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Høring av søknad om tillatelse - Nussir ASA i Kvalsund kommune høringssvar
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 31.01.2012 vedrørende høring om søknad om
tillatelse – Nussir ASA i Kvalsund kommune samt e-post av 02.03.2012 om forlenget høringsfrist
i forbindelse med politisk behandling.
Fylkesutvalget behandlet saken 20.03.2012 (sak 12/15) og gjorde følgende enstemmig vedtak i
saken:


Finnmark fylkeskommune er positiv til etablering av ny mineralvirksomhet i fylket og ser
muligheten i å opprette langsiktige arbeidsplasser innenfor gruvevirksomheten med
positive ringvirkninger for nærings- og samfunnsutviklingen. Dette er i tråd med Finnmark
fylkeskommune sin satsing gjennom Regional utviklingsprogram under satsingsområdet
«Mineralfylket Finnmark»



Finnmark fylkeskommune understreker viktigheten av at gruveaktiviteten i NUSSIR må
bidra til positive regionale ringvirkninger i form av økt lokal sysselsetting og positiv
næringsutvikling i området.



Finnmark fylkeskommune ønsker å ivareta våre naturmiljøer, og spesielt fiskeriene, og
forventer at alle industrietableringer foregår innenfor et bærekraftig rammeverk. Spesielt
må forholdet til vannforskriftens §7 (miljømål for prioriterte stoffer) og § 12 (ny aktivitet
eller nye inngrep) avklares og gjøres rede for før en avgjørelse i saken fattes.



Finnmark fylkeskommune er opptatt av at det gjennom en eventuell utslippstillatelse
stilles krav om at det etableres et tverrfaglig forsknings- og/eller overvåkingsprogram for
sjødeponiet. Det må utarbeides forslag på tiltak slik at man blir i stand til å reversere
eventuelle fremtidige skadelige konsentrasjoner av avgangsmassen på det ytre miljø.

Postadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no

Telefon +47 78 96 30 00
Telefaks +47 78 96 30 01

Org.nr
964 994 218
Bankkonto 4930.09.12051

Det må også sees på muligheter for alternativ bruk av avgangsmassen.
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