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Gruveselskapet Nussir ser nå med nye øyne på etablering av prosessanlegget på
Kvalsunds nye industriområde på Markopneset.

VURDERER MARKOPNESET: Nussir ser flere fordeler ved å etablere
prosessanlegget på Markopneset framfor å benytte det tidligere anlegget til
Repparfjord Gruver.
– Vi vil ganske raskt ta endelig stilling til lokaliseringen, sier adm.dir. Øystein
Rushfeldt til iFinnmark. Nussir har allerede utarbeidet skisser for plasseringen av
anlegget og ser flere fordeler med dette alternativet framfor å benytte det tidligere
anlegget til Repparfjord gruver.
– Det er langt enklere, og trolig mer kostnadseffektivt, å tilpasse et nybygg til et
prosessanlegg framfor å tilpasse anlegget til et eksisterende bygg, sier prosjektleder
for anlegget, Odd Henning Groven.

Flere etableringer

Rushfeldt ser også fordelen med å være i et industriområde som også kan gi plass til
andre etableringer.
– Gruveanlegget har behov for servicebedrifter som kan se fordelen med etableringer
i nærheten av gruva. Dette er bedrifter som også er aktuelle leverandører av varer og
tjenester til annen virksomhet i Hammerfest-området, sier Rushfeldt og peker på bl.a.
olje- og gassnæringen.

SKISSENE KLARE: Prosjektleder for prosessanlegget, Odd Henning Groven, har klar
skissene for prosjektanlegget tenkt etablert på Markopneset industriområde. (Foto:
Svein G. Jørstad)

Viktig etablering
Kvalsund kommune jobber nå intenst med å følge opp reguleringsplanen for området
med sikte på etablering av nødvendig infrastruktur som vei, vann/avløp og
krafttilførsel.
– En etablering fra en tung aktør som Nussir vil være en utløsende faktor for å få
startet opparbeidingen av området, sier ordfører Terje Wikstrøm til iFinnnmark. Han
peker videre på at det allerede er stor interesse for det planlagte industriområdet og
et forprosjekt er under etablering.
Arbeidet med Markopneset skjer også i nært samarbeid med Hammerfest kommune,
som har behov for nye næringsområder. På kort sikt er det Leirvika og Markopneset
som peker seg ut for den nye storkommunen som kommer med tida.

