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BEGÄRAN OM UTLÄTANDE ÖVER TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT AB:S
ANSÖKAN OM TILLSTÄND FÖR FORSKNINGSREAKTOR

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (nedan VTT) har den 20 juni
2017 tili statsrädet inlämnat en ansökan om tillständ som avses i 20 § i
kärnenergilagen (990/1987)
1.

attta forskningsreaktorn FiR 1 ur drift pä sä sätt att mängden radioaktiva ämnen som finns kvar i anläggningsomrädet följer de
krav som ställts med stöd av kärnenergilagen,

2.

att inneha, hantera och lagra kärnbränsle som använts i reaktorn
samt annat kärnavfall som uppkommit i samband med driften
och avvecklingen,

3.

att inneha, använda, hantera och lagra annat kämmaterial som
redan finns i det materialbalansomräde som VTT förvaltar och
som Strälsäkerhetscentralen, Euratom och IAEA övervakar.

VTT ber samtidigt att reaktorns nuvarande drifttillständ, som gäller tili utgängen av 2023, ska förfalla.
VTT gav den 1 februari 2019 in en komplettering tili sin tillständsansökan. Kompletteringen gäller fördröjning av transporten av det använda
kärnbränslet frän forskningsreaktorn FiR 1 tili Förenta staterna, VTT:s
avtalsläge i fräga om kärnavfallshantering, projektets tidsplan och
minskning av det kämmaterial som VTT innehar.
Arbets- och näringsministeriet ber er sända ert eventuella utlätande om
kompletteringen av tillständsansökan tili ministeriet pä adressen
kiriaamo@tem.fi senast den 25 februari 2019.1 ert eventuella utlä
tande ombeds ni att hänvisa tili ärendets diarienummer
TEM/1311/08.05.01/2017. Materialet som hänför sig tili ärendet finns
tillgängligt pä ANM:s vvebbplats pä adressen
http://tem.fi/sv/beqarda-utlatande

Työ-ja elinkeinoministeriö • PL 32,00023 Valtioneuvosto
Puhelin 029 516 001 • Faksi 091606 2160 • www.tem.fi

Arbets- och näringsministeriet • PB 32,00023 Statsrädet
Tfn 029 516 001 • Fax 091606 2160 • www.tem.fi

2/2
TEM/1311/08.05.01/2017

Ytterligare upplysningar om behandlingen av ansökan lämnas vid arbets- och näringsministeriet av specialsakkunnig Linda Kumpula, tfn
+358 295 060 125, e-post linda.kumpula@tem.fi och av specialsakkun
nig Outi Slant, tfn +358 295 048 264, e-post outi.slant@tem.fi.

Riku Huttunen
avdelningschef, överdirektör

Linda Kumpula
specialsakkunnig

