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Kommentarer til innsigelsessak ifm reguleringsplan for gruvedrift på Nussir og 

Ulveryggen i Kvalsund kommune 

Vi viser til innsigelsessak i forbindelse med reguleringsplan for gruvedrift på Nussir og 

Ulveryggen i Kvalsund kommune. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har gjort en ny vurdering av saken med bakgrunn i blant 

annet ytterligere og oppdatert informasjon fra Nussir, herunder informasjon om arbeid med 

beste praksis for etablering av sjødeponi gjennom bruk av akseptkriterier og opplysninger fra 

Miljødirektoratet om utredninger og behandling av reguleringsplan. Nærings- og 

fiskeridepartementet v/ næringsministeren og fiskeriministeren tilråder at reguleringsplanen 

som Kvalsund kommune har vedtatt, stadfestes.  

 

Kvalsund kommune vedtok 8.5.2012 en reguleringsplan som åpner for utvinning av 

kobberforekomster på Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. Det er planlagt 

underjordsdrift med tilnærmet døgnkontinuerlig drift. Reguleringsplanen åpner for sjødeponi i 

Repparfjorden. Totalt er det per i dag tilgjengelig 44 millioner tonn klassifisert kobbermalm 

etter siste oppdatering sommeren 2013. En pågående oppdatering av ressursen etter boring 

høsten 2013 forventes å løfte ressursen til over 50 millioner tonn. Det er ifølge Nussir ASA 

sannsynlig at ressursen fortsatt vil vokse betydelig i årene som kommer som følge av videre 

boring. Det årlige produksjonsnivået vil derimot være det samme som tidligere lagt til grunn. 

Driftsperioden vil dermed være på minst 25-30 år, og ifølge Nussir ASA mest sannsynlig vare 

i flere generasjoner ut fra erfaring fra utvikling av tilsvarende felt andre steder i verden. Det 

innebærer at realisering av prosjektet sammenlignet med tidligere anslag om ressursen også 

gir grunnlag for mer langsiktige positive lokale og regionale virkninger.  

 

Prosjektet er av Nussir ASA anslått til å gi minst 150 direkte ansatte og etter oppstartsfasen 
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innebære årlig omsetning på 600–700 mill. kroner. Dette indikerer at prosjektet har potensial 

for å gi en betydelig, langsiktig verdiskaping og et vesentlig bidrag til målsettingen om en 

verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. Realisering av prosjektet vil gi 

betydelige positive ringvirkninger i Kvalsund kommune med om lag 1 000 innbyggere og 

hvor muligheten for annen alternativ næringsvirksomhet er begrenset. Planene om utvinning 

av kobber på Nussir og Ulveryggen er et av de største og mest betydningsfulle 

mineralprosjektene i Norge på lang tid.  

 

Avgjørelse i denne saken beror på en avveining av fordelene og ulempene ved 

mineralprosjektet. På den ene siden skal hensynet til verdiskaping, næringsutvikling, lokale 

og regionale ringvirkninger, skatteinntekter for samfunnet og andre viktige 

samfunnsinteresser som forsyning av viktige mineraler, vektlegges. På den andre siden må 

belastningen på naturmiljø, muligheten for alternativ arealbruk, negative virkninger for andre 

næringer og andre tungtveiende samfunnsinteresser vurderes.  

 

Når det gjelder forholdet til reindriftsnæringen, er det Nærings- og fiskeridepartementets 

vurdering at de positive virkningene av mineralvirksomhet i dette tilfellet klart overstiger 

mulige negative konsekvenser for reindriften. Vi viser i den forbindelse til utdypende 

kommentarer vedrørende reindriftsnæringen i Nærings- og handelsdepartementets brev av 

21.5.2013 til Miljøverndepartementet. Vi viser også til ny uttalelse fra Landbruks- og 

matdepartementet av 17.12.2013 hvor de tilråder at innsigelsene knyttet til reindriftsnæringen 

ikke tas til følge.  

 

Etablering av produksjon ved Nussir vil kreve bruk av sjødeponi. På bakgrunn av kunnskapen 

som foreligger er det etter Nærings- og fiskeridepartementets vurdering lite trolig at et 

sjødeponi i dette tilfellet vil ha vesentlige negative næringsmessige konsekvenser for 

kommersielt fiske, havbruk eller uakseptable miljømessige konsekvenser som tilsier at 

reguleringsplanen ikke stadfestes. På befaringen 21.3.2013 ble det informert om at det i dag 

ikke er kommersielt fiske i selve deponiområdet, men at gytefelt for torsk må ivaretas i 

vilkårene til en utslippstillatelse. I etterkant av befaringen har Norges Fiskarlag og Nussir 

ASA sammen med en rekke relevante institusjoner og forvaltningsorganer arbeidet med en 

beskrivelse av beste praksis for etablering av sjødeponi gjennom bruk av akseptkriterier. Vi 

ser positivt på dette arbeidet. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har for øvrig merket seg brev datert 26.9.2013 fra 

Miljødirektoratet til Miljøverndepartementet hvor de konkluderer med at de miljømessige 

forholdene ved den planlagte gruvedriften som Nussir ASA søker om i Kvalsund i Finnmark, 

er godt nok utredet til at reguleringsplanen kan behandles. 
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I regjeringens politiske plattform er det fastsatt en målsetting om å legge til rette for vekst i 

mineralnæringen. Nærings- og fiskeridepartementet anser at en realisering av Nussir-

prosjektet vil bidra til økt verdiskaping i mineralnæringen, stimulere til utvikling av 

mineralnæringen i Norge og gi positive lokale ringvirkninger for Kvalsund kommune, 

samtidig som konsekvensene for fiskeri- og havbruksinteressene vil være begrensede og kan 

ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom vilkår for utslippstillatelse.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Wenche Stenberg (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Hacer Aydar 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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