
KUNGÖRELSE
FENNOVOIMA AB:s ANSÖKAN OM KOMPLETTERING AV  
STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT AV 6.5.2010 
Arbets- och näringsministeriet meddelar med stöd av 13 § i kärnenergilagen och 29 § i kärnenergiförordningen att 
Fennovoima Ab den 4 mars 2014 till statsrådet inlämnat en ansökan angående ett kärnkraftverksprojekt. I sin ansö-
kan anhåller bolaget om att statsrådet fattar ett beslut som kompletterar principbeslutet från 2010, så att det gällan-
de principbeslutet efter kompletteringen slår fast att Fennovoimas projekt fortfarande är förenligt med samhällets 
helhetsintresse på det sätt som avses i 11 § i kärnenergilagen (990/1987) (diarienummer TEM/11/08.04.01/2014). 
Statsrådet utfärdade den 6 maj 2010 ett positivt principbeslut om Fennovoimas kärnkraftverksprojekt. Riksdagen fastställ-
de beslutet den 1 juli 2010. Eftersom det har skett förändringar i Fennovoimas projekt efter att principbeslutet meddelades, 
ansöker Fennovoima nu om komplettering av det gällande principbeslutet till de delar som projektet har förändrats. 
Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) som Fennovoima Ab har utarbetat och 
som beskriver den planerade kärnkraftverksenhetens miljökonsekvenser. 
Fennovoima förbereder byggandet av ett kärnkraftverk på Hanhikivi-området i Pyhäjoki kommun. Det aktuella 
anläggningsalternativet är en tryckvattenreaktoranläggning av typen AES-2006 med en eleffekt på cirka 1200 mega-
watt och en termisk effekt på högst 3220 megawatt. Anläggningens planerade drifttid är 60 år. Fennovoimas avsikt 
är att inleda byggandet av kärnkraftverksenheten efter att bolaget har fått ett tillstånd till uppförande av statsrådet. 
Enligt Fennovoimas uppfattning kommer byggandet av kärnkraftverket att ta cirka sex år. Kraftverket skulle kunna 
tas i drift år 2024 efter det att statsrådet beviljat anläggningen drifttillstånd.
Projektet omfattar även mellanlagringen av använt kärnbränsle som uppkommer vid driften av den nya anläggningen 
inom kraftverksområdet samt hanteringen och underhållet av låg- och medelaktivt driftsavfall.  

Ansökan är framlagd till påseende
En kopia av ansökan jämte bilagor är framlagd till påseende på följande kommun- eller stadskanslier 15.4.2014–
16.5.2014 under tjänstetid:
• Kommunkansliet i Pyhäjoki, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
• Stadskansliet i Brahestad, Rantakatu 50, 92101 Raahe
• Kommunkansliet i Alavieska, Pappilantie 1, 85200 Alavieska
• Kommunkansliet i Merijärvi, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi
• Kommunkansliet i Siikajoki, Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki
• Stadskansliet i Oulainen, Oulaistenkatu 12, 86300 Oulainen
• Stadskansliet i Kalajoki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Ansökan jämte bilagor och MKB-beskrivningen, de utlåtanden som getts och de åsikter som framförts om den åter-
finns dessutom på arbets- och näringsministeriets internet-sidor på adressen: www.tem.fi.
Ett allmänt diskussionsmöte som förutsätts enligt 13 § i kärnenergilagen kommer att ordnas i Pyhäjoki (Pyhäjoen 
Monitoimitalo, Liikuntasali, Koulutie 7) torsdagen den 24 april 2014 kl. 18.
I informationssyfte har Fennovoima Ab, så som förutsätts i 13 § i kärnenergilagen, låtit göra en allmänt hållen utred-
ning om det planerade projektet vilken i sak har granskats av arbets- och näringsministeriet. Utredningen har varit 
allmänt tillgänglig på Fennovoimas lokalkontor i Pyhäjoki samt på Fennovoimas huvudkontor i Helsingfors från och 
med den 13 mars 2014. Utredningen har delats ut till hushållen i Pyhäjoki kommun och dess närmaste omgivning. 
Den allmänt hållna utredningen finns också tillgänglig på ministeriets internetsidor på adressen www.tem.fi.

Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar om projektet och ansökan lämnas av Fennovoima Ab, tfn +358 20 757 9200, adress Sund-
holmsplatsen 1, 00180 Helsingfors, webbadress: www.fennovoima.fi. 
Ytterligare upplysningar om projektet och om behandlingen av ansökan lämnas vid arbets- och näringsministeriet av 
överingenjör Jorma Aurela, tfn +358 50 5922109, e-post: jorma.aurela@tem.fi, och av konsultative tjänstemannen Pia 
Nordberg, tfn +358 50 4449763, e-post: pia.nordberg@tem.fi.  

Framförande av åsikter
Det är möjligt att framföra åsikter eller avge utlåtande om ansökan. De skriftliga utlåtandena och åsikterna ska 
inlämnas eller sändas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor eller till ministeriets officiella e-postad-
ress (kuuleminen@tem.fi), så att de är framme senast den 16 maj 2014. De som avger ett utlåtande eller framför en 
åsikt ombeds att i sina utlåtanden eller åsikter hänvisa till diarienummer TEM/11/08.04.01/2014 och lämna personer-
nas eller sammanslutningarnas namn- och adressuppgifter.
Besöksadress: Alexandersgatan 4, Helsingfors 
Postadress: PB 32, 00023 Statsrådet 
e-postadress:  kuuleminen@tem.fi 
Helsingfors den 15 april 2014
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET


