KUNGÖRELSE
Behandlingen av Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd inleds vid arbets- och näringsministeriet
Posiva Oy lämnade den 30 december 2021 in en ansökan till statsrådet om drifttillstånd för en
inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Anläggningen ligger i
Olkiluoto i Euraåminne.
Företaget söker drifttillstånd från mars 2024 till utgången av 2070. Under perioden slutförvaras
största delen av det använda kärnbränslet från Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverk i Olkiluoto
och Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen planeras vara i drift ungefär fram till 2120-talet då man uppskattar att allt det använda
kärnbränsle som uppkommer vid ägarnas kärnkraftverk har deponerats.
Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökan om drifttillstånd i enlighet med kärnenergilagen (990/1987). Beslut om beviljande av drifttillstånd fattas senare av statsrådet.
Handlingens offentlighet
Ansökan om drifttillstånd har publicerats den 30 december 2021 på adressen tem.fi/sv/posivasdrifttillstand. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen. Handlingen hålls
framlagd under hela tillståndsförfarandet.
Remissförfarandet och framförande av åsikter
Utlåtanden och åsikter om ansökan om drifttillstånd kan lämnas under tiden 8.2.–15.9.2022 på
webbplatsen utlåtande.fi, per e-post kirjaamo.tem@gov.fi eller per brev till arbets- och näringsministeriets registratorskontor. Registratorskontorets adress:
Arbets- och näringsministeriets registratorskontor
PB 32, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.
I utlåtandena ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/34352/2021. Utlåtandena och åsikterna publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats och de beaktas i beslutet om drifttillstånd. Ministeriets dataskyddsbeskrivningar finns tillgängliga på adressen tem.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar.
Information om tidigare principbesluts- och tillståndsfaser
Posiva har i enlighet med kärnenergilagen i samband med ansökan om drifttillstånd också lämnat in den senaste miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) som färdigställdes 2009
och ett utlåtande om den av kontaktmyndigheten.
ANM ordnade ett hörande om MKB-programmet 2008 och om MKB-rapporten 2009. Det första
MKB-förfarandet som gällde projektet och hörandena i samband med det genomfördes 1998–
1999 innan statsrådet fattade ett principbeslut om byggande av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen. I båda MKB-förfarandena genomfördes också en bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser i enlighet med den s.k. Esbokonventionen.
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Posiva lämnade in en ansökan om principbeslut om projektet till statsrådet den 26 maj 1999.
Handels- och industriministeriet (nuvarande arbets- och näringsministeriet) kungjorde att ansökan var anhängig på placeringskommunens och dess grannkommuners anslagstavlor samt i tidningar i juni 1999. Ministeriet bad om utlåtanden och åsikter om ansökan före mitten av november och ordnade ett offentligt hörande om projektet i Euraåminne i november 1999. Posivas allmänt hållna utredning om projektet fanns tillgänglig på kommunernas anslagstavlor under hörandet, och Posiva delade också ut utredningen till varje hushåll i Euraåminne och dess grannkommuner.
Statsrådet utfärdade ett principbeslut om projektet den 21 december 2000 i fråga om slutförvaringen av använt kärnbränsle från Olkiluoto och de kraftverksenheter som är i drift i Lovisa, och
sköt fram avgörandet av ansökan i fråga om den nya kärnkraftverksenhet som var under planering i Olkiluoto. Riksdagen beslutade i maj 2001 att principbeslutet förblir i kraft. Statsrådet utfärdade i januari 2002 ett principbeslut som gällde den nya kärnkraftverksenheten, och riksdagen
beslutade i maj 2002 att det ska förbli i kraft.
Posiva lämnade i december 2012 in en ansökan om byggnadstillstånd för projektet till statsrådet. Arbets- och näringsministeriet kungjorde ansökan i februari och begärde utlåtanden och
åsikter om ansökan före utgången av september 2013. Arbets- och näringsministeriet ordnade
tillsammans med Posiva två presentations- och diskussionstillfällen i Helsingfors under 2013.
Statsrådet beviljade Posiva byggnadstillstånd i november 2015. Enligt villkoret om byggnadstillståndets giltighet skulle Posiva inleda byggandet av en inkapslings- eller slutförvaringsanläggning inom två år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Byggandet enligt Posivas byggnadstillstånd inleddes i december 2016. Posiva inledde byggandet av den underjordiska forskningslokalen ONKALO i juni 2004 med stöd av statsrådets principbeslut och under Strålsäkerhetscentralens tillsyn. ONKALO är en viktig del av hela slutförvaringskomplexet.
Ytterligare information
Ytterligare information om projektet och ansökan om drifttillstånd ger Posivas kontaktpersoner:
projektchef Samu Myllymaa, tfn 040 701 2313, samu.myllymaa@tvo.fi och säkerhetschef Kari
Kaukonen, tfn 050 551 2441, kari.kaukonen@posiva.fi.
Ytterligare information om behandlingen av ansökan ges av Linda Kumpula, specialsakkunnig
vid arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi.
Helsingfors den 8 februari 2022
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

