Anmeldt for miljøkriminalitet
Skadet naturen i Kvalsund.
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Gruveselskapet Nussir AS kjørte med 15 tonns tunge maskiner gjennom vått terreng på fjellet i Kvalsund. Politiet
etterforsker saken som grov miljøkriminalitet.
Det var søndag 7. oktober at reinpolitiets patruljefolk observerte tyngre og beltegående maskiner i terrenget på
fjellet Ulveryggen i Repparfjord. På spørsmål, kunne entreprenørfirmaet Anleggsdrift AS fra Skien ikke fremvise
dispensasjon som ga tillatelse til å frakte utstyret langs terrenget.
– Tillatelsen gjaldt kun bruk av helikopter for å løfte inn utstyr. Vi fikk samtidig vite at dette var andre turen
selskapet hadde inn i terrenget med tunge kjøretøy, sier politiførstebetjent Per Valved.
Han beskriver skadene i terrenget som svært omfattende.
– Spesielt i våtmarksområdene kom dette tydelig fram. Jeg har aldri tidligere sett slike skader i naturen, sier
Valved.
Benekter miljøkriminalitet
Det er kobberselskapet Nussir AS som står bak et prosjektet. Tidligere i høst har selskapet gjennomført
geofysiske målinger av området med helikopter. Prosjektansvarlig i Nussir, Per Jon Moen, sier saken er
ubehagelig, men han vil ikke være med på at dette handler om miljøkriminalitet.
– Det får bli politiets ord. Man kan vanskelig sette i gang prosjekt som dette uten å etterlate seg solide spor, sier
han til Finnmark Dagblad.
– Politiet sier dispensasjonen gjaldt for bruk av helikopter. Ikke terrenggående industrimaskiner?
– Dette dreier seg om en misforståelse. Dispensasjonssøknaden ble sendt Kvalsund kommune i mars. På dette
tidspunktet var det ikke kjent hvilket utstyr som skulle brukes. Vi fikk svar fra kommunens dispensasjonsutvalg om
å spesifisere dette nærmere, noe vi gjorde. Dessverre har det tatt tid å skaffe til veie entreprenører som tar på
seg slike oppdrag, og forsinkelsene har ført til usikkerhet rundt dispensasjonen. Vi trodde dette var i orden, sier
Moen.
Bøter
Dagen etter at reinpolitiet hadde vært på stedet, ble forholdet politianmeldt som grov miljøkriminalitet.
Politiadvokat Hanne Simonsen kommenterer saken slik:
– Vi ser i utgangspunktet på dette som en alvorlig overtredelse av motorferdselsloven, der vi kan benytte bøter
som en sannsynlig straffereaksjon, sier hun.
Simonsen sier det er for tidlig å antyde hvilke summer det kan være snakk om. Men hun legger til at politiet nå må
vurdere om enkeltpersoner skal stilles til ansvar for det som har skjedd.
– Det er neppe trolig at så vil skje. Den vurderingen må vi uansett komme tilbake til, sier Simonsen.

Lang prosess
Moen beklager det hele.
– Dette skulle ha vært en pangstart på et prosjekt som har modnet over ganske lang tid. Det er gått sju år siden vi
arrangerte folkemøte i Kvalsund om saken. Om våre indikasjoner for kobberbestand holder stikk, vil man i løpet
av tre til fem år ha et anlegg på plass som vil gi et betydelig antall arbeidsplasser i Kvalsund. Vi snakker om
investeringer opp mot to milliarder kroner, sier han.
Fire dager etter at politianmeldelsen forelå, utstedte Kvalsund kommunes dispensasjonsutvalg de nødvendige
tillatelsene som gjør at Nussir AS kan få på plass utstyr. Dette må gjøres innen 15. november. Leteaktiviteten
etter kobberforekomster skal pågå hele vinteren og neste vår.

