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Kvalsundkommune innsigelse til reguleringsplanfor Nussir og Ulveryggen
Sakener oversendt Miljøverndepartementetved fylkesmannensbrev av 10.juli 2013 for
avgjørelseetter plan- og bygningslovenav 2008§ 12-13andre ledd fordi det foreligger
innsigelserfra Sarnetingetog Områdestyretforreindrift i Vest-Finnmarktil planen. Etter
endringeri departementsstrukturen,er Kommunal-og moderniseringsdepartementetnå rette
avgjørelsesmyndigheti henhold til plan- og bygningsloven.
Kommunal-og moderniseringsdepartementetgodkjennerreguleringsplanenfor Nussir
og Ulveryggen.Departementethar lagt avgjørendevekt på hensynet til utnyttingav
mineralressursenei området og til positivelokale ringvirkninger.Det leggestil grunn at
tiltakshaver1samråd med reindriftsnæringenkommerfrem til avbotendetiltak som
legger grunnlaget for videreforingav reindrifteni området.Dette må skje før tiltaket
iverksettes.Innsigelsenefra Sametingetog Områdestyretfor reindrift 1Vest-Finnmark
er ikke tatt til følge.

Bakgrunn
Områdetsom inngåri reguleringsplanen
erpå37,6 km2inkludertsjøarealer,hvorav
landarealetutgjørca 16,8km2.Hoveddelenavlandarealeneer i kommuneplanens
arealdel
avsatttil landbruks-,natur-, frilufts- og reindriftsområder
(LNFR)utenhestemmelserom
spredt bebyggelse.Gjeldende arealplanerfor områdeter kommuneplanensarealdelvedtatt
2004, reguleringspianforUlveryggenavfallsdeponivedtatt2006, reguleringsplan
for
Repparfjord
industriI og H vedtatt2003, og reguleringsplan
forMarkopnesvedtatt2005. Det
erbarereguleringsplanenforavfallsdeponietsomfortsattskalgjelde.Denneermerketmed
skravuri reguleringspianen
som herbehandles.De andrereguleringsplanene
vil utgåsom
følge av ny reguleringsplanforNussirog Ulveryggen.
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Formåletmed planen er å leggetil rette for utvinningav kobber fra områdeneNussir og
Ulveryggen.Det er planlagtunderjordsdriftmed tilnærmetdøgnkontinuerligdrift, samt
sjødeponii Repparfjorden.I tillegg til selvegruvedrifteninnebærerprosjektet etableringav
oppredningsverk,kraftforsyning,veitras&r og anlegg for deponier av avgangsmasser.Etter
siste oppdateringav ressursenesommeren2013er det tilgjengelig44 millionertonn
klassifisertkobbermalm.En pågåendeoppdateringav ressursenetter boring høsten 2013
tilsier at ressursenoverstiger50 millionertonn. Driftsperiodenanslås å være på 25-30 år.
Kvalsundkommunevedtokreguleringsplanfor Nussir og Ulveryggen8. mai 2012. Det
foreliggerto innsigelser,fra Sametingetog Områdestyreti Vest-Finnmark,mot
reguleringsplanen.ProsjektetNussir ASA er anslått å gi minst 150direkte ansatte etter
oppstartsfasenog vil innebæreen årlig omsetningpå 600-700mill. kroner. En realiseringav
prosjektetvil gi betydeligepositiveringvirkningerfor Kvalsundkommune.Kommunenhar i
dag vel 1000innbyggereog mulighetenefor annen næringsvirksomheter begrenset.
Planen ble forsøktmeglet i møte 19. september2012, men partene kom bare til enighetom
innsigelsenfra Sametingetknyttet til samiskekulturminner.Innsigelseneknyttet til reindriften
ble forsøkt løst uten at partenekom til enighet.
Områdestyretfor reindrifti Vest-Finnmarkhar innsigelsetil planen begrunnet i hensynet
til reindriften.Det vises til at den planlagtegruvedriftenvil legge arealmessigbeslag på
viktige områderfor beite og kalving,og medførefaktisk endringav viktige trekk- og flyttleier
i området.Reguleringsplanenberørerbåde reinbeitedistrikt22 Fiettar og distrikt 20 Fålå. I
innsigelsenfremhevesat naturgitteforhold i områdetgjør at de tradisjonelletrekk- og
flyttleieneikke kan endres uten store omleggingerav driften.
Sametingetsinnsigelsegjelderogså hensynettil reindriften.Det hevdes at planen samlet sett
vil ha vesentligenegativevirkningerfor reindriften,herunderhindring og mulig stengningav
trekk- og flyttleier.Etter Sametingetsvurderingbygger reguleringsplanenpå et for dårlig
beslutningsgrunnlagom de samledekonsekvenserfor reindriften.Sametingetviser til at en
utstraktutbyggingav nye områderi Kvalsundkommunevil ha potensialtil å forringe eller
true naturgrunnlagetfor reindriften.
Fylkesmanneni Finnmarktilrår at innsigelseneikke tas til følge. Dette begrunnesmed at
innsigelseneer basert på prinsipieltgrunnlagmed henvisningtil reindriftensgenerelle
rammebetingelseri kommunenog fylket Fylkesmannenviser til at reindriftenutgjør en viktig
næring i Finnmarkog at det er et viktig grunnlagfor samiskkultur. Næringener
arealkrevende,og det er lite tvilsomt at utbyggingav gruvedrifteni henholdtil planenvil gi
store konsekvenserfor reindriften,som i likhetmed kommunenerundt er under et sterkt
press.
Fylkesmannenhar i sin oversendelselagt vekt på at Kvalsundkommuneikke kan påvirke
lokaliseringav kobberressursene,slik de somreguleringsmyndighetkan i forholdtil flere
andre typer næringsutøvelse.Det vises til at store deler av det omtvistedeområdetogså i
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gjeldendearealplanhar vært avsatt til gruvedrift,og at deler av områdettidligere har vært i
drift som gruve. Det er således ikke snakk om helt ny virksomheti området.Fylkesmannen
viser til at det under meglingenble forsøktå finne frem til ulike typer avbøtendetiltak, som
for eksempel regulering av trafikken, slik at forstyrrelsenei forholdtil beiting og reinflytting
reduseres. Dette førte imidlertid ikke frem,
Befaring og mote ble avholdt 21. mars 2013 i Kvalsund,med blant annet representanterfra
Miljøverndepartementet,Fiskeri- og kystdepartementet,Nærings- og handelsdepartementet,
Landbruks-og matdepartementet,Sametinget,ReinbeitedistriktFiettar,Kvalsund kommune,
Fylkesmanneni Finnmark og Nussir ASA til stede.
Landbruks og matdepartementet(LMD)har i sin uttalelse av 17.desember2013 anbefalt
at reguleringsplanfor Nussir og Ulveryggengodkjennes,under forutsetningav at det etableres
sjødeponi og at tiltakshaver og reindriftsnæringenblir enige om avbøtendetiltak før oppstart
av virksomheten.
-

LMD viser til at reguleringsplanengriper sterkt inn i reindriftsåretssyklus og legger beslag på
viktige og avgjørendebeite- og særverdiområder.Disse områdenemå ifølge Områdestyreti
stor grad anses tapt dersom planen gjennomføres.Reguleringsplanenomfatter en viktig flyttog trekklei for rein som skal til og fra sommerbeiterog kalvingsland.Trekket er vurdert som
kritisk for flyttingenmellom sommer-og vinterbeiteområdeneog et mer enn 200 km langt
hovedtrekk for to reinbeitedistrik Reinen bruker også områdeneved Ulveryggen
sommerstid,og trekkleien her er da vesentlig.Det vises til at i følge konsekvensutredningen
kan denne trekkleien ikke erstattespå grunn av terrengformasjonene.LMD mener det kan
gjennomføresavbøtende tiltak som gjør at konsekvensenefor reindriftenblir redusert.
Nærings og fiskeridepartementet(NFD) har i sin uttalelse av 13.februar 2014 anbefalt at
reguleringsplanengodkjennes.
-

Fiskeridirektoratetfremmet innsigelsetil planen da denne var på høring, men innsigelsenble
sendt inn lang tid etter at høringsfristenvar ute. Innsigelsener derfor ikke realitetsbehandlet
av kommuneneller fylkesmannen.
NFD har gjort en vurdering på bakgrunn av oppdatertinformasjonom saken, blant annet
arbeid med beste praksis for etableringav sjødeponigjennombruk av akseptkriterierog
opplysningerfra Miljødirektoratet.
NFD viser til at tiltaket med etableringav gruve slik planen legger opp til anslås å gi minst
150direkte ansatte og etter oppstartsfasenen årlig omsetningpå 600-700mill. kroner. Det
vises til at prosjektet vil gi store positiveringvirkningeri kommunen,og er et av de største og
mest betydningsfullemineralprosjektenei Norge på lang tid. En realiseringav Nussirprosjektet vil bidra til viktig økt verdiskapning,og det er en målsettingi regjeringenspolitiske
plattformå legge til rette for vekst i mineralnæringen.
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NFD mener de positivevirkningeneav mineralvirksomhetklart overstigermulige negative
konsekvenserfor reindriften,og det vises i denneforbindelseogså til at Landbruks-og
matdepartementettilrår at innsigelseneikketas til følge.Når det gjelder sjødeponietmener
NFD det er lite trolig at et slikt deponivil ha vesentligenegative næringsmessige
konsekvenserfor kommersieltfiskeog havbruk,eller uakseptablemiljømessigekonsekvenser
som tilsier at reguleringsplanenikke kan stadfestes.Det vises til at Norges Fiskarlagog
Nussir ASA sammenmed andre institusjonerharjobbet med beskrivelseav beste praksis for
sjødeponigjennombruk av såkalteakseptkriterier.Arbeidet har skjeddi etterkantav
befaringenog NFD er positive til dette.
Klima-og miljodepartementet(KLD)har gitt uttalelsetil saken i brev av 15.januar 2014. I
brevet vises det i all hovedsak til de avgitteuttalelsenefra Miljødirektoratet Departementet
viser til at Repparfjordener en nasjonallaksefiord,men at dette ikke er til hinder for
reguleringsplanen.Hensynettil villaksenmå derfor ivaretaspå ordinærmåte.
Ettersom sakenble befart alleredevåren 2013,kom det inn faglige uttalelserfra Direktoratet
for naturforvaltning,Kfif og senereMiljødirektoratet.Disse vil bli gjengittunder.
Direktoratetfor naturforvaltning(DN) har gitt en fagligtilrådingtil naturmangfoldetpå land,
friluftslivog landskap,i brev av 18.juni 2013.Konklusjoneni tilrådingener at det ikke er
grunnlagfor å frarå godkjenningav foreliggendereguleringsplan,dersomdet stilles krav til
miljøforsvarligeteknikker og avbøtendetiltak,jf naturmangfoldloven§§11 og 12.
Det vises til at naturmangfoldetog friluftsliveti enkelte områderalleredeer påvirketav
eksisterendeindustrivirksomhetog tidligeregruvedrift.Avbøtendetiltak som kan dempe
ytterligerenegativpåvirkningfor naturmangfold,friluftslivog landskapbør settes inn
innenforgruvevirksomhetensinfluensområde.DN menerkravet i naturmangfoldloven§ 8 om
at saken i hovedsakskal basere seg på eksisterendeog tilgjengeligkunnskapom
naturmangfoldog konsekvenserfor dette for det planlagtetiltaket, er oppfylt. Til tross for
noen mangler gir konsekvensutredningenen tilstrekkeligbeskrivelseav tiltaketseffekter og
konsekvenserfor landskapog biologiskmangfoldpå land og i ferskvann.
Naturmangfoldloven§ 9 kan derfor gis mindrevekt i denne saken.
Klima ogforurensningsdirektoratethar i brev av 17.juni 2013 gitt en faglig vurderingav
hvorvidt vannforskriftener til hinder for at det kan gis tillatelsetil sjødeponeringav
avgangsmasserfra gruvedriften.Miljøverndepartementetba i brev av 31. mai 2013Klif om å
gjøre en slik vurderingi lys av vannforskriftensregler, særlig § 12.
-

Konklusjonener at vannforskriftenikke er til hinder for at det kan tillates deponeringav
avgangsmasseri Repparfjordenetter forurensningsloven§ 12,forutsattat det stillesvilkår om
overvåkingav deponiet,og at det etter at deponeringener avsluttet kan dekkes til med rene
masser for å hindre utlekking.
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Miljødirektoratethar i brev av 26. september2013 gitt en vurderingav strømningsforholdene
i Repparfjorden,og om utlekkingsfarefra planlagtsjødeponi og marintnaturmangfold.
Konklusjoneneer at disse forholdeneer tilstrekkeligutredet for å behandleplansaken.
Miljødirektoratetmener at det ikke er behov for ytterligere undersøkelserav strømforholdene
og den vertikale sjiktningeni fjorden for å kunne fatte en beslutningi plansaken.Den
tilgjengeligeinformasjonenom utlekkingav tungmetallerer også tilstrekkeligfor å behandle
plansaken. Vurderingenav om spørsmåletom marint naturmangfolder tilstrekkeligutredet,
henger tett sammen med vurderingenav risiko for spredning av fmpartikulærtmateriale. Ut
fra en forutsetningom liten sannsynlighetfor spredningav gruveavgangut over det angitte
deponiområdet,er det etter Miljødirektoratetssyn ikke behov for videre utredningerpå marint
naturmangfoldfor å kunne avgjøre innsigelsessaken.
Sametingetga i møte med kommunal-og moderniseringsministeren14.mars 2014 uttrykk
for at reindrifteni området er i en kritisk situasjon.Sametingetser på konsekvenseneav
tiltaket for reindriftensom store og vurdererdet som sannsynligat en godkjenningav
reguleringsplanenfor Nussir og Ulveryggenvil gjøre det vanskeligfortsatt å utøve reindrift i
området på en regningssvarendemåte. Sametingetviser til at viktige områder for reindriften
vil gå tapt dersom reguleringsplanengodkjennesog at reindriften i området fra før er presset
når det gjelder inngrep.
Sametingetmener at konsekvensutredningeneer tilstrekkeligefor en avgjørelseav
innsigelsenemed tanke på reindriften. Sametingetsavner imidlertiden vurderingav planens
samlede virkning for samisk kultur med næringer,språk og samfunnsliv.Videre mener
Sametingetat tiltaket reguleringsplanenleggertil rette for, er av en slik karakterat det ikke er
mulig med reelle og effektive avbøtendetiltak. Sametingetmener også at det ikke er et
forsvarligproporsjonaltforhold mellom gruvetiltaketog den negativevirkningenfor
reinbeitedistriktene,verken i en sysselsettings-eller offentlig formålssammenheng.På denne
bakgrunn fastholder Sametingetsin innsigelse.
Sametingetmener at planprosessenfor Sametingetsdel har vært forutsigbarog oversiktlig,
men at planmyndighetog innsigelsesavgjørelsesmyndighetikke i tilstrekkeliggrad har lagt til
rette for reelle konsultasjonermed reinbeitedistriktene.
Kommunal-og moderniseringsdepartementetsvurderinger
Bakgrunn
Planen utgjør et område på ea 38 km2og leggeropp til underjordiskutvinningav kobber, med
tilnærmet døgnkontinuerligdrift. I tillegg til selve kobberutvinningen,innebærerplanen også
etablering av flere større tiltak som oppredningsverk,kraftforsyning,veitraser og ulike
deponiområderfor avgangsmasser.Planener konsekvensutredetog det er utarbeidetflere
rapporter for tiltaket.
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Kommunal-og moderniseringsdepartementetskalta stilling til om reguleringsplanenskal
godkjennes.En eventuellutslippstillatelsesomfølge av sjødeponietskal behandles av
Miljødirektoratet.
Fordeleneved mineralprosjektetmå veies oppmot reindriftensbehov for arealene i området.
Det må seespå tiltakets effektermed hensyntil verdiskaping,næringsutviklingog
ringvirkningeri området samt hvilkesamfunnsinteressersom knytter seg til en slik etablering.
På den andre siden må belastningenpå naturmiljø,mulighetenfor alternativarealbruk,
negativevirkningerfor andrenæringerog da særligreindriftenavveies mot dette.
Kvalsundkommunehar signalisertat en realiseringav planen vil gi store gevinster for
kommunen.ProsjektetNussir ASA er et av de størstemineralprosjektenei Norge på lang tid
og vil gi betydeligepositive ringvirkningeri kommunenog regionen.
Landbruks-og matdepartementetviser til at i ett av reinbeitedistriktenesom berøres, flyttes
reinen mot sommerbeiterpå Kvaløyai april/maipå islagte vann. Dette skjer like sør for den
planlagteutbyggingen.På høstenflyttes reinentilbake via anleggsveientil Ulveryggenog det
planlagte utbyggingsområdettil Nussir.Reinenoppholderseg i området i 3-4 uker. I denne
perioden tas det ut slaktedyrog kalver merkes.Et annet distrikt har kalvingsland,samt
sommer-og tidlige høstbeiter i og rundt planområdet.Reinen oppholder seg der det er best
mattilgangog der snøen ligger.
Kommunal-og moderniseringsdepartementetviser til at reindriftener en arealkrevende
kulturspesifikksamisknæring som er beskyttetav FNs konvensjonom sivile og politiske
rettigheterartikkel27. I henholdtil bestemmelsenkan det ikke tillates tiltak som medføreren
nektelseeller en vesentligkrenkelseav det materiellegrunnlagetfor utøvelsenav samisk
kultur. Praksisfra FNs menneskerettskomiteviserat det i vurderingenom et tiltak strider mot
artikkel27 vil bero på en samlet vurderinghvordeltakelseni beslutningsprosessen,
utredningsgrunnlaget,proporsjonalitetenog inngrepetsomfang er sentrale elementer.
Utredningsgrunnlagetviser at reguleringsplanener særlig kritisk med tanke på flytt-og
trekkleienfor rein som skal til og fra sommerbeiterog kalvingsland,samt når det gjelder
beslag av viktige beite- og særverdiområder.Ifølgekonsekvensutredningenkan trekkleien
ikke erstattespå grunn av terrengformasjonene.Under befaringenog i kommunikasjonenfra
selskapetNussir ASA er det fremhevetat reindriftsnæringensinteresservil bli ivaretattpå en
best mulig måte. Kommunal-og moderniseringsdepartementleggertil grunn at tiltakshaver,i
samrådmed de berørte reinbeitedistriktene,leggergrunnlagetfor en videreføringav
reindriftenog den samiskekulturutøvelseni området,blant annet gjennomavbøtendefysiske
og driftsmessigetiltak.
Kommunal-og moderniseringsdepartementetviser for øvrig til at Sametingetog
reindriftsnæringenblant annet ved Områdestyreti Vest-Finnmarkhar medvirket i
beslutningsprosessengjennom innsigelsesbehandlingenog planprosessenfor øvrig.

Side 6

Planen legger opp til deponeringav masser i Repparfjorden.Søknadom slik deponeringav
avgangsmasserer sendt fra Nussir ASA til Klima- og forurensningsdirektoratet
16.november 2011. Søknadenhar alleredevært sendt på høring. Utslippstillatelsenskal
behandles separat av Miljødirektoratetetter at plansakener avgjort.Det tidligere Klima- og
forurensningsdirektoratethar konkludertmed at vannforskriftenikke er til hinder for at det
kan gis tillatelse til sjødeponeringav avgangsmasserfra gruvedriften,jff deres faglige
uttalelse datert 17.juni 2013 til daværendeMiljøverndepartementetSom et vilkår for å kunne
godkjenne planen, mener Kommunal-og moderniseringsdepartementetat det må stilles krav
til overvåkingav deponiet, sIikat en eventuellforringelse av den økologiskeog kjemiske
tilstanden fanges opp. Overvåkningenmå følge de retningslinjersom fremgår av
vannforskriftenkapittel 1.3.4.
Kommunal-og moderniseringsdepartementetviser til at Repparfjordener en nasjonal
laksefjord, og at Klima- og miljødepartementethar lagt til grunn i sin uttalelse til saken at
beskyttelsesregimetfor slike fiorderikke er til hinder for den foreliggendereguleringsplanen.
I det videre arbeidet med etableringav tiltaket,må hensynet til villaksenivaretas på ordinær
måte.
Når det gjelder tiltakets forhold til friluftsinteresserpå land, naturmangfoldog
landskapshensyn,legger Kommuna1-og modemiseringsdepartementettil grunn den faglige
uttalelsen fra det tidligereDirektoratetfor naturforvaliningsom uttalteat det ikke var grunn til
å fraråde en godkjenningav reguleringsplaneni forhold til disse faktorene.
Regjeringenhar en målsettingom å legge til rette for vekst i mineralnæringen,blant annet ved
å sikre forutsigbareog kunnskapsbaserteplanprosesser.Det nevnes spesielt at det kan åpnes
for at mineralnæringenkan benytte sjødeponi,men at det må stilles strenge krav og sikres
miljøovervåkning.Departementetforutsetterat dette blir ivaretattved Miljødirektoratets
behandlingav utslippstillatelseetter forurensningsloven.
Konklusjon
Kommunal-og moderniseringsdepartementetviser til at saken reiserprinsipiellespørsmål
knyttet til utøvelsen av ulike næringeri en landsdelsom har mangeutfordringerknyttet til
bruk av arealer. Departementetmener det er viktig at store mineralressurserutnyttespå en god
måte og at lokalsamfunnsom Kvalsundfar vekstog utvikling. En etableringav gruve i
Kvalsund vil gi store positive ringvirkningerfor området som også kommer andre næringertil
gode.
Departementethar etter en helhetsvurderingkommettil at reguleringsplanenfor Nussir og
Ulveryggenkan godkjennes.Det legges til grunnfor vedtaket at tiltakshaver,i samråd med
reindriftsnæringen,kommer frem til avbøtendetiltak knyttet til videreføringav reindriftenog
den samiskekulturutøvelseni området.Dette må skje før tiltaket iverksettes.Konsekvensene
av sjødeponieti Repparfjordenmå sikres gjennomden videre behandlingenav utslippstillatelsen. De miljømessigeforholdene,herunderstrømningsforholdeneog utlekking av
tungmetallerved den planlagte gruvedriften,anses å være godt nok utredet som grunnlagfor
vedtak av reguleringsplanen.I arbeidetmed utslippstillatelsenmå det likevel tas stilling til om
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det er behov for ytterligereundersøkelserog tilstandsrapporterav f.jordenfør eventuell
tillatelse gis.

Vedtak
I medholdav plan-og bygningsloven§ 12-13andre ledd godkjennerKommunal-og
moderniseringsdepartementetreguleringsplanfor Nussir og Ulveryggenvedtatt av
Kvalsundkommune8. mai 2012. Det leggestil grunn at tiltakshaveri samråd med
reindriftsnæringenkommerfrem til avbøtendetiltak som legger grunnlagetfor
videreføringav reindrifteni området Dette må skje for tiltaket iverksettes.
Kvalsundkommuneer orientert om vedtaketved kopi av dette brevet.

Med hilsen
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Kvalsundkommune
Landbruks-og matdepartementet
Nærings-og fiskeridepartementet
Klima-og miljodepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Reindriftsforvaltningen,Postboks 1104 9504 Alta
Nussir ASA
Finnmarkfylkeskommune
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