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Fikk sjokkregning fra advokatfirma uten
å vite at selskapet hans var involvert

UFORSTÅENDE: Adm.dir. Øystein Rushfeldt i Nussir ASA stiller seg uforstående til
kravet fra advokatfirmaet på nær 240.000 kroner.Foto: Svein G. Jørstad
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Uten at det hadde vært noen kontakt dumpet en advokatregning på nær 240.000
kroner inn til gruveselskapet Nussir ASA. – Vanlig, sier advokatselskapet.

I Nussir ASA stiller man seg uforstående til kravet på 237.188 kroner som
dreier seg om juridisk bistand fra advokatfirma Brønner & Co til
reinbeitedistrikt 22 Fiettar.
– Skal det brukes store penger i denne sammenheng hadde vi foretrukket at
pengene gikk direkte til reindriften, ikke til advokater i Oslo, sier
administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir til ifinnmark.no.

Ingen kontakt
Han stusser på at et juridisk arbeid i dette omfanget har skjedd uten av det
har vært kontakt med verken reinbeitedistriktet eller advokatfirmaet.

– Kravet gjelder sakskostnader til juridisk bistand i forbindelse med den
pågående myndighetsbehandlingen. Det er vanlig at en tiltakshavere som vil
gjøre arealinngrep må dekke slike kostnader til den som ikke ønsker tiltaket
på sin grunn, skriver advokat Anja Jonassen Brønner & Co i en e-post til
avisa, og ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Ønsket åpen dialog
Det foreligger ikke noe formelt grunnlag for arealinngrepet det her snakkes,
men en formulering i Kvalsund kommunes reguleringsvedtak for
gruveområdet, der det forutsettes at Nussir og reinbeitedistriktet finner fram til
en løsning på berøringspunktene mellom gruvevirksomheten og distriktet.
Selve gruven er planlagt under jorden, og reindriften berøres i liten grad, var
kommunens vurdering.
– Vi har ønsket en åpen dialog om saken, men det har i praksis vist seg
vanskelig å få dette til. Distriktet har vært vanskelig å få i tale for å diskutere
løsninger, sier Rushfeldt.
– Så det har ikke vært kontakt?
– De har dessverre ikke vært tilgjengelige i det siste.

Ønsker fortsatt dialog
– Vi ønsker fortsatt en åpen dialog, og ønsker da helst at pengene går direkte
med reindriften. Det er en mer konstruktiv tilnærming enn å betale skyhøye
honorarer til advokater i hovedstaden, sier Rushfeldt.
Han er også undrende til at heller ikke advokaten har tatt kontakt ettersom
det ikke foreligger noe ekspropriasjonsvedtak eller annet rettslig grunnlag for
kravet.

