Nussir et langt steg
nærmere realisering
etter milliardkontrakt:
– Vi er veldig fornøyde
Nussir-direktør Øystein Rushfeldt er både glad og fornøyd over å ha sikret milliardkontrakt.

Øystein Rushfeldt i Nussir ASA presenterer tirsdag en langsiktig storavtale som er
med på å sikre oppstarten av kobberutvinning i Kvalsund. FOTO: JAN-MORTEN
BJØRNBAKK / NTB SCANPIX
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Tirsdag melder NRK at gruveselskapet Nussir ASA vil presentere en «stor
kjøpskontrakt» med et stort tysk kobberselskap. Etter det NRK forstår vil kontrakten
representere milliarder, og være et avgjørende skritt på veien mot oppstart.

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt hadde egentlig sett for seg å presentere nyheten for
media på Skaidi tirsdag ettermiddag, men da nyheten sprakk hos NRK velger han å
kommentere kontrakten overfor Altaposten:

– Dette er et av de klart viktigste skrittene fram mot å sikre full utbygging. Det er fortsatt
et puslespill som skal legges, men å få på plass en slik langsiktig kontrakt, det er en
svært viktig puslespillbrikke, sier han.
– Du er glad i dag?

– Ja, vi er veldig fornøyde. Det har vært et hardt arbeid over lang tid for å få dette til, sier
han.
Langsiktig avtale

Kontrakten som presenteres tirsdag ettermiddag er langsiktig, og dekker alt
kobberkonsentrat fra Nussir ASA.

– Selskapet som vant anbudskonkurransen er også det selskapet som er best med tanke
på blant annet det miljømessige aspekt. Det er vi godt fornøyde med.
– Hva har det å si at dere tegner en langsiktig og så omfattende kontrakt?

– Om du ønsker å bygge ei leilighet og møter opp i banken med informasjon om at du har
tegnet kontrakt med en leieboer som skal leie i ti år og til en bra pris, så står du mye
bedre i forhold til sikkerheten for å få finansiering til prosjektet. Dette er ganske mye
mer komplisert enn som så, men det er likevel en grei sammenligning, sier Rushfeldt.
Blandede reaksjoner

Til NRK sier varaordfører i Hammerfest kommune, tidligere Kvalsund-ordfører Terje
Wikstrøm, at dette er en gledens dag.

– Vi har ganske lenge vært tydelige på at dette er et ønsket prosjekt, sier han til kanalen.
Natur og ungdom er ikke like fornøyd, og lover å gå til nye aksjoner mot gruveplanene.

