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HØRING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE – NUSSIR ASA I KVALSUND KOMMUNE
Repparfjord Grunneierforening (RG) er en interesseorganisasjon for grunneiere med eiendommer i
Repparfjord, Kvalsund kommune. Foreningen har i dag ca. 20 medlemmer.
RG er en av aktuelle høringsinstanser i forbindelse med Nussir ASA sin søknad om utslipp i
Repparfjorden (dvs. sjøen). Ut i fra det som er fremkommet i media, på folkemøter og fra Nussir ASA,
så forstår vi at det ikke finnes alternative formål til utnyttelse av massen som skal slippes ut i fjorden.
Vi forutsetter at alle alternativer er vurdert og gjennomprøvd.
Deponering i Repparfjorden:
Påstand om at ”alt liv” i området blir utslettet er riktig. Etter hvert som slammet dekker bunnen av
fjorden, blir livet der kvalt. Det betyr at fjordbunnen blir en ørken i den tiden deponeringen pågår.
Undersøkelser i gamle sjødeponi som ikke er i bruk lenger, viser at bunnfauna og vegetasjon er
tilbake etter noen få år ( 5 til 10 år).
Konsekvensanalysen slår fast at hvitfisken vil bli svært skadelidende i driftsperioden og i et ukjent
antall år i ettertid. Fjorden benyttes i dag av noen få aktive fiskere. Det er flere som benytter fjorden
til rekreasjonsfiske. Vi er svært bekymret for at hvitfisken skal dø helt ut ved deponering i sjøen.
Undersøkelser som er gjort, viser at laksen som skal opp og ned fra Repparfjordelva, går på 1,5-2
meters dybde rett ut og inn mot Sammelsundet. Det antas derfor at det ikke kan påvises vesentlig
skade på laksefisket i elva.
Overvåkingsprogram:
RG viser til ”Søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA” , kap. 9, om eget miljøovervåkingsprogram.
Vi forventer at overvåking av miljø, vannkvalitet, fisk, støy og støv blir fulgt opp av det rette organ
under driftsperioden. Det er ikke akseptabelt at drift igangsettes ”på dispensasjon” med lovnad om
at avvik over tid skal bringes i orden. Det er viktig at sjødeponiet blir nøye overvåket med hensyn til
målinger av utbredelse innenfor og utenfor sonene, samt oppbygging av massen på sjøbunnen.
Samfunnsdel:
Det er en kjensgjerning at virksomheten vil tilføre Kvalsund kommune vekst og utvikling. Foruten
arbeidsplasser som er direkte knyttet til gruvedriften, så vil det også bli skapt utvikling og
ringvirkninger til andre virksomheter.

Gruvedriften vil skape relativt mye negative konsekvenser for trivsel og miljø. Av den grunn krever vi
at administrasjon og forretningskontor for gruveselskapet blir fysisk plassert i Kvalsund kommune.
Konklusjon:
RG har medlemmer som er både for og i mot utslipp i sjøen, men dog ikke imot gruvedrift. Vi har
ovenfor kommet med noen anmerkninger til søknaden om utslipptillatelse. Vi håper våre
anmerkninger blir nøye vurdert.
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