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■ NAMMO Med Nytt ANlegg Og viktig AvtAle i FiNlANd

Krutt for 150
millioner i året
RAUFOSS/VihtAVUORi

Konsernsjef Edgar
Fossheim og Nammo
landet avtalen med det
finske forsvaret i går.
Espen Amundrud Solhaug

Ved juletider ble det klart at Nammo kjøpte anlegget til selskapet
Eurenco i det finske industristedet
Vihtavuori. Nå har Nammo undertegnet en partnerskapsavtale
med det finske forsvarsdepartementet som skal gi langsiktighet
for begge parter.
Skal produsere krutt
Med dette anlegget blir Nammo
for første gang en kruttprodusent.
Den nye avtalen med det finske
forsvarsdepartementet og salg til
andre kunder vil gi en omsetning
på omtrent 150 millioner kroner
i året.
– Det er svært viktig for oss å
ha et godt utgangspunkt i hjem-

memarkedet vårt. Nammo er
tross alt et selskap med røtter i
det nordiske markedet, spesielt
i Norge, Sverige og Finland, sier
konserndirektør Edgar Fossheim
til OA kort tid etter han landet på
norsk jord etter å ha undertegnet
avtalen i Finland.
Forsyningssikkerhet til det finske forsvaret var en viktig årsak til
at Nammo kjøpte opp anlegget i
Finland. Det var samtidig et ledd
i en stadig større grad av internasjonalisering, i likhet med andre
av Nammos oppkjøp.
– For noen av våre kunder er forsyningssikkerhet veldig viktig, for
noen også nasjonal forsyningssikkerhet, påpeker konsernsjefen.
I minst ti år
Fossheim beskriver tiden fram til
avtalen kom i havn, som en lang
og solid prosess.
– Det har vært en relativt lang
prosess som har modnet underveis. Partnerskapsavtalen med det
finske forsvarsdepartementet gir

oss muligheten til å være en stabil
ammunisjons- og kruttpartner for
finnene i overskuelig framtid, sier
Edgar Fossheim.
Konserndirektøren ønsker ikke
å utdype alle detaljer rundt avtalen, men avslører at «overskuelig framtid» betyr en avtale som
strekker seg over minst ti år.
– Man kan ikke tenke kortsiktig
med sånne avtaler. Vi snakker om
en årlig omsetning på omtrent 150
millioner kroner ved dette anlegget. Vi hadde aldri kommet hit hvis
det ikke var gjensidig tillit, spesielt
mellom Nammo og finsk forsvar,
fastslår konsernsjef Fossheim.
Milepæl
Fossheim er ikke redd for å beskrive kjøpet av anlegget i Finland
og partnerskapsavtalen som en
milepæl for Nammo-gruppen.
– Det er en milepæl både med
tanke på kruttproduksjon og vår
rolle i Finland, sier han.
– Hva betyr dette for anlegget
på Raufoss?

– En sånn avtale er viktig for
både Raufoss og Oppland siden vi
har vårt hovedvarter på Raufoss.
Alt som Nammo gjør har betydning for Raufoss.
Moderne utvikling
Edgar Fossheim sier at de ansatte
på fabrikken i Vihtavuori ser lyst
på framtiden.
– Det er stor optimisme rundt
Nammo som ny eier. Nå går vi i
gang med å gjennomføre planene
vi har for anlegget. Det handler
blant annet om en mer moderne
krutt og en rekke andre investeringer for å bedre effektiviteten.
Dette oppkjøpet er i tråd med at
Nammo stadig blir en mer internasjonal aktør. Vi ser optimistisk
på framtiden, sier han.
Det finske selskapet Patria eier
50 prosent av Nammo-gruppen.
– Det at Patria eier 50 prosent
har selvfølgelig vært en fordel,
konstaterer konserndirektør Edgar Fossheim.

