftade till att bygga en miljon bostäder under en 

tioårsperiod, vilket man också lyckades med. Genom detta projekt minskade trångboddheten i 

                                                 
51 Jonsson (1987) sid. 106 
52 Ibid. sid. 310 
53 Ibid. sid. 310 
54 Jonsson (1990) Vägen mot SSAB, sid. 396 
55 Larsson (red) (2003) Boken om Sverige, sid. 294-295  
*Företaget var statligt ägt, se Jonsson 1987 samt 1990 för mer information. 
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stor utsträckning och levnadsstandarden i Sverige höjdes kraftigt.56 Ytterligare ett storskaligt 

projekt som startades under rekordåren, och som bör ses i ljuset av tilltron till storskaliga 

lösningar, är projektet Stålverk 80. Som tidigare nämnts led dock järn- och stålindustrin av 

ekonomiska problem som till största del grundade sig i en stor konkurrens från utlandet, något 

som den svenska högkonjunkturen inte till fullo kunde rå sig på.57 Den svenska industrin hade 

dock växt kraftigt under den långa högkonjunkturen och det storskaliga bostadsbyggandet 

som miljonprogrammet innebar krävde större mängder råmaterial än vad man tidigare behövt, 

ett av dessa material var stål. Även ute i Europa steg behovet och konsumtionen av stål. Det 

beräknades att den europeiska stålindustrin år 1980 skulle behöva 20 miljoner ton stålämnen 

och att hela världens stålkonsumtion det året skulle ligga nära 1 000 ton. NJA såg denna 

uppåtgående trend av stålkonsumtion som stor möjlighet till ökad ekonomisk stabilitet och 

större vinster. Man började därför smida planer för en storskalig utbyggnad av järnverket i 

Luleå.58  

 

NJAs mål med utbyggnaden var att man skulle uppnå en produktion av 4 miljoner ton stål per 

år.59 Projektet kom att kallas Stålverk 80 och ledde till debatter i Svenska medier. Det påstods 

att det utbyggda verket skulle innebära 2 700 nya arbeten i direkt anslutning till verket, och 

detta i en region som led av arbetsbrist. I diskussionerna kring utbyggnationen talades det om 

att verket skulle leda till ytterligare arbeten i regionen inom sektorer såsom samhällsservice, 

handel och transporter.60 Drömmen om det utbyggda verket hade funnits under många år men 

det var först under 1973 som man började skissa på kostnader och möjligheter. I januari 1974 

fattade NJAs styrelse ett beslut om att Stålverk 80 skulle byggas.61 Genom riksdagens och 

regeringens involvering, samt det stora medieuppbådet blev det som hade varit en lokal dröm 

till en Svensk dröm och en del i den svenska storpolitiken.62 Men även om projektet fick 

medhåll från många så fanns också skeptiker.63  

 

I likhet med processen att starta järnverket i Luleå kom Stålverk 80 att grundas på prognoser 

som inte höll i längden. Redan 1975 var produktionen vid verket i Luleå större än efterfrågan, 

detta på grund av en minskning i övrig industri. Såväl verksamheten vid varven som inom 
                                                 
56 Arvastson och Berggren (2001) Det stora byggandet och det nya boendet, sid.12-13 
57 Jonsson (1990) sid. 396 
58 Norrbottens Järnverk AB (1975) Stålverk 80, sid. 5  
59 Ibid. sid. 5 
60 Ibid. sid. 15 
61 Leijonhufvud (1976) Stålverk 80 – Verkligheten bakom drömmen, sid. 7-8 
62 Norrbottens Järnverk AB (1975) sid. 1 
63 NyTeknik (2004) Stålverk 80 är framtiden! 
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byggnadsbranschen minskade. En stor del av den tilltänkta kundkretsen tycktes alltså ha 

försvunnit redan innan ett slutligt beslut om statens ekonomiska involvering i utbyggnationen 

tagits.64 Det visade sig snart att drömmen om Stålverk 80 inte skulle bli långvarig. 

Kostnaderna för verket hade fördubblats jämfört med de första kalkylerna, en stor del av de 

ökade kostnaderna var ett resultat av att man inte tagit hänsyn till miljöaspekter och 

infrastrukturer under tidiga planeringsfaser.65 Vid regeringsskiftet 1976 kom såväl NJAs 

dåvarande produktion och ekonomiska situation samt projektet Stålverk 80 att undersökas 

grundligt. Resultaten av undersökningen tydde på att den marknad som förutspåtts saknades 

och därmed saknades även underlag för ett utbyggt verk. Vidare blev också NJAs svåra 

ekonomiska situation tydlig. Projektet sköts på framtiden, eller som det blev i realiteten: lades 

ned. Många hade förlorat pengar under projekttiden, inte bara NJA utan även bland andra 

staten och Luleå kommun.66 År 1977 övergick järnverket i Luleå till Svenskt Stål Aktiebolags 

(SSAB) ägo, ett företag som skapats genom en fusion av de tre järn- och stålföretagen NJA, 

Domnarvets Järnverk och Stora Kopparbergs.67 

 

 

 

                                                 
64 Jonsson (1990) sid. 240 
65 Ibid. sid. 226 
66 Ibid. sid. 244-248  
67 Ibid. sid. 380 
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6. Tillståndsprocessen kring Stålverk 80 
Koncessionsnämndens tillståndsprocess kring Stålverk 80 projektet inleddes i oktober år 

1974.68 I likhet med det tillvägagångssätt som beskrivits tidigare (se kap 4.2) så utvecklades 

processen i detta fall på ett iterativt vis. Den inledande ansökan kom att följas av 

kompletteringar, möten, förnyade ansökningar och så vidare. I detta kapitel kommer denna 

process att presenteras. Inledningsvis ges en genomgång av processen. Efter detta behandlas 

de två första ansökningarna samt diskussionen och utvecklingen däremellan. 

 

6.1 Genomgång av processen 
Det är värt att notera att så här i början av detta kapitel att man från NJAs sida inte hade 

någon större erfarenhet av att skriva ansökningar av denna typ. Vidare hade de ingen 

erfarenhet alls av ansökningar av denna magnitud. Tidigare hade NJA gjort fem 

koncessionsansökningar, varav en var kopplad till Stålverk 80 projektet. De hade även haft 

fyra vattenmål varav ett var från 1940-talet, två från slutet av 1960-talet och ett från början av 

1970-talet. 69 

 

Den typiska processen av ansökan, komplettering och iterering skulle komma att följas under 

projektets gång. Utöver kompletteringar till tidigare ansökningar skickades även helt nya och 

omgjorda ansökningar in till Koncessionsnämnden. Processen inleddes med den första 

ansökan den 13 oktober 1974. Den följdes sedan av en kungörelse samt förfrågningar om 

kompletteringar, enligt Koncessionsnämndens vanliga arbetssätt. De begäranden om 

kompletteringar som inkom från intressenter gjorde så under en period mellan januari och 

mars år 1975 och kom sedan att diskuteras under ett möte den 7 april 1975. Bland dem som 

begärt kompletteringar återfinns Naturvårdsverket, länsstyrelsen för Norrbottens län och 

fiskeristyrelsen via fiskeriintendenten i Övre norrland. Under mötet närvarade, utöver dessa, 

även representanter från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Luleå 

kommun, Hälsovårdsnämnden, LKAB, Lantbruksnämnden, Lantbrukarnas riksförbund samt 

representanter från pressen och även en del privatpersoner.70  

 

Under mötet diskuterades ansökan genomförligt samt de kompletteringar som efterfrågats. 

Det framkom tidigt att ansökan var långt ifrån komplett och att stora delar information 
                                                 
68 Naturvårdsverket F2GJ:50 
69 Ibid. 
70 Länsstyrelsen i Norrbotten, Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
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saknades. Vidare framkom det även att den teknik som omnämndes i ansökan inte var den 

bäst lämpade utan för gammal för att kunna implementeras i ett verk av denna storlek. En av 

Naturvårdsverkets representanter, Lars Lindau, menade att NJA presenterat ”tekniska 

lösningar som inte motsvarar bästa teknik”. Vidare konstaterade han att ansökan inte levde 

upp till den tekniska standarden under perioden och borde uppdateras enligt vad som är 

tekniskt möjligt. NJAs representant kontrade detta med att säga att tekniken som presenterats 

var baserad på teknik som vid den tiden var tillämpad och känd. Han sade dock även att de 

från NJAs sida är villiga att samarbeta med Naturvårdsverket och undersöka vilka tekniska 

möjligheter som finns, inom ekonomiskt rimliga gränser. Denna inställning kom väl till pass 

när Naturvårdsverket i slutet av april det året efterfrågade ett studiebesök till ett stålverk i 

Japan.  

 
Naturvårdsverket anser liksom koncessionsnämnden för miljöskydd att vid bestämmandet 

av NJA:s skyldighet att vidtaga störningsbegränsande åtgärder, måste utgångspunkten 

vara den bästa teknik som inom och utom landet kommit till praktisk användning i nya 

stålverk, oavsett storleken. I samråd med bolaget har därför diskuterats en studieresa till 

Japan i ca 2 veckor i augusti i år med deltagande av två representanter från verket och 

någon eller några från bolaget. Företrädande för naturvårdsverket bör representera 

kunnande inom luftvårds- respektive vattenvårdsområdena. (…) Statens naturvårdsverk 

vill härmed hemställa om att koncessionsnämnden förordnar verket att i samråd med 

bolaget och på dess bekostnad företa ovannämnda studieresa som led i en sådan 

särskild utredning varom stadgas i 14 § fjärde stycket miljöskyddslagen.71  

 

NJA vill härigenom meddela, att företaget ej har någon erinran mot yrkandet samt är 

villiga att svara för rese- och traktamentskostnader enligt det statliga resereglementet för 

de avsnitt som angår stålverket.72 

 

Syftet med resan var som sagt att studera det japanska verkets störningsbegränsande åtgärder 

men även att studera annan miljövårdsmässig teknik som kunde tänkas finnas där. Under 

intervjun med Borinder togs denna studieresa upp. Han berättade att det än idag finns 

möjlighet till detta. Om en instans anser att det behövs ytterligare kunskap och expertis kan de 

efterfråga ett studiebesök, det är något som han själv gjort i andra fall. I likhet med en 

komplettering är det alltså något som efterfrågas samt bör leda till förbättrad teknik i det 

berörda fallet.  

                                                 
71 Länsstyrelsen i Norrbotten, Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
72 Ibid. 
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Nästa stora steg i processförloppet var den andra ansökan som skickades in av NJA den 11 

februari 1976, i jämförelse med den första var den kraftigt utökad. Även denna kom att följas 

av en kungörelse samt kompletteringar.73 Redan samma år, den 15 oktober, inkom dock en 

tredje ansökan. Denna tredje ansökan representerade en nedbantad version av projektet som 

var inriktad på den svenska marknaden istället för det tidigare fokus som legat på 

världsmarknaden. Det bör dock sägas att även om denna nya ansökan var nedbantad så 

representerade den fortfarande ett storskaligt projekt.74  

 
Bild 1. Processförloppet  

Källa: Hanna Kinneryd  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att processen representerade en ständig förändring för 

projektet. Bilden här ovan ger en tydlig översikt över processförloppet. 

 

6.2 Luftvårdsfrågans behandling genom processen 
Det verk som presenteras i den första ansökan planerades bestå av de följande enheterna75: 

• Två masugnar med kapacitet om vardera ca 2 miljoner ton råjärn per år. 

• Tre LD-konvertrar med vardera 220 tons chargevikt 

• Åtta stränggjutningsmaskiner, varav två för slabs, två för blooms samt fyra för billets. 

• Ett sinterverk med kapacitet för 5,5 miljoner ton sinter per år. 

• Ett koksverk med kapacitet för 2 miljoner ton koks per år. 

                                                 
73 Naturvårdsverket F2GJ:49 och F2GJ:47 
74 Naturvårdsverket F2GK:132 
75 Naturvårdsverket F2GJ:50 
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• Ett syrgasverk för 30 000 m3 syrgas per timme.  

• Tre kalkugnar för produktion av 302 000 ton bränd kalk per år. 

• Erforderliga transport- och lyftutrustningar. 

 

Vidare fanns även planer på att i samband med verket bygga ett nytt kraftverk. Vid tiden för 

ansökan var det dock inte bestämt vem som skulle stå som ägare för detta verk; NJA, Luleå 

energiverk eller Statens vattenfallsverk.76 

 

I samband med den beskrivning av industriprocessen som görs inledningsvis i ansökan 

diskuteras inte miljöaspekterna utöver att man planerat layouten av verket på ett sådant vis att 

man kan minska transportsträckor samt undvika transporter genom närliggande bebyggelse. 

En stor del av de övriga miljöaspekter som beskrivs senare i ansökan är fokuserade kring 

vattenvård då verket planerades att ligga i nära anslutning till vattendrag. Något som i sin tur 

ledde till diskussioner kring igenfyllnad av vissa vattenområden för att få tillräcklig markyta 

att bygga verket på.77  

 

6.2.1 Begäran om komplettering  

I Naturvårdsverkets begäran om komplettering efterfrågas en stor mängd kompletteringar och 

mer detaljerad information. Dokumentet i fråga utgörs av en sex sidor lång lista där 

kompletteringar för såväl luft-, vatten-, emissions-, buller- samt återvinningsfrågor diskuteras. 

Frågor som relaterar till luftvård utgör två sidor av detta dokument, alltså en tredjedel. Från 

Naturvårdsverkets sida menar man att de åtgärder som angetts inte är de bästa möjliga. Vidare 

kommenterar de att det ofta bara anges att ”filter” skall användas, inte vilken typ av filter samt 

att utsläppshöjderna* inte är fullständigt redovisade och att diffus damning** inte alls är 

redovisad.78 

 

Naturvårdsverket efterfrågade i sin begäran en sammanställning av alla emissioner där såväl 

dygns- som årsvärden anges samt även utsläppshöjder. De poängterar vikten av att även ange 

svårbestämbara uppgifter så som luktande gaser från koksverket, tungmetallsutsläpp från 

                                                 
76 Länsstyrelsen i Norrbotten , Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
77 naturvårdsverket F2GJ:50 
78 Länsstyrelsen i Norrbotten , Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
* Den höjd på vilken utsläppen släpps ut. 
** Damm från öppna materiallager, utsläpp från lanterniner, reemissioner av stoft från vägar och planer, från 
trafik och från hantering av gods i fri luft. 
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koksverket samt diffus damning från processer och lagring. När det gäller 

emissionsförhållanden så efterfrågas även en meteorologisk spridningsberäkning för svavel 

och stoft samt en mossundersökning för att kontrollera spridningen av tungmetaller. Vidare så 

efterfrågade de även bättre redovisning av reningsåtgärder samt användandet av bästa möjliga 

teknik för detta. Reningsåtgärder involverade såväl utsläpp från skorstenar som från diffus 

damning vid hantering och lagring. De var även intresserade av att få mer information om 

transporter och hur damning skulle kunna undvikas vid denna typ av aktivitet.79 

 

NJA planerade att basera energin till verket på den gas som uppstod vid förbränning med kol i 

koksverk och masugn. I koksprocessen avlägsnades ungefär hälften av kolets svavel och i 

masugnsprocessen bands en stor del av svavlet i slaggprodukter. Den gas som sedan var kvar 

och kunde användas till energi var gaser med låg svavelhalt och liten askhalt.80 

Naturvårdsverket uttryckte en önskan om komplettering även kring detta område. De ville ha 

en fullständig angivning av den gas som skulle hämtas och användas som bränsle från 

koksverk, masugnar samt LD-verk. De ville även få en genomgång av utsläpp från det 

dåvarande verket samt Stålverk 80, angivet med emissionshöjder, för alla förbrukningsställen 

av gas eller olja. Vidare efterfrågades även tekniska samt ekonomiska möjligheter att minska 

emissionerna av svaveldioxid från sinterverk samt koksverk. Här angavs även förslag på hur 

så skulle kunna göras: genom rökgasrening, lägre svavelhalt i slig eller större omfattning av 

pelletsanvändning.81 

 

6.2.2 Diskussioner under mötet 

Under det möte som följde kompletteringsbegäran till den första ansökan framkom i ett tidigt 

skede att man från NJAs sida var medvetna om bristerna i den ansökan de skickat in.  

 
Från vissa håll anses att ansökningshandlingarna varit ofullständiga. Det är naturligt att 

denna ansökan kräver ett betydligt mer omfattande projekteringsarbete än vad som gjorts 

hittills. Sådant projekteringsarbete har bedrivits under vintern av den processkonsult som 

biträtt NJA med Stålverk 80, men resultatet har inte blivit färdigt i tid för att informera 

koncessionsnämnden. Vissa modifieringar av ansökningarna kommer att redovisas på 

respektive punkt i förhandlingsordningen och kompletteringar kommer att lämnas till en 

rad punkter.82 

                                                 
79 Länsstyrelsen i Norrbotten , Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
80 naturvårdsverket F2GJ:50 
81 Länsstyrelsen i Norrbotten , Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
82 Länsstyrelsen i Norrbotten , Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
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Det första som kom att diskuteras under mötet var lokaliseringen av verket. I ansökan fanns 

två områden angivna som möjliga, ett vid Bröstskär vilket låg i närheten av Svartön där NJAs 

dåvarande verksamhet var belägen samt ett vid Sandön. De närvarande vid mötet var alla ense 

om att Sandön inte var en lämplig lokalisering, man var dock inte ense om att Bröstskär vore 

den bästa. Representanterna för Naturvårdsverket propsade på att en lokalisering långt in på 

Hertsön vore att föredra ur luftvårdssynpunkter.  De sade att de inte visste var på Hertsön det 

vore lämpligast att anlägga verket utan bara att det var viktigt att lägga det så långt från Luleå 

stad som möjligt. Kommunen kommenterade dock att det i deras generalplan var inplanerat 

ett stort industriområde kring lokaliseringen på Bröstskär samt att de inte hade för avsikt att 

utvidga bostadsområdet på Hertsön.83 Trots en livlig diskussion tycks det som att alternativet 

Bröstskär är det man satsar på. 

 

När det sedan kommer till luftvårdsfrågan inleddes diskussionen med ett inlägg från SMHIs 

representant. Han menar att ytterligare mätningar och undersökningar måste göras för att man 

från SMHIs sida ska kunna uttala sig i frågan. Detta på grund av att det inte är tydligt hur 

stora rökemissionerna kommer att vara efter det att lämplig reningsteknik implementerats. 

Utöver att fastställa detta konstaterade han att en meteorologisk spridningsmodell vore bra att 

göra. Här visar det sig att man från NJAs sida även varit intresserade av en sådan modell men 

då processen bakom en sådan är tidskrävande har ingen gjorts. Vid mötet sade NJAs 

representanter att de är intresserade av en mer långsiktigt utredning i samarbete med SMHI 

för att försöka få fram en fullständig spridningsmodell. SMHI ställde sig skeptiska till att en 

större undersökning skulle gå att göra men sade samtidigt inte heller att det var omöjligt att 

genomföra en sådan. En begränsad och mindre undersökning som skulle kunna vara gjord till 

sommaren 1976 verkar vara det som sågs som möjligt och planerades att genomföras.84 

 

Efter att detta tagits upp behandlades luftvårdsfrågan vidare genom en genomgång av 

kompletterande information kring emissionsmängder samt reningstekniker. NJA planerade att 

rena masugnarna med både torr stoftavskiljning samt en våt efter det. Vidare planerade man 

att installera dammutsugning i råmaterialflödet. Den totala mängden emission av stoft från 

NJAs dåvarande verksamhet samt Stålverk 80 planerades att uppnå en mängd på 28 ton per 

dag, 18 ton av dessa utgöras av utsläppen från Stålverk 80. Vad gäller utsläpp av tungmetaller 

                                                 
83 Ibid. 
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konstaterade NJAs representanter att rörde det sig om ca 25 ton mangan per år. Vid 

diskussionen om tungmetaller frågade en av Naturvårdsverkets representanter om emissioner 

av kvicksilver, tungmetaller i kol samt emissioner från det planerade kraftverket.85  Vidare så 

sade han: 

 
Kvicksilver är besvärligt ur miljövårdssynpunkt och det måste ovillkorligen vara med i 

förhandlingarna så att vi vet hur mycket kvicksilver bolaget kommer att släppa ut. I annat 

fall tillstyrker vi inte ansökan. Föredragningen beträffande stoftsidan var inte rolig för en 

miljövårdare. Förutom en dålig placering nära bebyggelse så presenteras tekniska 

lösningar som inte motsvarar bästa teknik. Det finns bättre lösningar och utsläppen är 

alldeles för höga. Om man väljer en dålig placering, kan man vänta att det krävs mer 

långtgående åtgärder. (…) Teknisk standard är inte vad bolaget har angett. 86 

 

NJAs respons på detta var att den teknik man baserat ansökan på är tillämpad känd teknik. De 

sade sig dock återigen vara villiga att arbeta fram en förändrad teknisk lösning, villiga att 

samarbeta med Naturvårdsverket för att förbättra tekniken inom ekonomiskt rimliga gränser. I 

detta stadium av diskussionen gick även länsstyrelsen in och konstaterade att även de ville ha 

de bästa tekniska lösningarna. Fler exempel av denna typ, där de olika parterna ställer sig väl 

villiga till samarbete, går att återfinna genom prövoprocessen. Vidare så ställer sig NJA 

generellt positiva till de förändringar som föreslås. Ett exempel på är när en diskussion kring 

en mossanalys upp, en analys som efterfrågats av Naturvårdsverket redan i deras begäran på 

kompletteringar. NJAs representanter ställer sig positiva till en sådan och beslutar genast att 

en mosskartering, där tungmetaller i mossa undersöks, kommer att göras från maj månad till 

augusti månad.87  

 

Nästa steg i mötet blir en genomgång av svaveloxids- och kväveoxidsutsläpp*. Det 

konstateras att utsläppen kommer bli större än vad som först angetts i ansökan. Alla de 

råvaror som man vid verket skulle komma att jobba med innehöll svavel. Det planerades att 

verket skulle omsätta 32 000 ton svavel per år, av dessa beräknades 25% att emitteras till 

luften och 75% att hamna i slagg. Vad gäller utsläpp av kväveoxider så beräknades att 

majoriteten av dessa skulle komma från ammoniakförbränning vid koksverkets 

                                                 
85 Länsstyrelsen i Norrbotten, Volym nr.61 Kommundossier industri 2580101 SSAB 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
 
* Kväveoxider är en grupp av gaser som bidrar till växthuseffekten, en så kallad växthusgas. Källa:   
Nationalencyklopedin. 
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gasbehandlingsdel, denna uppgick till ca 56 kg/h. Även från andra delar av produktionen stod 

kväveoxid att vänta, men i mindre utsträckning. I detta läge stiger Naturvårdsverkets 

representant in igen och konstaterar att en så stor punktkälla för utsläpp inte är attraktivt och 

hänvisar till Rönnskärsverken längre söderut utefter Norrlandskusten.  

 
Vid Rönnskärsverken skall man gå ned till ett utsläpp på ca 20 000 ton per år. Här går det 

åt andra hållet. Man bygger upp en ny källa som är av samma storleksordning. Den 

tekniska möjligheten har bolaget inte diskuterat närmare i ansökan. Det finns 

anläggningar, framför allt i Japan, där man gjort insatser i sintringsverket, som är den 

stora källan. 88 

 

Under mötet redogjordes även för den diffusa damning som kunde tänkas vara aktuell för 

projektet. NJAs representanter meddelade att man planerade att bygga in stora delar av 

transportkedjan, bland annat malmintaget från LKABs (Luossavaara-Kiirunavaara 

Aktiebolag) malmlager, för att minska damningen vid transporter. Vidare konstaterades dock 

att det fritt svävande stoftet skulle bli mycket svårare att ta hand om samt att den allmänna 

föroreningssituationen i Luleå mycket väl skulle kunna bli värre på grund av den diffusa 

damningen. 89 

 

Avslutningsvis kan sägas att mötet medförde såväl kreativitet som nedstämdhet. Detta 

delkapitel avrundas med två citat från en av Naturvårdsverkets representant.                                                     

 
Det har varit en ofullständig ansökan och här har inte någonting framkommit som tyder på 

något annat. Det har varit ett dåligt underlag att ta ställning till. Sakägarnas kritik visar ju 

också att man inte vet vad man kommer att släppa ut och ännu mindre vilka effekter man 

får. Tyvärr är vi i en situation där det inte finns några möjligheter att förbättra det här 

underlaget utan vi har ju redan ett politiskt ställningstagande till det här verket. 

Naturvårdsverket anser att det är en dålig lokalisering. Verkningarna i omgivningen är så 

stora att den här verksamheten egentligen inte är tillåten enligt miljöskyddslagen. 

Utsläppet av stoft är det största utsläppet som vi kommer att få i Sverige vid den 

tidpunkten.90 

 

Vi har varit kritiska mot bolaget beträffande ansökans innehåll. Direktör Fridberg har 

anfört att den knapphändiga redovisningen beror på att man inte kommit så långt med 
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den tekniska projekteringen. Det är kanske inte så mycket där vår kritik sitter utan kritiken 

riktas delvis mot att bolaget inte har redovisat något riktigt alternativ som skulle kunna 

vara positivt ur de synpunkter som vi har att företräda. Vi fick alltså själva föreslå ett 

alternativ som ur många synpunkter inte var utrett och som vi inte hade någon möjlighet 

att utreda.91 

 

6.3.3 En reviderad ansökan 

Den andra ansökan är till volymen mycket större än den första, nästintill dubbelt så stor. 

Miljövårdsfrågor har i denna ansökan fått ett mycket större utrymme.92 I den första ansökan 

utgjordes miljövårdskapitlet av ett fåtal flödesscheman över planläggningen för Stålverk 80 

(mer om detta i kapitel 7).93 Luftemissionskapitlet i den andra ansökan utgörs av 26 sidor 

samt tre bilagor. I detta kapitel ingår inte diffus damning och de lösningar NJA lagt fram för 

detta problem i någon större utsträckning, utan denna företeelse har bakats in i de kapitel som 

behandlar källorna för damningen (så som exempelvis hamn och transportverksamhet). 

Utöver detta finns även ett kapitel om vattenemissioner, utsläpp av tungmetaller samt buller 

och slutligen en sammanställning över emissioner och verkets påverkan på sin omgivning. 

Vidare så märks en tydlig influens från det tidigare nämnda Japanska verket, en hel del 

material från detta verk angående deras processer finns bifogat till ansökan.94 

 

I kapitlet om luftemissioner görs en grundlig genomgång över vilken typ av filter som NJA 

planerade att använd för de olika delarna av processen. Vidare anges också vilken reningsgrad 

den berörda typen av filter har samt vilken stofthalt den utgående gasen har (angett i mg/m3). 

Även skorstenar behandlas i kapitlet. Utsläppshöjden för skorstenarna, såväl   

över mark som över närliggande tak, anges. Vidare så anges också vilken typ av utsläpp det 

rör sig om från skorstenarna samt vid vilken del av anläggningen de är belägna. I tabellen som 

behandlar denna information anges statistik för 115 skorstenar. 95 

 

Nästa del av luftemissionskapitlet i den reviderade ansökan utgörs av en genomgång av 

mängden stoftutsläpp från såväl Stålverk 80 som det redan befintliga verket. Här anges såväl 

kg/dygn som en sammanställning av ton/år samt de detaljerade uträkningar som ligger bakom 

resultaten. Redovisningen är uppdelad efter verksamhetsavsnitt. Exempelvis beräknas 
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92 Naturvårdsverket F2GJ:47 och F2GJ:49 
93 Naturvårdsverket F2GJ:50 
94 Naturvårdsverket F2GJ:49 
95 Ibid.  
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Bild 2. Graf över utsläpp                                       

Källa: NJA 

råvaruhanteringen att släppa ut 2 830 ton/per år och råstålsproduktionen 162 ton/år. Vidare 

ges en genomgång över vilka kemiska ämnen som stoftet skulle ha bestått av samt vilka 

mängder av de olika kemiska ämnena som skulle ha funnits representerade. Utöver mängden 

av utsläppta ämnen anges även kornstorlek för vissa utav ämnena i fråga.96 

 

Stoftgenomgången följs av en 

genomgång av de gaser som 

beräknades komma att släppas ut. 

De två stora gaserna var 

fortfarande svaveldioxid samt 

kväveoxider. De planerade 

emissionerna av svaveldioxid 

beräknades i detta planeringsskede 

att bli 15 904 ton per år, alltså en 

ökning med ca 8 000 ton per år 

från den första ansökan. Ett 

betydligt större utsläpp än det som 

förekom hos dåvarande NJA. 

Ökningen från dåvarande till framtidens utsläpp tydliggjordes med en graf (Bild 2) i en bilaga 

till kapitlet. Grafen visar tydligt den anmärkningsvärda ökningen. Från ett värde kring 10 

ton/dygn för endast dåvarande NJA planerades för en ökning med sex utsläppskällor var av 

alla skulle släppa ut mellan ca 45 och 55 ton/dygn. 97 

 

Denna stora mängd av svaveloxidsutsläpp skulle komma att bli central i projektet längre fram. 

Ett samarbete fokuserat på att minska utsläppen av svaveloxider samt undersöka ny teknik för 

detta växte fram mellan Naturvårdsverket, NJA och Svenska Fläktfabriken. Kunskapen de 

baserade projektet på var till stor del inhämtad från utländska källor såsom England, Belgien, 

Japan, Italien och USA.98 

 

I likhet med tidigare ansökan så anges emissionsmängderna för kväveoxid diffust. I den 

beskrivande texten står att läsa att man från NJAs sida är medvetna om att siffrorna är osäkra 
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97 Naturvårdsverket F2GJ:49 
98 Naturvårdsverket F2GJ:47 
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samt att de baserats på statistik från litteratur samt ett verk i Hamburg. Utöver dessa två typer 

av gasutsläpp anges också att man förutsett utsläpp av fluorväte samt olika illaluktande gaser. 

Fluorutsläppen är något som behandlas mer ingående i ett kapitel som berör flödet av svavel, 

fluor och tungmetaller inom verket. 99 

 

Utöver att mötas angående samarbetet för svaveloxidsminskningen så kom NJA och 

Naturvårdsverket även att mötas på grund av andra orsaker under tiden kring den andra 

ansökan, speciellt under kompletteringsprocessen. Exempelvis så hölls ett möte den 2 april 

1976 där man diskuterade utsläppsvärden. En av Naturvårdsverkets roller i 

koncessionsprocessen tycks ha varit att rekommendera utsläppsvärden samt att sätta gränser 

för hur höga värden man kunde uppnå utan att utgöra ett miljöhot. Under mötet i fråga 

diskuteras vilka mängder som NJA önskade samt vilka som Naturvårdsverket skulle 

rekommendera. Man beslutade även att skicka in koncessionsansökningar för de berörda 

värdena.100  

 

En preliminär utredning av den spridningsmodell som efterfrågats under mötet den 7 april 

1975 kom att färdigställas i 1975. Denna rapport användes som underlag i den andra ansökan. 

Vid tiden för ansökan hade dock den preliminära utredningen utvecklats ytterligare. SMHI, 

som gjort utredningen hade kontaktat Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) 

under slutet av 1975 och involverat dem i att göra mätningar och experiment rörande 

stoftspridningen i fallet. Resultatet för dessa experiment finns dock inte med ansökan då de 

påbörjades under början av 1976 och troligtvis inte han bli färdiga i tid för ansökan.101 

 

Sammanfattningsvis kan det om denna ansökan sägas att frågor kring miljöpåverkan gavs mer 

plats och att ansökan i sig var mycket mer detaljerad. Ytterligare en viktig sak att notera är att 

fler parter involverades i projekteringsarbetet under denna del av processen.  
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att analyseras och diskuteras. Vidare kommer även 

aspekter som är intressanta för fortsatt forskning inom området att diskuteras. Vi börjar dock 

med att återkoppla till uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

Syftet med denna uppsats är, som nämnts i kapitel 1.1, att undersöka koncessionsnämndens 

eventuella roll som kunskaps- och teknikspridare under tillståndsprövningen av projektet 

Stålverk 80 samt att undersöka om relationen mellan koncessionsnämnden och NJA kan sägas 

ha präglats av en samarbets-/samförståndsanda. De frågor som har undersökas närmare är: 

 

• Hur fortlöpte tillståndsprövningsprocessen och vilka blev resultaten? 

• Går det att finna stöd för att koncessionsnämnden fungerade som en teknik- och/eller 

kunskapsspridare i processen och vad karakteriserar i sådana fall koncessionsnämnden 

i denna roll? 

• Går det att finna stöd för att relationen mellan koncessionsnämnden och NJA i detta 

fall präglats av en samarbets-/samförståndsanda och vad karakteriserar i sådana fall 

denna anda? 

 

De olika frågeställningarna kommer här nedan för att behandlas under varsin rubrik.  

 

7.1 Processen och dess resultat 
Tillståndsprocessen som den presenterats i kapitel 6.1 följer till stor del den mall som 

intervjun med Borinder pekade på (se kapitel 4.2). En ansökan följt av kompletteringar och 

sedan möte samt beslut. Den avvikning som görs är det att istället för endast kompletteringar 

tillkommer hela nya ansökningar. Detta beror delvis på att den första ansökan var så 

inkomplett samt delvis på att man mellan den andra och tredje ansökan drastiskt omvärderade 

projektet.  

 

Varför den ansökan som först skickades in var så bristfällig kan man bara spekulera i. Det kan 

ha varit tidsbrist, bristande erfarenhet av ansökningar eller helt enkelt en bristand insikt i vad 

som krävdes för ett projekt av den storlek det rörde sig om. Något som talar för tidsbrist är att 

NJAs representanter under mötet i april 1975 presenterar nytt material samt påpekar att 

projekteringsarbete pågått men inte varit redo i tid för att inkluderas i ansökan. Belägg för att 



 

 35

man från NJAs sida inte var fullt så erfarna av denna typ av ansökan, speciellt av denna 

storlek, går att se vid en genomgång av tidigare koncessionsärenden. Slutligen går det även att 

finna belägg för att det kan bero på en bristande förståelse för projektets storlek. Det är först 

under arbetet med den andra ansökan som NJA börjar rikta sig utåt mot större verk i utlandet 

för att se vilka lösningar som fanns ute på marknaden. Innan dess var ansökan till stor del 

baserad på erfarenheter från det egna, mycket mindre, verket. Det verkar alltså som att alla tre 

ovan nämnda orsaker vägde in och resulterade i en bristfällig i första ansökan.  

 

Som en del i processen pekades bristerna i ansökan ut av remissinstanserna, framförallt 

Naturvårdsverket. Genom Naturvårdsverkets engagemang kom många av miljöaspekterna att 

förbättras drastiskt. Av de många kompletteringar som begärdes så var majoriteten 

representerade i den andra ansökan. Ett flertal exempel på detta har presenterats i kapitel 6, 

bland annat så efterfrågades tydligare angivna utsläppsmängder samt höjder vilket togs med i 

den andra ansökan. Under arbetet med denna uppsats har jag reflekterat en hel del över den 

stora arbetsinsats som gjordes av Naturvårdsverket. Till en början tänkte jag att ett system 

som fungerade på detta vis kunde ha varit lätt att utnyttja av företag som inte velat lägga ned 

tid och pengar på ordentligt projekteringsarbete. Efter att ha slutfört empirin anser jag dock att 

så inte tycks vara fallet när det gäller Stålverk 80. Något som talar för detta är NJAs växande 

engagemang genom processen, de gick från en ganska passiv följande roll till en mer aktiv 

och deltagande roll allt eftersom de tog del av kunskap som fördjupade deras insikt. Jag anser 

att systemet i detta fall fungerat som ett starkt stöd för ett företag som i viss mån varit ute på 

för djupt vatten. Genom koncessionsansökningarna och de efterfrågade kompletteringarna har 

projektet utvecklats och förfinats.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultatet av tillståndsprövningsprocessen blev en 

ständigt utvecklad samt förbättrad ansökan som rörde sig från ett mindre gångbart projekt till 

ett mer realistiskt.  

 

7.2 Teknikspridningseffekter 
I kapitel 2 av denna uppsats presenterades viktiga aspekter av kunskaps- och teknikspridning.  

Här behandlades Norths teorier om institutioner samt deras påverkan på såväl samhället i stort 

som ekonomin mer generellt. Av största vikt för denna uppsats är delen av hans teori som 

berör transaktionskostnader. En annan aspekt som poängterades var såväl kostnaden för, samt 
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vikten av, kunskap. Vidare konstaterades också att spridningen kunde gå långsamt om inte 

någon aktivt gick in för att öka hastigheten av spridningen, denna någon sades kunna vara en 

myndighet.  

 

Om man ser till den genomgång av koncessionsnämndens arbetssätt som presenteras i kapitel 

4 så kan man se att de hade en kunskaps- och teknikspridande effekt. Genom koncessions-

nämndens samt remissinstansernas involvering ökades takten av spridning då vissa, såsom 

Naturvårdsverkets representanter, satt på en stor teknisk kunskap som de kunde föra med sig 

till de tillståndsprövningsprocesser de involverades i. Hade inte remissinstanserna via 

koncessionsnämnden kommit i kontakt med olika företag runt om i Sverige så skulle troligtvis 

teknikspridningshastigheten ha varit långsammare. Genom att de kom i kontakt med många 

företag kunde de förmedla sin kompetens mellan dessa. Exempel på detta är omnämningen av 

Rönnskärsverken där det tydligt framgår att representanten sitter inne på teknisk kunskap 

kring detta verk samt för en del av denna kunskap vidare till NJA och de andra 

mötesdeltagarna. Ytterligare ett exempel på generell kunskap är efterfrågan om en resa till 

Japan, de som efterfrågade resan visste att intressant och relevant teknik fanns att inhämta där.  

 

Många av dem som samlades kring en prövning innehade alltså stor generell teknisk kunskap. 

Detta ledde i sin tur till en minskning av transaktionskostnaderna. Genom att 

kunskapsinnehavarna på ett naturligt vis var en del av processen fick det ansökande företaget 

del av deras generella kunskap utan extra kostnader, exempelvis genom begäran av 

kompletteringar.  

 

Koncessionsnämnden var dock inte själv aktivt en kunskaps- och teknikspridare. Genom 

arbetet med att ta in en ansökan och efterfråga kompletteringar samt genom arbetet att 

sammanställa intressanta fall på ett lättillgängligt vis så intog de en slags central roll i vad 

man skulle kunna likna vid ett nät. De sitter som en spindel mitt i nätet och aktiverar 

kunskapsinnehavarna som finns runt omkring i nätet. Dessa kunskapsinnehavare skulle jag 

vilja kalla aktiva kunskapsspridare, till skillnad från koncessionsnämnden som har en mer 

passiv roll och därigenom blir en passiv teknikspridare. 

 

Vid en närmare studie av tillståndsprövningsprocessen i fallet Stålverk 80 kan man se att det 

finns en sanning till den ovan presenterade bilden av kunskapsspridning. Vid sidan om denna 

finns det dock möjligheter för de aktiva spridarna att genom direkt kontakt med den sökande 
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Bild 3. Modell för kunskaps- och teknikspridning   

Källa: Hanna Kinneryd 

sprida kunskap och teknik utan koncessionsnämndens involvering när väl processen satt 

igång.  

 

Ett exempel på detta är Naturvårdsverkets möte med NJA där de diskuterade utsläppsmängder 

samt den kommunikation de tycks ha haft innan den efterfrågan om beslut från 

koncessionsnämnden beträffande studiebesök till Japan skickats in av Naturvårdsverket. 

Denna typ av kommunikation vid sidan av verkar dock vara beroende av en initiering av 

koncessionsnämnden, exempelvis: om de inte meddelat remissinstanserna om en inkommen 

ansökan så skulle dessa inte veta om ansökan och därigenom inte kunna sprida teknik och 

kunskap vid sidan om. 

Bilden till vänster visar en 

förenklad modell över denna 

kommunikation. Vi ser hur den 

ansökande skickar in en ansökan 

till koncessionsnämnden (1) som i 

sin tur meddelar instanserna runt 

omkring om ansökningen samt 

efterfrågar kompletteringar (2), 

instanserna har nu möjlighet att 

skicka in kompletteringar till 

koncessionsnämnden (2) samt att 

kontakta den ansökande (3). 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas 

att tack vare koncessionsnämnden 

och deras arbetssätt så sänktes 

transaktionskostnader, kunskapsspridningshastigheten ökade och kunskap kunde spridas på ett 

mer eller mindre enkelt vis tack vare de involverades kunskap och kontaktnät. 

Koncessionsnämndens roll i detta var dock inte en aktiv roll utan mer passiv. De var de som 

möjliggjorde en spridning på detta vis, men de var inte den aktiva drivkraften bakom den. Den 

aktiva rollen fylldes istället av remissinstanser.   
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7.3 Samarbete och samförstånd  
Enligt vad Borinder sade under intervjun så finns det mycket som tyder på en 

samförståndsanda. Han poängterade att koncessionsnämnden försökte hitta en balans som var 

bra för såväl miljön som för företaget som ville utveckla sin verksamhet. I de dokument som 

jag studerat så intar inte koncessionsnämnden en speciellt aktiv roll. Vid mötet i april 1975 

medlade nämndens ordförande, som även var ordförande över mötet, mestadels mellan de 

involverade parterna. I likhet med den roll de har i teknikspridningen tycks det som att deras 

roll i diskussionen är tämligen passiv i fallet kring Stålverk 80. Det finns stöd för detta 

påstående i intervjun med Borinder, han berättade hur koncessionsnämnden inte brukade inta 

en aktiv roll förrän det var dags att ta ett beslut. Något som kan ha påverkat min syn av 

situationen i detta fall är att jag haft tillgång till Naturvårdsverkets material samt en stor del av 

NJAs material, men inte koncessionsnämndens eget material. På grund av detta blir det svårt 

att på ett tydligt vis peka på graden av samförstånd. I den passiva roll de innehade så medlade 

de på ett strukturerat vis utan att ge tecken på några konflikter eller något som skulle kunna 

hämma ett samförstånd eller samarbete. 

 

Från NJAs sida är dock saker och ting mer tydliga. Genom processen intar de ofta en mer 

undergiven roll där de går med på det mesta som föreslås samt accepterar samarbeten med 

flertalet olika parter. Tydliga exempel återfinns i kapitel 6 där NJAs representanter under 

mötet i april 1975 säger sig vilja samarbeta med såväl SMHI som Naturvårdsverket för att 

förbättra sin ansökan. Vidare så går de under mötet med på den mosskartering som föreslås. 

Det som tycks vara den enda ömma punkten är kostnaden av tekniken. Naturvårdsverket 

propsar på bästa möjliga teknik och varje gång de gör så reagerar NJA och säger att dom är 

villiga att göra det men bara inom ekonomiskt rimliga gränser.  

 

Det bör poängteras att de andra involverade parterna, i den utsträckning jag sett, varit 

samarbetsvilliga och tyckts ha haft en del förståelse för NJA och deras situation. 

Naturvårdsverket var till en början kritiska, troligtvis på grund av det den politiska 

involveringen i projektet som försvårade deras uppgift att förbättra miljöförhållandena i 

anslutning till Stålverk 80. Den kritiska tonen dämpas dock med tiden och övergår i ett 

samarbetsprojekt med NJA och Svensk Fläktfabrik. En stor del till detta anser jag ligger i 

NJAs mer seriösa projektering kring den andra ansökan. Genom detta uppstår en slags 

ömsesidigt engagemang i projektet där Naturvårdsverket framstår som mer entusiastiska.  
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Sammanfattningsvis så finns det stöd för att en samarbetsanda ska ha präglat processen i stort 

och där igenom även relationen mellan koncessionsnämnden och NJA. Det är dock otydligt i 

vilken utsträckning denna anda genomsyrade prövoprocessen. Yttringar för detta återfinns i 

NJAs vilja att samarbeta med många olika parter för att förbättra planerna för deras stålverk 

samt i koncessionsnämndens medlande roll mellan de olika involverade parterna.  

 

7.5 Fortsatt forskning 
Även om det i denna uppsats framkommer många relevanta och intressanta slutsatser kring 

koncessionsnämndens roll som kunskaps- och teknikspridare så finns det utrymme för 

ytterligare forskning inom detta område.  

 

Till att börja med så behandlar denna studie bara ett fall, Stålverk 80 projektet, för att få en 

tydligare bild av situationen så skulle ytterligare fallstudier kunna göras.  

 

Vidare så har denna uppsats grundats på information främst hämtad från Naturvårdsverkets 

arkiv (se kapitel 1.7). Det är möjligt att ytterligare intressant information skulle framkomma 

vid en närmare studie av koncessionsnämndens egna arkivmaterial (arkiverade vid 

Riksarkivet). Exempelvis så skulle den nu diffusa bilden av samförståndsanda under 

prövoprocessen möjligtvis kunna förtydligas med hjälp av material från koncessionsnämndens 

arkiv.  

 

7.4 Slutord 
Sammanfattningsvis kan sägas att koncessionsnämndens roll som kunskaps- och 

tekniskspridare i Sverige tycks ha varit stor om än passiv. En stor del av den roll de intagit 

inom detta område har varit att föra kommunikation fram och tillbaka mellan olika instanser 

och företag.  

 

Det system vi har i dagens Sverige (se kapitel 1) må uppmuntra användandet av miljövänlig 

teknik. Det system vi tidigare hade gjorde också detta men uppmuntrade även spridningen av 

teknik och kunskap, så att säga, av bara farten. Enligt vad Borinder sade i intervjun så kom 

denna aspekt att saknas inom svensk miljövård under en period efter koncessionsnämndens 

bortfall men är nu på väg in på arenan igen allt mer. Personligen tycker jag att det är viktigt 

att påvisa var rötterna för denna idé ligger samt koncessionsnämndens roll i det hela.  
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