
Meddelande

om att en ansökan om drifttillstånd  
för kärnkraftverksenheterna 
Olkiluoto 1 och 2 är anhängig
Arbets- och näringsministeriet meddelar med stöd 
av 41 § i förvaltningslagen att Teollisuuden Voima 
Oyj (nedan TVO) den 26 januari 2017 till statsrådet 
inlämnat en ansökan (TEM/2555/08.04.01/2016) om 
sådant drifttillstånd som avses i 20 § i kärnenergi-
lagen (990/1987) för att 

1. till och med den 31 december 2038 få driva kärn-
kraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 
med en nominell termisk effekt på 2 500 MW för 
att producera elenergi samt 

2. från ingången av 2019 och till och med 31 
december 2038 få avvända mellanlagret för 
använt bränsle till mellanlagring av sådant använt 
kärnbränsle som uppkommer vid driften av kärn-
kraftverket i Olkiluoto samt 

3. från ingången av 2019 och till och med den 31 
december 2038 få använda mellanlagret för 
medelaktivt avfall, mellanlagret för lågaktivt 
avfall och komponentlagret till mellanlagring av 
sådant lågaktivt och medelaktivt driftavfall som 
uppkommer vid driften av kärnanläggningarna på 
ön Olkiluoto samt 

4. från ingången av 2019 och till och med den 31 
december 2038 vid kraftverksenheterna Olkiluoto 
1 och Olkilutoto 2 få mellanlagra sådant lågaktivt 
och medelaktivt driftavfall som uppkommer vid 
driften av kärnanläggningarna på ön Olkiluoto. 

En kopia av ansökan om drifttillstånd är framlagd 
till påseende på följande platser perioden 1.2.2017–
15.5.2017 under tjänstetid:
• Kommunkansliet i Euraåminne,  

Kalliotie 5, Euraåminne
• Kommunkansliet i Eura, Sorkkistentie 10, Eura
• Kommunkansliet i Nakkila, Porintie 11, Nakkila
• Björneborgs stad, Servicestället Porina,  

Yrjönkatu 6 B, Björneborg
• Raumo stadshus, Kanalinranta 3, Raumo

Ytterligare upplysningar om projektet lämnas av 
TVO, tfn (02) 83 811, adress Olkiluoto, 27160 Eura-
joki, webbadress: www.tvo.fi.

Ytterligare upplysningar om behandlingen av ansökan 
lämnas vid arbets- och näringsministeriet av 
• överingenjör Jorma Aurela 

tfn+358 50 592 2109 
e-post: jorma.aurela@tem.fi

• specialsakkunnig Jaakko Louvanto 
tfn +358 50 444 9763 
e-post: jaakko.louvanto@tem.fi 

Ansökan om drifttillstånd finns dessutom till påse-
ende på arbets- och näringsministeriets webbplats 
på adressen www.tem.fi.

De personer och sammanslutningar som anser att 
beviljandet av tillstånd kan påverka deras livsmiljö, 
arbete eller övriga förhållanden, kan skriftligen 
framföra sina åsikter om och avge utlåtanden över 
projektet till arbets- och näringsministeriet. Utlåtan-
dena och åsikterna ska vara framme på arbets- och 
näringsministeriets registratorskontor senast den 
15 maj 2017. 

Arbets- och näringsministeriets registratorskontor
PB 32, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: ANM/Registratorskontoret,  
Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Alternativt kan utlåtandena och åsikterna skickas 
elektroniskt till ministeriets officiella  
e-postadress: kuuleminen@tem.fi.

De som avger ett utlåtande eller framför en åsikt 
ombeds att i sina utlåtanden eller åsikter hänvisa till 
diarienummer TEM/2555/08.04.01/2016 och lämna 
personernas eller sammanslutningarnas namn- och 
adressuppgifter.

Helsingfors den 1 februari 2017 

Arbets- och näringsministeriet


