Felles pressemelding fra LNS og Nussir datert 14. August 2020
Nussir ASA har valgt LNS AS som entreprenør for utbygging og gruvedrift under jord.
Kontraktsforhandlingene forventes å ferdigstilles i løpet av kort tid. LNS ble foretrukket i
konkurranse med flere store og internasjonale entreprenører.
«Vi er veldig fornøyde med valget av LNS for denne betydelige kontrakten. LNS har solid erfaring
og kapasitet for et slikt oppdrag, med erfaring fra nærområdet og gruvedrift. Viktig for valget
var også felles språk og kultur, og forståelse for omgivelsene. Vi ser frem til at LNS etablerer seg
i Kvalsund og bidrar til å skape ringvirkninger fra gruvedriften, gjennom lokale ansettelser og
bruk av regionale underleverandører på oppdraget. For Nussir prosjektet er dette en viktig
milepæl» sier administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt
«Dette er en betydelig kontrakt for LNS og vi er svært stolte av at Nussir valgte LNS som
entreprenør. Kontrakten er spesielt spennende da driften skal være helelektrisk – dette er
fremtiden og vi er glade for å være med på dette. Vi har mye kompetanse og erfaring med
gruveprosjekter i Nord-Norge, Svalbard og på Grønland, og dette prosjektet passer svært godt
inn i vår portefølje. Dette er det femte store gruveprosjektet i Finnmark som LNS har vært og er
engasjert i. LNS ønsker i størst mulig grad å ansette og bruke personell fra nærområdet. Vi har
også en bevisst politikk på å kjøpe mest mulig varer og tjenester lokalt» sier administrerende
direktør i LNS, Frode Nilsen.
Fakta om kontrakten:
-

Kobbergruven Nussir ligger i Repparfjord i Hammerfest kommune
Kontrakten er på ti år med mulighet for forlengelse
Kontraktsverdien er anslått til cirka 4 milliarder kroner, og er sannsynligvis den største
gruvekontrakten i norsk historie
Kontrakten omfatter bl.a. driving og utrustning av ca. 130.000 meter tunnel
Gruven vil bli den første helelektrifiserte gruven i verden helt uten CO2 utslipp
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Joint press release from LNS and Nussir dated August 14, 2020
Nussir ASA has chosen LNS AS as its contractor for development and underground mining. The
contract negotiations are expected to be completed in the coming months. LNS was chosen
among several large and international contractors.

"We are very pleased with our decision to award LNS this significant contract. LNS has solid
experience and capacity for such an assignment, with knowledge of the local area and of mining
operations. LNS, having the common language and culture and the understanding of the local
environment are factors considered supplemental to the choice. We look forward to LNS
establishing itself in Kvalsund and contributing to creating ripple effects from mining operations,
by providing local employment and using regional subcontractors for the assignment. For the
Nussir project, this is an important milestone that will contribute positively towards financing
from banks and investors, "says CEO of Nussir Øystein Rushfeldt
"This is an important contract for LNS and we are very proud that Nussir chose us as their
contractor. The contract is particularly exciting as the operation will be fully electric - this is the
future and we are happy to be part of this. We have extensive experience and expertise with
mining projects in Northern Norway and in Svalbard, and this project fits very well into our
portfolio. This is the fifth major mining project LNS has been involved with in Finnmark. LNS
wants to hire residents as much as possible. We also have a clear policy of sourcing as many
goods and services locally, "says LNS CEO Frode Nilsen.
Facts about the contract:
- The Nussir Copper Mine is located in Repparfjord in Hammerfest municipality
- The contract is ten years with the possibility of extension
- The contractual value is around NOK 4 billion and is the largest mining contract in Norwegian
history
- The contract covers the construction of approx. 130,000 meters tunnel
- The mine will be the first fully electrified mine in the world without CO2 emissions at all
- LNS will have around XXX employees in the project
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