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Etter at den utvidede regjeringa la fram sin politiske plattform, har optimismen bredt seg blant
motstanderne av gruvedrift i Kvalsund.
Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) tolker regjeringserklæringa dithen at Nussir-planen må skrinlegges.
Hun er svært positiv til at Venstres nestleder Ola Elvestuen har overtatt som klima- og miljøminister.
– Gruveeventyret i Repparfjord går mot slutten, uttalte sametingsråden like før helga.
Nå kan optimsmen få et skudd for baugen. Det er ikke aktuelt å se på utslippstillatelsen på nytt, og
behandlinga av driftskonsesjon går videre i departementet.
Det framgår av svar som Ságat har fått fra to departementer: Klima- og miljødepartementet, som i 2016 ga
tillatelse til utslipp av gruveslam i Repparfjorden, og Nærings- og fiskeridepartementet, som nå har Nussir
ASA sin søknad om driftskonsesjon til behandling.
Ságat ba per e-post om svar på to spørsmål fra politisk nivå i departementene:

– Har Nussir/Repparfjorden vært tema i regjeringsforhandlingene og hva er i tilfelle sagt om dette prosjektet?
– Hva innebærer formuleringene i regjeringserklæringen for Nussir-prosjektet?
Ekstra spørsmål til Nærings- og fiskeridepartementet:

– Vil behandlingen av driftskonsesjon til Nussir bli stoppet til den bebudede lovevalueringen er gjort?

Ingen ny vurdering
Fra Klima- og miljødepartementet kommer svar fra nytiltrådt statssekretær Atle Hamar fra Venstre:

«Nussir ASA har fått tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen, med
deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjorden. Vedtaket ble opprettholdt av Klima- og
miljødepartementet 19. desember 2016 og gjelder fortsatt.
Miljøvirkningene av gruvevirksomheten ble svært grundig vurdert etter forurensningsloven og vurdert som
akseptable. Det er videre stilt strenge vilkår til utslipp av kjemikalier og støy. Det er også strenge krav til
overvåking.
Nussir ASAs søknad om driftskonsesjon etter mineralloven er til behandling hos Nærings- og
fiskeridepartementet.
Vi er fornøyd med at Jeløya-plattformen sier at det ikke skal gis nye utslippstillatelser til sjødeponi for
gruveavfall i denne perioden.»
Ságat har i et oppfølgingsspørsmål bedt om konkretisering:

– Får Venstres inntreden i regjeringen og formuleringene i den nye regjeringserklæringen noen som helst
betydning for gruveplanene i Kvalsund (Nussir)? men har ikke fått svar på dette.

Positiv til gruver
For Nærings- og fiskeridepartementet svarer kommunikasjonssjef Trond Viken:

«Jeløya-plattformen slår fast at regjeringen har en positiv holdning til mineralutvinning, og vil legge til rette
for stabile rammebetingelser og ny aktivitet i mineralnæringen. Regjeringen skal evaluere mineralloven for
å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt.
Behandling av søknader om driftskonsesjon etter mineralloven vil fortsette på vanlig måte selv om det er
besluttet at mineralloven skal evalueres. Behandling av søknad om driftskonsesjon innebærer ikke ny
vurdering av prosjektenes øvrige tillatelser, gitt etter annet lovverk.
Nærings- og fiskeridepartementet behandler nå Nussir ASAs søknad om driftskonsesjon etter mineralloven.
I behandlingen skal enkelte spørsmål knyttet til blant annet reindrift vurderes, og berørte samiske interesser
skal konsulteres som en del av behandlingen.
Det skal også som en del av behandlingen av søknad om driftskonsesjon vurderes miljøspørsmål knyttet til
utformingen av det konkrete gruveanlegget. Eksempelvis kan utformingen av et mineraluttak ha betydning
for miljøpåvirkning for omgivelsene i form av støv og støy. Det innebærer imidlertid ikke en ny vurdering
av utslippstillatelsen.
Utslippstillatelsene til Nussir ASA og Nordic Mining ASA er gitt av Klima- og miljødepartementet, og
spørsmål om disse tillatelsene må derfor rettes til dem.»

Må si sitt i regjeringsbehandling
Onsdag gikk Venstre inn i den blåblå regjeringa med tre statsråder. Partileder Trine Skei Grande ble
kulturminster, nestleder Ola Elvestuen ble klima- og miljøminister og Iselin Nybø ble minister for høyere
utdaning.
Bakgrunnen for optimismen om stopp av Nussir-prosjektet var at regjeringserklæringa inneholder et punkt
om at det ikke skal gis nye tillatelser til utslipp i havet fra gruvedrift.
Venstre er prinsipielt imot sjødeponi. Ifølge partiprogrammet vil partiet totalforby sjødeponi av
gruveavgang, og avslutte eksisterende deponier.
Selv om Venstre anser seg som ferdig med spørsmål om utslipp i Repparfjorden, vil partiets tre statsråder
likevel få nye sjanser til å si hva de mener om Nussir-prosjektet, for saken kommer til samlet regjering for
behandling.
Hvis Nærings- og fiskeridepartementet sier ja til driftskonsesjon, kan Sametinget ifølge mineralloven klage
dette til Kongen, det vil si til den samlede regjering med kongen ved enden av bordet.
Spørsmål om endret bruk av utmark etter finnmarksloven, vil også komme til kongen i statsråd for endelig
avgjørelse.

