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Teknologiska forskningscentralen UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013
VTT Ab 25.2.2015

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV AVVECKLINGEN AV TEKNOLOGISKA FORSK-
NINGSCENTRALEN VTT AB:S FORSKNINGSREAKTOR; KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅ-
TANDE

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (nedan även VTT) har den 24
oktober 2014 tillställt arbets- och näringsministeriet (nedan även ANM)
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) enligt lagen om förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) (468/1994;
MKB-lagen) för bedömning av miljökonsekvenserna av avvecklingen av
forskningsreaktorn.  Detta utlåtande av ANM är det utlåtande av kon-
taktmyndigheten över det aktuella avvecklingsprojektet som MKB-lagen
förutsätter och som också avslutar MKB-förfarandet i samband med pro-
jektet.

1 Projektinformation, MKB- och tillståndsförfaranden

1.1 Projektansvarig och kontaktmyndighet

Projektansvarig är Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Pöyry Fin-
land Oy har varit VTT:s konsult vid bedömningen av projektets miljökon-
sekvenser.

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid MKB-förfarandet
i enlighet med MKB-lagen.

1.2 Projektet och dess alternativ

VTT förbereder avveckling av forskningsreaktorn i Otnäs i Esbo. Forsk-
ningsreaktorn är en amerikansk vattenkyld reaktor med öppen bassäng
av typen Triga Mark II.

Enligt aktuella planer ska forskningsreaktorn tas ur drift år 2016. Avveck-
lingen ska genomföras så snart som det tekniskt och lagstiftningsmäs-
sigt är möjligt. Nedmonteringsarbetet i dess helhet, inklusive alla ar-
betsmoment, uppskattas ta cirka 2 3 år.

Projektet handlar om avveckling av forskningsreaktorn. De alternativ för
genomförande av projektet som granskas är omedelbar nedmontering
och senarelagd nedmontering. Avsikten är att åtgärderna vid projektet
vidtas på ett sådant sätt att byggnaden kan friklassas för annat bruk.
Projektet omfattar mellanlagringen, transporteringen och slutförvaringen
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av det använda kärnbränsle som uppkommit vid driften av forskningsre-
aktorn och av annat radioaktivt underhålls- och rivningsavfall.
Mellanlagringen granskas för rivnings- och underhållsavfallets del. Alter-
nativa platser är Otnäs, Olkiluoto och Lovisa. När det gäller använt
kärnbränsle granskas dessutom alternativet att mellanlagringen sker i
Förenta staterna.

I fråga om det använda kärnbränslet är de alternativ som granskas
transportering av bränslet tillbaka till Förenta staterna eller slutförvaring
av bränslet i Finland. Det bränsle som forskningsreaktorn drivs med här-
stammar ursprungligen från Förenta staterna. Det omfattas av ett pro-
gram för återtransport av använt bränsle som Förenta staternas energi-
ministerium inlett för att hindra spridningen av kärnmaterial.

När det gäller rivningsavfallet och underhållsavfallet granskas en situa-
tion som innebär att avfallet från forskningsreaktorn slutförvaras inom
kraftverksområdet i antingen Lovisa eller Olkiluoto. Dessutom granskas
möjligheten till friklassning av rivnings- och underhållsavfallet.

Som nollalternativ granskas en situation som innebär att forskningsreak-
torn inte avvecklas och att reaktorn drivs också fortsättningsvis. Forsk-
ningsreaktorn har använts för strålbehandling, forskning, utbildning och
isotopproduktion. Reaktorns termiska effekt är 250 kW.

1.3 Tillståndsförfarandena för en kärnanläggning och MKB-förfarandet

För drift, avveckling och nedmontering av en kärnanläggning krävs ett
tillstånd enligt kärnenergilagen (990/1987). Ett tillstånd enligt kärnenergi-
lagen krävs också för mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall. Till-
ståndsförfarandet beskrivs i kärnenergilagen. Principen för beslutsfat-
tandet och tillståndssystemet är bl.a. att bedömning av säkerheten fort-
sätter och bedömningarna preciseras under hela förfarandet.

En tillståndshavare ska sörja för att åtgärder som gäller hanteringen av
avfallet vidtas och att vederbörliga förberedelser för åtgärderna görs
samt svara för alla kostnader för åtgärderna. Skyldigheten inbegriper att
man regelbundet till arbets- och näringsministeriet inlämnar planer för
genomförande av kärnavfallshanteringen och avveckling av kärnanlägg-
ningen.

Enligt den ändring av kärnenergilagen som gjordes år 1994 ska kärnav-
fall som uppkommit i Finland hanteras, lagras och slutförvaras på ett
sätt som är avsett att bli bestående i Finland. Kärnavfall som uppkommit
utanför Finland får inte hanteras, lagras eller slutförvaras på ett sätt som
är avsett att bli bestående i Finland.  Det som sägs ovan gäller enligt 6 a
§ 2 punkten i kärnenergilagen inte kärnavfall, som uppkommit i Finland i
samband med driften av en forskningsreaktor eller som en följd därav.
Det som sagts ovan gäller enligt 6 a § 1 a-punkten i kärnenergilagen
inte heller kärnavfall i vilket mängderna av radioaktiva ämnen är små
och vilket transporteras till ett annat land för ändamålsenlig behandling.
Det behandlade kärnavfallet transporteras tillbaka till Finland för slutför-
varing.

Transporterna av rivnings- och underhållsavfallet liksom också av det
använda kärnbränslet från en kärnanläggning omfattas enligt kärnener-
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gilagen av en tillståndsplikt. Ett tillstånd enligt kärnenergiförordningen
(161/1988) ska sökas för transporterna.

1.3.1 Miljökonsekvensbedömning

Tillståndsförfarandet för kärnanläggningar föregås av ett MKB-
förfarande.

VTT har den 6 november 2013 tillställt ANM ett program för bedömning
av miljökonsekvenserna av avvecklingen av forskningsreaktorn. MKB-
programmet fanns framlagt till allmänt påseende under perioden
18.11.2013  16.1.2014. I egenskap av kontaktmyndighet gav ANM ett
utlåtande över MKB-programmet den 7 februari 2014.

VTT utarbetade en miljökonsekvensbeskrivning på basis av MKB-
programmet och kontaktmyndighetens utlåtande över det. ANM:s utlå-
tande över MKB-beskrivningen avslutar MKB-förfarandet.

1.3.2 Drifttillstånd och ändring av villkoren i tillståndet

VTT har ett tillstånd, som statsrådet har beviljat den 8 december 2011,
att driva forskningsreaktorn till utgången av 2023. På basis av drifttill-
ståndet får VTT inneha, producera, hantera, använda och lagra kärnav-
fall och kärnämnen samt andra kärnmaterial på de villkor som anges i
drifttillståndet.

För att kärnanläggningen ska kunna avvecklas och nedmonteras förut-
sätts att villkoren i drifttillståndet ändras.  Enligt 25 § 3 mom. i kärnener-
gilagen ska, när tillståndsvillkoren ändras, i tillämpliga delar iakttas
samma förfarande som då tillstånd beviljas.  En förutsättning för att till-
stånd beviljas är att avvecklingen är förenlig med samhällets helhetsin-
tresse och att arbetarskyddet, säkerheten och miljövården behörigen
beaktats. I samband med behandlingen av ansökan ordnas ett hörande
av berörda kommuner, myndigheter och medborgare.

I egenskap av tillståndshavare har VTT lämnat en kärnavfallshanter-
ingsplan till arbets- och näringsministeriet den 30 september 2014. ANM
har begärt utlåtande av Strålsäkerhetscentralen med stöd av 78 § i
kärnenergiförordningen. Dessutom har ANM skickat utredningen för
kännedom och eventuellt utlåtande till Aalto-universitetet, Fortum Power
and Heat Oy, Villmanstrands tekniska universitet, Posiva Oy och Teolli-
suuden Voima Oyj. På basis av bedömningen förutsatte ANM att VTT
före den 30 september 2015 utarbetar en uppdaterad totalplan enligt 74
§ i kärnenergiförordningen för hanteringen av det avfall som uppkommer
i forskningsreaktorn.

2 Informationen om MKB-beskrivningen och hörande

En kungörelse om att en MKB-beskrivning är anhängig publicerades i
tidningarna Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Länsiväylä den
15 november 2014.
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Kungörelsen, MKB-beskrivningen samt de utlåtanden och åsikter som
erhållits finns tillgängliga på arbets- och näringsministeriets webbplats
(adress www.tem.fi).

MKB-beskrivningen var framlagd till allmänt påseende på anslagstavlor-
na för Esbo, Helsingfors och Vanda städer perioden 5.11.2014 –
31.12.2014.

ANM arrangerade tillsammans med VTT ett möte för allmänheten i Ot-
näs, Esbo, den 18 november 2014.

De utlåtanden över och åsikter om MKB-beskrivningen som ministeriet
erhållit behandlas sammanfattningsvis i avsnitt 3.

Utlåtanden över MKB-beskrivningen har begärts av följande instanser:
kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, för-
svarsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, ut-
rikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, regionförvaltningsver-
ket i Södra Finland, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Nylands
förbund, Västra Nylands räddningsverk, Strålsäkerhetscentralen, Esbo
stad, Helsingfors stad, Grankulla stad, Vanda stad, Euraåminne kom-
mun, Lovisa stad, Hangö hamn Ab, Oy Kantvik Shipping Ltd, Port of
Tolkkinen Oy, Aalto-universitetets tekniska högskola, Villmanstrands
tekniska universitet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Fortum
Power and Heat Oy, Posiva Oy, Teollisuuden Voima Oyj.

MKB-beskrivningen skickades för kännedom och eventuellt utlåtande till
Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland.

Följande organisationer har inte avgivit något utlåtande: utrikesministe-
riet, finansministeriet, Nylands förbund, Esbo stad, Grankulla stad, Van-
da stad, Lovisa stad, Hangö hamn Ab, Oy Kantvik Shipping Ltd, Port of
Tolkkinen Oy, Aalto-universitets tekniska högskola, Villmanstrands tek-
niska universitet, Posiva Oy, Teollisuuden Voima Oyj.

3 Sammandrag av utlåtanden och åsikter

3.1 Utlåtanden som ANM har begärt

Kommunikationsministeriet

I sitt utlåtande konstaterar kommunikationsministeriet att vid transpor-
terna av radioaktiva ämnen ska den gällande lagen om transport av far-
liga ämnen, förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den
samt andra i sammanhanget relevanta bestämmelser, föreskrifter och
anvisningar iakttas. Ändringar görs i både de internationella föreskrifter-
na om transport av farliga ämnen och de nationella bestämmelserna och
föreskrifterna med minst två års intervall.

Kommunikationsministeriet har också fäst uppmärksamhet vid vissa fel-
aktiga hänvisningar som gjorts i MKB-programmet och ber att de punk-
ter i programmet som specificeras i utlåtandet korrigeras.

Kommunikationsministeriet anför att man vid den fortsatta beredningen
ska beakta Trafikverkets utlåtande som har fogats till ministeriets utlå-
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tande. I Trafikverkets utlåtande har man fäst uppmärksamhet vid bl.a.
sätten att transportera kärnbränslet, sjötransportrutterna och de parter
med vilka man ska hålla kontakt. I utlåtandet lämnas också information
om de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som ska följas.

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet välkomnar en syn enligt vilken en
omedelbar nedmontering av forskningsreaktorn skulle vara det förmånli-
gaste alternativet ur både den allmänna säkerhetens synvinkel och med
tanke på ändringen av reaktorbyggnadens och byggnadsområdets an-
vändningsändamål. Ministeriet anser det vara viktigt att bedömning av
säkerheten fortsätter och att bedömningarna preciseras under hela för-
farandet i enlighet med kärnenergilagens principer. Alternativet att riva
reaktorbyggnaden ska vid behov övervägas i detta sammanhang. Mini-
steriet konstaterar vidare att avvecklingen av forskningsrektorn ger goda
möjligheter också för tillgodogörande av gjorda erfarenheter vid under-
visningen och forskningen samt möjligheter till lärdomsprovsarbete.

Försvarsministeriet

Försvarsministeriet anser att MKB-beskrivningen är noggrant avfattad
och att den är huvudsakligen täckande. Ministeriet påpekade att man i
de avsnitt som handlar om säkerheten eller bedömningen av olycksris-
ker inte verkar ha fäst någon uppmärksamhet vid sådana situationer då
den exceptionella situationen beror på t.ex. vandalism eller annan lag-
stridig verksamhet.

Inrikesministeriet

Inrikesministeriets räddningsavdelning konstaterar att dess utlåtande
liksom också utlåtandet från Nylands räddningsverk har beaktats i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Räddningsavdelningen har inte något att
anmärka på MKB-beskrivningen, men ber att avdelningens tidigare utlå-
tande också i fortsättningen beaktas i tillämpliga delar.

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar i sitt utlåtande att man i
MKB-beskrivningen på ett täckande, huvudsakligen allmänt sätt, men
vid behov också med tillräcklig noggrannhet beskrivit de konsekvenser
som nedmonteringen av forskningsreaktorn samt transporteringen, mel-
lanlagringen och slutförvaringen av använt bränsle och underhålls- och
rivningsavfall har ur arbets- och miljöhälsosynvinkel i både Finland och
Förenta staterna. Vid bedömningen har man dessutom gjort konservati-
va antaganden om de risker som förenade med störningssituationer el-
ler olyckor.

Miljöministeriet

Enligt miljöministeriet är avgränsningen av projektet delvis oklar. Enligt
avsnitt 2.6.1 omfattar projektet utöver avveckling dessutom också alter-
nativa åtgärder för mellanlagring och slutförvaring av det använda kärn-
bränslet samt av rivnings- och underhållsavfallet. Å andra sidan presen-
teras de ovan nämnda åtgärderna i avsnitt 2.5 som projekt i anslutning
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till avvecklingsprojektet.  Ministeriets ståndpunkt är att projekthelheten
utöver avvecklingen också omfattar ändamålsenlig hantering av använt
kärnbränsle och annat avfall.

Enligt miljöministeriet har den speciella behandlingen av rivningsavfallet
utomlands beskrivits på ett bristfälligt sätt i MKB-beskrivningen. Om man
vid projektet stannar för att föreslå specialbehandling av rivningsavfallet
utomlands, ska uppgifterna om denna verksamhets miljökonsekvenser
kompletteras i samband med ansökan om ändring av drifttillståndet.

I miljöministeriets utlåtande konstateras att det är svårt att tolka läget i
fråga om spridningen av sådana radioaktiva ämnen som frigörs i sam-
band med eventuella olyckor vid transporterna av använt bränsle. Dess-
utom borde man i MKB-beskrivningen enligt ministeriets syn ha beskrivit
det värsta möjliga scenariot för en transportolycka och dess konsekven-
ser för miljön och befolkningen.

Enligt miljöministeriet innehåller MKB-beskrivningen knappa uppgifter
om mellanlagringen av det använda kärnbränslet i Förenta staterna. I
MKB-beskrivningen fattas uppgifter om bl.a. miljöövervakningen, fullgö-
randet av miljöförpliktelserna och den lokala lagstiftningens krav samt
en beskrivning av området omgivning.

Enligt miljöministeriet konstateras det i MKB-beskrivningen att VTT till-
sammans med amerikanska myndigheter håller på att bereda ett avtal
om transportering av det använda kärnbränslet till USA. På basis av det-
ta verkar det som att beslutet om återtransport av det använda kärn-
bränslet skulle ha fattats innan MKB-förfarandet har avslutats. I miljömi-
nisteriets utlåtande konstateras det att kärnenergilagen tillåter att det
använda kärnbränslet från forskningsreaktorn transporteras till utlandet
och att kärnenergiförordningen förutsätter att ett sådant avvikande förfa-
rande ska vara motiverat av säkerhetsskäl, betydande ekonomiska skäl
eller av andra vägande skäl. På grund av att de uppgifter som lämnats i
MKB-beskrivningen är bristfälliga, kan någon tillförlitlig bild av mellanlag-
ringen och slutförvaringen av det använda kärnbränslet inte fås. I MKB-
beskrivningen behandlas inte heller ekonomiska skäl eller andra vägan-
de skäl till att det använda kärnbränslet ska transporteras till utlandet.

Miljöministeriet anser att bedömningen bör kompletteras för de bristers
del som påpekats i utlåtandet senast i samband med att en ansökan om
ändring av drifttillståndet lämnas till statsrådet och att till ansökan om
ändring bör också fogas kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-
beskrivningen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Miljö- och hälsoskyddsenheten inom ansvarsområdet för basservice,
rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har
inte något att anmärka på konsekvensbeskrivningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har inget att anmärka på
MKB-beskrivningen.
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Västra Nylands räddningsverk

Ur Västra Nylands räddningsverks synvinkel är bedömningen av miljö-
konsekvenserna av avvecklingen av forskningsreaktorn omfattande och
olika parter ha beaktats väl. Avsnittet om exceptionella situationer och
olyckssituationer är ett av de väsentligaste avsnitten i MKB-
beskrivningen. I MKB-beskrivningen skildras hur de arbetstagare som
arbetar inom kontrollområdet skolas in i strålskyddsarbetet och rätt ar-
betssätt i nedmonteringsskedet. Om en olycka inträffar är dock rädd-
ningsverkets personal på plats ibland till och med en längre tid. Av den-
na anledning skulle det vara av betydelse att man allt medan arbetet
framskrider ökar samarbetet, så att de experter vid räddningsverket som
behövs kallas till ett särskilt möte för att diskutera eventuella farositua-
tioner. Man borde också i god tid för räddningsverkets personal ordna
studiebesök på ort och ställe. Räddningsverket förutsätter att man skilt
för varje skede upprättar räddningsplaner och att planerna uppdateras
när arbetena framskrider.

Räddningsverket betraktar omedelbar nedmontering som ett rekom-
mendabelt alternativ. Om rivningsobjektet kvarstår i ”väntläge” för en
lång tid, kan det finnas en risk att säkerhetsbristerna ökar och ansvaret
för underhållet grumlas.

Räddningsverket konstaterar i sitt utlåtande att uppföljningsgruppen för
MKB har varit stor och att den uttryckliga avsikten har varit att främja in-
formationsutbytet och samordna olika aktörers synpunkter. Räddnings-
verket önskar att samarbetet vid den fortsatta planeringen av projektet
ska fungera lika smidigt som under MKB-förfarandet.

Räddningsverket anför sammanfattningsvis att MKB-beskrivningen av
avvecklingen av FiR1-forskningsreaktorn är en omfattande och täckan-
de helhet.

Strålsäkerhetscentralen (STUK)

Strålsäkerhetscentralen (STUK) konstaterar i sitt utlåtande att centralen
kommer att göra en närmare bedömning av nedmonteringsplanen samt
av planen för mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och
av radioaktivt avfall i samband med behandlingen av ansökan om av-
vecklingstillstånd och av den slutliga planen för avveckling av forsk-
ningsreaktorn.

I sitt utlåtande gör STUK följande observationer utgående från MKB-
beskrivningen: I framtida utredningar om avvecklingen ska man lägga
fram en detaljerad plan och tidtabell för mellanlagringen samt en upp-
skattning av tidtabellen för slutförvaringen av och slutförvaringsplanerna
för rivningsavfallet. De strålningseffekter på befolkningen som eventuel-
la olyckssituationer orsakar under olika arbetsmoment ska analyseras
och på basis av analysen ska man vid behov planera och genomföra åt-
gärder för minskning av olycksrisken. Frågan om slutförvaring av riv-
ningsavfallet ska diskuteras för att slutförvaringsplatsernas lämplighet
kan bedömas preliminärt och krav på avfallsförpackningarna fastställas.
Mängderna av utsläpp till miljön ska preciseras, om tritium och kol-14 fö-
rekommer i större mängder än förväntat i utsläppen.
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STUK framför i sitt utlåtande också detaljerade observationer om MKB-
beskrivningen. Exempelvis redogörelserna för transporter i samband
med avvecklingen och för kärnsäkerhetstillsynen presenteras på ett till-
räckligt utförligt sätt. Å andra sidan finns det några felaktiga hänvisning-
ar till författningar och anvisningar. I MKB-beskrivningen saknas det
också en övergripande tidtabell för mellanlagringen och slutförvaringen
av rivningsavfallet.

STUK konstaterar sammanfattningsvis att MKB-beskrivningen uppfyller
kraven i fråga om strål- och kärnsäkerhet. De preciseringar som STUK
föreslagit har tagits i beaktande i tillräcklig omfattning. I sitt utlåtande
presenterar STUK observationer som handlar om eventuella olycksut-
släpp vid nedmonteringen av reaktorn och deras konsekvenser samt om
mellanlagringen och slutförvaringen av rivningsavfallet. STUK kontrolle-
rar de ovan nämnda omständigheterna och de närmare detaljerade ut-
redningarna i samband med den säkerhetsbedömning som handlar om
ändringen av drifttillståndet och granskningen av den slutliga avveck-
lingsplanen.

Helsingfors stad

Enligt utlåtandet från Helsingfors stad innehåller MKB-beskrivningen
mycket detaljerade beskrivningar av nedmonteringen av forskningsreak-
torn och alternativen för mellanlagring, transportering och slutförvaring
av rivningsavfallet. Alla dessa är förenade med täckande myndighets-
övervakning och iakttagande av utfärdade bestämmelser. Exceptionella
situationer har beskrivits noggrant i MKB-beskrivningen.

Helsingfors stad konstaterar också att alla i sammanhanget viktiga myn-
digheter och intressentgrupper har deltagit i bedömningen av miljökon-
sekvenserna, vilket säkerställer ett tillräckligt informationsutbyte och till-
räcklig expertis också i de senare skedena av nedmonteringsprocessen.

I MKB-beskrivningen har man i den aktuella preliminära uppföljningspla-
nen för konsekvenser korrekt samlat de strålövervakningsåtgärder i en-
lighet med bestämmelserna genom vilka överskridning av fastställda
gränsvärden för strålning förhindras. Kontinuerlig övervakning av strål-
ningsläget under alla faser i processen är viktig med tanke på miljökon-
sekvenserna.

Euraåminne kommun

Euraåminne kommun konstaterar i sitt utlåtande att i enlighet med kon-
sekvensbeskrivningen har projektet inte några betydande skadliga mil-
jökonsekvenser och att det inte finns några väsentliga skillnader mellan
alternativen för mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle
och rivnings- och underhållsavfallet. Någon fara för personalen eller be-
folkningen medförs inte heller av något av de alternativa sätten för
transporter i samband med avvecklingen och risken för senare allvarliga
skadliga effekter på människors hälsa är försvinnande liten.

Euraåminne kommun konstaterar vidare att genomförbarheten av olika
alternativ påverkas av omständigheterna kring tillståndsförfarandet och
av samordningen av projektets tidtabeller.
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Enligt utlåtandet från Euraåminne kommun har betydelsen av miljökon-
sekvenser utretts på ett tillförlitligt sätt och inga betydande osäkerheter
är förenade med slutsatserna.

Ålands landskapsregering

I sitt utlåtande konstaterar Ålands landskapsregering att MKB-
beskrivningen är välgjord och att den omfattar de viktigaste miljökonse-
kvenserna samt hälsorisker och andra risker.

Ålands landskapsregering konstaterar också att transporterna av kärn-
avfall är av betydelse ur Ålands synvinkel. Transporteringen av det an-
vända bränslet tillbaka till Förenta staterna är motiverad.

Ålands landskapsregering fäster uppmärksamhet vid användningen av
forskningsreaktorn vid BNCT-behandlingen. Innan forskningsreaktorn
tas ur drift, ska man säkerställa att samma sorts behandling och under-
sökningar kan ordnas på annat sätt.

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland konstaterar i sitt utlåtande att verket inte
själv förfogar över sakkunskap om strålsäkerhet. Därför stöder det sig
på de bedömningar som Strålsäkerhetscentralen har gjort.

Enligt Statens ämbetsverk på Åland har samarbetet med räddnings-
myndigheterna och sjöfartsmyndigheterna inte beskrivits i MKB-
beskrivningen trots att sjötransporterna förutsätter att myndigheterna i
fråga informeras om dem.

Statens ämbetsverk på Åland betraktar MKB-beskrivningen som tillräck-
ligt täckande.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har inte något att anmärka på
tekniska detaljer. Sjukvårdsdistriktet framför vidare ett ställningstagande
för det s.k. nollalternativet. Om forskningen och behandlingarna inom
BNCT-verksamheten fortsatte, skulle detta gagna utöver patienterna
också ett inhemskt företag som utvecklar bärare för behandlingsformen i
fråga.  BNCT-verksamheten skulle behövas också i fortsättningen innan
man går över till acceleratorbaserade lösningar.

Fortum Power and Heat Oy

Fortum Power and Heat Oy konstaterar i sitt utlåtande att den eventuella
mellanlagringen inom Lovisa kraftverksområde är förenad med många
tekniska, offentligrättsliga (tillstånd) och civilrättsliga (avtal) frågor som
är öppna. Om mellanlagringen genomförs på kraftverksområdet i Lovisa,
ska tillståndsförfarandet skötas genom Fortum Power and Heat Oy i
samband med kraftverkets tillståndsprocesser. Det går inte att skaffa
tillstånd för verksamhet inom kraftverksområdet i Lovisa enbart i sam-
band med ändring av villkoren i drifttillståndet för VTT:s forskningsreak-
tor i Otnäs.
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Fortum Power and Heat Oy konstaterar att den tidtabell för avvecklingen
som presenteras i MKB-beskrivningen innebär en utmaning på grund av
planernas preliminära karaktär. Exempelvis mellanlagringen av riv-
ningsavfallet i de slutförvaringsutrymmen för avvecklingsavfall som
byggs i Lovisa på 2020-talet eller i ett skilt utrymme som bryts i grottan
för driftavfall kan inte genomföras, om transporterna av rivningsavfallet
börjar enligt den tidtabell som presenteras i MKB-beskrivningen. Det är
nödvändigt att ordna mellanlagring i Otnäs om den presenterade tidta-
bellen håller.

Om det finns behov av att mellanlagra bränslet från forskningsreaktorn,
bör möjligheten till torrlagring i Otnäs utredas.

Fortum Power and Heat Oy påpekar att om rivningsavfall från forsk-
ningsreaktorn placeras i slutförvar exempelvis på kraftverksområdet i
Lovisa, omfattas detta i sinom tid också av MKB-förfarandet för slutför-
varingsanläggningen.

Fortum Power and Heat Oy påpekar att MKB-beskrivningen innehåller
felaktiga sakuppgifter. I MKB-beskrivningen borde man ha presenterat
nedmonteringens omfattning på ett mer exakt sätt. Av MKB-
beskrivningen framgår det inte i vilken utsträckning avvecklingen inbe-
griper andra forskningsutrymmen eller radioaktivt avfall som härstammar
från annan verksamhet och som lagras i andra forskningsutrymmen.

Fortum Power and Heat Oy konstaterar vidare att avveckling av forsk-
ningsreaktorn betyder att det i fortsättningen i Finland inte finns någon
möjlighet att behandla vissa allvarliga former av cancer med forsknings-
reaktorn.  Att behandlingsmöjligheterna upphör är en betydande konse-
kvens av avvecklingen av reaktorn med tanke på människors hälsa och
den borde ha granskats i större utsträckning i MKB-beskrivningen.

3.2 Övriga utlåtanden och åsikter

Två åsikter inlämnades om MBK-beskrivningen.

En privatperson framför som sin åsikt att reaktorbyggnaden bör bevaras.
Forskningsreaktorbyggnaden hör till de första byggnader som uppfördes
för högskolebruk i Otnäs. Innanför byggnaden installerades den första
kärnreaktorn i Finland. Byggnaden har ett funktionellt samband och hör
utseendemässigt ihop med den bredvidliggande byggnaden som en
gång i tiden inhyste avdelningen för teknisk fysik.  Under forskningsreak-
torns halvsekellånga drifttid har man i byggnaden bedrivit sådan grund-
forskning kring strålning och kärnfysik som inte har kunnat göras någon
annanstans i Finland. I Finland finns det inte några andra byggnader
som skulle ha byggts enkom med tanke på kärnteknisk forskning.
Forskningsreaktorbyggnaden bör omvandlas till ett slags minnesmärke
över kärnteknik.

I Finnish Society for Neutron Capture Therapy ry:s åsikt preciseras den
bedömning av projektets konsekvenser för människans hälsa, levnads-
förhållanden och trivsel som ingår i MKB-beskrivningen.  Efter att det fö-
retag som bedrev behandlingsverksamhet försatts i konkurs uttryckte
flera parter sin vilja att fortsätta med verksamheten och att finansiera
den. Det internationella intresset för användningen av forskningsreak-



11 (18)
TEM/2401/08.05.01/2013

torn för strålbehandlingen av patienter och för testning har ökat betyd-
ligt. Också europeiska parter är villiga att bedriva samarbete. Förening-
en hoppas att man i Finland ska nå en lösning som innebär att forsk-
ningsreaktorn kunde tas i både nationellt och internationellt nyttobruk.

4 Kontaktmyndighetens utlåtande

Arbets- och näringsministeriets utlåtande baserar sig på de krav som
ställs i MKB-lagen och MKB-förordningen (1 § i MKB-lagen, 9 § och 10 §
i MKB-förordningen), kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-
programmet (TEM TEM/2401/08.05.01/2013, 7.2.2014) samt de utlå-
tanden och andra ställningstaganden som inhämtats med anledning av
MKB-beskrivningen.

4.1 Projektet och dess alternativ

4.1.1 Nedmontering och avveckling

MKB-beskrivningen omfattar en beskrivning av avvecklingen av forsk-
ningsreaktorn och syftet med den, bakgrunden för och läget i planering-
en, principerna för avveckling och den teknik som används vid avveck-
lingen samt avfallshanteringen. I MKB-beskrivningen presenteras också
de slutåtgärder som vidtas med avseende på de utrymmen som varit i
forskningsreaktorns bruk och vilka förutsättningar det finns att utrymme-
na med myndighetsbeslut kan friklassas och överlåtas till fastighetsäga-
ren.

Av remissinstanserna anser undervisnings- och kulturministeriet att man
bör överväga rivning av reaktorbyggnaden. Å andra sidan föreslås i
ställningstagandet från en privatperson att reaktorbyggnaden bör skyd-
das som en värdefull byggnad.

Enligt ANM:s syn uppfyller projektbeskrivningen kraven i 10 § i MKB-
förordningen. I MKB-beskrivningen har hänsyn tagits till ANM:s utlåtan-
de över MKB-programmet. Enligt utlåtandet ska den projektansvarige
bl.a. beskriva hur reaktorbyggnaden ser ut efter att nedmonteringsarbe-
tet och avvecklingen är slutförda.

4.1.2 Projektets centrala egenskaper och alternativa metoder för avfallshantering

I MKB-beskrivningen skildras utsläpp, transporter och trafik, avfall och
avfallsvatten, buller och skakningar samt kemikalier och skadliga ämnen
som hänför sig till avvecklingen av forskningsreaktorn. I MKB-
beskrivningen presenteras utöver mängderna av rivningsavfall dessut-
om också de specialdrag som skiljer avfallet från rivningsavfallet från
kärnkraftverk. I MKB-beskrivningen nämns också alternativa metoder för
avfallshantering som skulle kunna användas för att omvandla avfallet till
en form som är lättare att hantera och slutförvara. Genom behandling
kunde storleken hos avfallet minskas och andelen radioaktivt avfall re-
duceras betydligt.

Av remissinstanserna kritiserade miljöministeriet beskrivningen av riv-
ningsavfallet och anser att den är bristfällig. Enligt Fortum Power and
Heat Oy:s uppfattning skulle det dessutom ha varit motiverat att i MKB-
beskrivningen närmare granska vissa särdrag hos avfallet.
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Enligt ANM:s syn har man i MKB-beskrivningen presenterat projektets
centrala egenskaper och råmaterial, material och avfall på det sätt som
förutsätts i10 § i MKB-förordningen. I beskrivningen har ANM:s utlåtan-
de över MKB-programmet tagits i beaktande. I utlåtandet förutsattes det
att särdragen hos avfallet från forskningsreaktorn påpekas klart. För av-
veckling behövs det en separat plan. Bestämmelser om hur planen görs
upp finns i 28 § i kärnenergilagen och bestämmelser om godkännande
av planen i 7 g § i kärnenergilagen.

4.1.3 Mellanlagring
I MKB-beskrivningen framförs de allmänna principerna, särdragen, ut-
redningsbehoven, de bestämmelser som ska följas och alternativa mel-
lanlagringsplatser i samband med mellanlagringen av rivnings- och un-
derhållsavfallet samt av det använda kärnbränslet. Mellanlagringen ska
genomföras inom befintliga ramar och det ska inte byggas några sär-
skilda utrymmen för rivnings- och underhållsavfallet och det använda
kärnavfallet från forskningsreaktorn. I MKB-beskrivningen skildras också
vad de alternativa mellanlagringsplatserna skulle förutsätta av den pro-
jektansvarige.

Av remissinstanserna kritiserar miljöministeriet beskrivningen av mellan-
lagringen. Särskilt den mellanlagring som ska genomföras i Förenta sta-
terna har beskrivits bristfälligt. Av remissinstanserna påpekar Fortum
Power and Heat Oy att genomförande av mellanlagringen exempelvis
inom kraftverksområdet i Lovisa är förenad med tekniska, civilrättsliga
och privaträttsliga frågor som är öppna.  I utlåtandet betraktas det som
nödvändigt att också alternativet med torrlagring i Otnäs utreds.

Enligt ANM:s åsikt presenteras projektet, som inbegriper mellanlagring-
en som en fas i projektet, i MKB-beskrivningen på ett sådant sätt som
förutsätts i 10 § i MKB-förordningen. I beskrivningen har ANM:s utlåtan-
de över MKB-programmet beaktats. I utlåtandet förutsattes att man vid
bedömningen granskar mellanlagringens varaktighet och bedömer ock-
så det alternativ som innefattar mellanlagringen i Otnäs samt behovet
att bygga nya utrymmen.

4.1.4 Slutförvaring

I MKB-beskrivningen presenteras de allmänna principerna för slutförva-
ringen av och de alternativa slutförvaringsplatserna för rivnings- och un-
derhållsavfallet samt det använda kärnbränslet samt särdragen och
-kraven i anslutning till dem. I MKB-beskrivningen skildras också vad
genomförandet av slutförvaringen förutsätter av den projektansvarige.

Av remissinstanserna kritiserade miljöministeriet det att alternativet för
slutförvaringen av det använda bränslet behandlas i MKB-
beskrivningen. I MKB-beskrivningen har det gjorts ett val bland alternati-
ven redan innan MKB-förfarandet avslutats. Inte heller har motiveringar-
na till transporteringen av bränslet tillbaka till ursprungslandet behand-
lats.

Enligt ANM:s syn presenterar MKB-beskrivningen den slutförvaring av
avfallet som hänför sig till projektet på ett sådant sätt som förutsätts i 10
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§ i MKB-förordningen. I beskrivningen har ANM:s utlåtande över MKB-
programmet beaktats. I utlåtandet förutsattes att man vid bedömningen
ska granska slutförvaringen skilt och granska vilka krav som det använ-
da kärnbränslet från forskningsreaktorn ställer på förläggningsplatsen.
Särskild uppmärksamhet har fästs vid vad slutförvaringen förutsätter av
den som ansvarar för projektet för avveckling av forskningsreaktorn. De
texter som handlar om Förenta staterna grundar sig dessutom på så-
dant material som fåtts av och de diskussioner som förts med Förenta
staternas energiministerium som svarar för kärnavfallshanteringen i
Förenta staterna.

ANM påpekar att MKB-beskrivningen inte är avsedd att vara detaljerad
eller utgöra slutlig avvecklingsplan. För avveckling behövs en separat
plan. Bestämmelser om hur planen görs upp finns i 28 § i kärnenergila-
gen och bestämmelser om godkännande av planen i 7 g § i kärnenergi-
lagen.

4.1.5  Transporter

I MKB-beskrivningen skildras transportfordonen, strålskyddet och anvis-
ningarna i anslutning till transporterna av använt kärnbränsle samt
transportrutterna i Finland och Förenta staterna. I MKB-beskrivningen
skildras också förpackningarna för och transporterna av rivnings- och
underhållsavfallet. I MKB-beskrivningen presenteras vidare transporter-
nas uppskattade konsekvenser.

Av remissinstanserna har kommunikationsministeriet fäst uppmärksam-
het vid ovan nämnda anvisningar och presenterar uppdaterad informa-
tion om anvisningarna. Statens ämbetsverk på Åland anser att man i
MKB-beskrivningen borde ha skildrat samarbetet mellan räddningsmyn-
digheterna i fråga om sjötransporter.

Enligt ANM:s syn har transportalternativen i huvudsak presenterats i så-
dan omfattning som är möjlig i det aktuella planeringsskedet. Beskriv-
ningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen. ANM konstaterar vidare att
när tillståndsförfarandet för avvecklingen av forskningsreaktorn fram-
skrider och senast när transporterna bli aktuella ska tillståndshavaren
uppdatera uppgifterna om lagstiftningen, bestämmelserna och myndig-
heternas anvisningar om transporter och ta hänsyn till de krav som fram-
förs i dem och vid det aktuella MKB-förfarandet.

4.1.6 Projektets syfte, planeringsskede, läge, markanvändningsbehov, projektansvarig, planer, tidta-
bell för planering och genomförande

Uppgifterna om projektets syfte, planeringsskede, läge, markanvänd-
ningsbehov, den projektansvarige, planer samt tidtabell för planering
och genomförande presenteras i MKB-beskrivningen och i avsnitt 1 i
detta utlåtande. I MKB-beskrivningen redogörs för projektets samband
med de övriga kärnavfallshanterigas planer.

Av remissinstanserna har STUK fäst uppmärksamhet vid bristerna hos
presentationen av tidtabellen för projektplanering och genomförande av
projektet.
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Enligt ANM:s syn uppfyller beskrivningen kraven i 9 § i MKB-
förordningen med beaktande av att projektet befinner sig i planerings-
skedet. ANM påminner att man vid den fortsatta planeringen ska preci-
sera den totala tidtabellen och den ska presenteras i avfallshanterings-
planerna.

4.1.7 Beslut och tillstånd som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras

I MKB-beskrivningen redogörs för de beslut och tillstånd enligt kärn-
energilagen som genomförande av projektet förutsätter. I den presente-
ras också de tillstånd som krävs enligt annan lagstiftning, såsom strål-
skyddslagen, markanvändnings- och bygglagen samt miljöskyddslagen,
och bedöms behovet att tillämpa dem vid avvecklingsprojektet.

I de utlåtanden som givits över MKB-beskrivningen har inga anmärk-
ningar framförts angående de beslut och tillstånd som projektet kräver.

Enligt ANM:s syn uppfyller skildringen i MKB-beskrivningen kraven i 9 §
i MKB-förordningen vad gäller beskrivningen av tillstånd och beslut som
kan jämföras med dem.

4.1.8 Projektets förhållande till markanvändningsplanerna, planerna för användning av naturtillgång-
ar och miljöskyddsprogram

I MKB-beskrivningen presenteras projektets förhållande till markan-
vändningsplanerna, planerna för användning av naturtillgångar och mil-
jöskyddsprogram Projektet har inga konsekvenser med tanke på plan-
läggningen och projektet har inget direkt samband med pågående
markanvändningsplaner eller planer och program för användningen av
naturtillgångar eller miljöskyddsprogram och -planer.

I de utlåtanden som givits över MKB-beskrivningen har man inte framfört
några anmärkningar på de bedömningar som presenterats i MKB-
beskrivningen.

Enligt ANM:s syn har projektets förhållande till markanvändningsplaner-
na och planerna för utnyttjande av sådana naturresurser som är väsent-
liga med tanke på projektet och till miljöskyddsprogram beskrivits med
den noggrannhet som förutsätts i 10 § i MKB-förordningen.

4.2 Beskrivning av omgivningen och verkningsområdet

I MKB-beskrivningen har man i allmänna drag beskrivit samhällsstruktu-
ren och markanvändningen samt naturförhållandena på de orter som
eventuellt kommer i fråga för avfallshanteringen i samband med avveck-
lingen. I MKB-beskrivningen ingår också en allmän beskrivning av an-
läggningsområdets nuläge i Förenta staterna. I MKB-beskrivningen pre-
senteras som verkningsområde forskningsreaktorns omgivning i Otnäs. I
fråga om eventuella förläggningsorter beskrivs de verkningsområden
som använts vid tidigare MKB-förfarande och transportrutternas omgiv-
ning inom ett så stort område att det täcker verkningsområdet för de mil-
jökonsekvenser som granskas.

Av remissinstanserna betraktar miljöministeriet beskrivningen av områ-
dets omgivning i Förenta staterna som otillräcklig.
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Enligt ANM:s syn uppfyller beskrivningen av omgivningen och avgräns-
ningarna av verkningsområdet kraven i 9 § i MKB-förordningen. I sitt ut-
låtande över MKB-programmet förutsatte ANM inte att det görs några
preciseringar av de planerade miljöbeskrivningarna.

4.3 Konsekvenser för miljön

I sitt utlåtande över MKB-programmet förutsatte ANM att de miljökonse-
kvenser som bedöms kompletteras, så att också konsekvenser för
byggnader och konsekvenser med tanke på utnyttjandet av naturresur-
ser samt konsekvenser för samhällsstrukturen bedöms. Särskild upp-
märksamhet skulle ägnas åt konsekvenserna för människor.

I MKB-beskrivningen skildras konsekvenserna av nedmonteringen och
kärnavfallshanteringen för samhällsstrukturen och markanvändningen,
landskapet och kulturarvet. Dessutom beskrivs transporterna och deras
konsekvenser för trafiken, utsläppen till luften och deras konsekvenser,
konsekvenserna av buller och vibrationer, konsekvenser för flora, fauna
och skyddsobjekt, konsekvenser för jordmånen och bergsgrunden samt
konsekvenser för grundvattnet och vattendragen samt konsekvenser för
människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. I MKB-beskrivningen
presenteras också konsekvenser av avfallshanteringen och konsekven-
ser med tanke på utnyttjandet av naturresurser. Konsekvenser av att
projektet inte genomförs beskrivs i ett särskilt avsnitt.

I MKB-beskrivningen konstateras att projektet inte har några betydande
miljökonsekvenser. Konsekvenserna kvarstannar innanför reaktorbygg-
naden.

Enligt ANM:s syn har man i MKB-beskrivningen bedömt de miljökonse-
kvenser som förutsätts i MKB-lagstiftningen. Vid bedömningen har ock-
så kontaktmyndighetens utlåtande beaktats, bedömningarna har kom-
pletterats och sådana konsekvenser som bedömts vara betydelsefulla
har utretts bl.a. genom intervjuer med projektets intressentgrupper.

4.4 Miljökonsekvenserna av exceptionella situationer och olyckssituationer

I sitt utlåtande över MKB-programmet förutsatte ANM att man utöver be-
redskapen inför olyckor och exceptionella situationer och deras verk-
ningar dessutom ska bedöma beredskapen med tanke på olika slags
risker. Bedömningen bör dessutom omfatta mellanlagringen. Resultaten
av bedömningen ska presenteras på ett åskådligt sätt.

I MKB-beskrivningen skildras exceptionella situationer och olyckssitua-
tioner vid nedmonteringen och avfallshanteringen samt deras miljökon-
sekvenser och hur de hanteras. I MKB-beskrivningen skildras dessutom
eventuella olyckssituationer i samband med transporterna och konse-
kvenserna av dem.

Av remissinstanserna föreslog försvarsministeriet att man vid bedöm-
ningen bör beakta lagstridigt verksamhet. Enligt miljöministeriets åsikt
borde beskrivningen ha inbegripit den värsta möjliga transportolyckan.

Enligt ANM:s syn uppfyller bedömningen av exceptionella situationers
och olyckssituationers miljökonsekvenser kraven i MKB-lagstiftningen,
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och ANM:s utlåtande över MKB-programmet har beaktats i MKB-
beskrivningen. ANM konstaterar att det vid den fortsatta planeringen av
projektet är motiverat att fästa uppmärksamhet också vid externa risker
och beredskapen inför dem.

4.5 Jämförelse mellan och genomförbarhet av alternativen

I avsnitt 15 i MKB-beskrivningen ingår en jämförelse av alternativen. I
avsnittet behandlas konsekvenserna av de olika alternativen för hanter-
ing av använt bränsle samt av rivnings- och underhållsavfallet. Alternati-
ven jämförs dessutom i fråga om transporternas konsekvenser. I avsnitt
2 behandlas dessutom alternativen för mellanlagring, så att man bl.a.
beaktar markanvändning och tillståndsförfaranden.

Enligt ANM:s syn har jämförelsen gjorts och genomförbarheten av olika
alternativ behandlats med den noggrannhet som förutsätts i MKB-
lagstiftningen.

4.6 Förebyggande och uppföljning av skadliga effekter

I MKB-beskrivningen presenteras åtgärder för förebyggande och lindring
av skador i de olika avvecklingsfaserna. Faserna har indelats i nedmon-
tering, transporter, mellanlagring och slutförvaring. I programmet för
uppföljning av miljökonsekvenserna ingår strålningsövervakningen un-
der nedmonteringsfasen och uppföljningen av strålningseffekter vid olika
alternativ för lagring och slutförvaring.

Enligt ANM:s syn kan den beskrivning av förebyggandet av skadliga ef-
fekter och det program för uppföljning av miljökonsekvenserna som pre-
senteras i MKB-beskrivningen anses uppfylla kraven i 10 § i MKB-
förordningen. I de utlåtanden som avgetts över MKB-beskrivningen har
inte heller några kompletteringar föreslagits.

4.7 Material och metoder

I MKB-beskrivningen skildras bedömningsmetoderna och antaganden i
anslutning till dessa. Dessutom ingår en beskrivning av det material som
använts.

Enligt ANM:s syn uppfyller MKB-beskrivningen kraven i 9 § och 10 § i
MKB-förordningen. I de utlåtanden som erhållits har inte heller några
anmärkningar framförts mot metoder eller material.

4.8 Ordnande av deltagandet i samband med MKB-förfarandet

I MKB-beskrivningens avsnitt om förfarandet för bedömning av miljö-
konsekvenserna ingår en beskrivning av hur deltagandet har ordnats
under MKB-förfarandet. I det beskrivs uppföljningsgruppen och dess ar-
bete, gjorda intervjuer och mötet för allmänheten.

ANM konstaterar att MKB-beskrivningen innehåller en redogörelse för
de olika faserna i MKB-förfarandet och en redogörelse för hur ANM:s ut-
låtande över MKB-programmet har beaktats samt en bedömning av del-
tagandets verkningsfullhet. Enligt ANM:s syn uppfyller de arrangemang
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för deltagande som beskrivs i MKB-beskrivningen kraven i MKB-
lagstiftningen.

4.9 Sammandrag och MKB-beskrivningens tillräcklighet

ANM konstaterar att MKB-beskrivningen av avvecklingen av forsknings-
reaktorn uppfyller MKB-lagstiftningens krav i fråga om innehåll. MKB-
beskrivningen har behandlats på det sätt som förutsätts i MKB-
lagstiftningen. ANM:s utlåtande har beaktats vid bedömningen.

I de utlåtanden som erhållits har MKB-beskrivningen ansetts vara än-
damålsenlig och täckande. Å andra sidan har man i utlåtandena fäst
uppmärksamhet vid vissa felaktigheter. Exempelvis miljöministeriet har
dessutom ansett att MKB-beskrivningen är bristfällig i vissa avseenden.

Arbets- och näringsministeriet konstaterar vidare att tillståndshavaren
med tanke på ansökan om tillstånd att avveckla forskningsreaktorn ska
tillställa myndigheterna bl.a. sådana utredningar enligt kärnenergilagen
och -förordningen som visar att avvecklingen kan göras på ett säkert
sätt. ANM uppmanar tillståndssökanden att avhjälpa de brister och fel
som kommit fram under MKB-förfarandet i de dokument som krävs med
tanke på tillståndsförfarandet. ANM påpekar också att man i ansökan
om tillstånd att avveckla forskningsreaktorn ska även ta hänsyn till de
övriga omständigheter som tagits upp vid MKB-förfarandet.

5 Informationen om utlåtandet

Arbets- och näringsministeriet sänder sitt utlåtande över MKB-
beskrivningen för kännedom till de myndigheter och sammanslutningar
som utlåtande har begärts av.  Utlåtandet återfinns på finska och svens-
ka på ministeriets webbplats på adressen www.tem.fi.

Arbets- och näringsministeriet skickar kopior av de utlåtanden som givits
över och de åsikter som framförts om MKB-beskrivningen till den pro-
jektansvarige. Samtliga utlåtanden och åsikter som ANM erhållit finns
tillgängliga på internet på adressen www.tem.fi.

Originalhandlingarna förvaras i arbets- och näringsministeriets arkiv.

Jan Vapaavuori
näringsminister

Jaana Avolahti
konsultativ tjänsteman

http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
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FÖR KÄNNEDOM:  Myndigheter som avgett utlåtande och de sammanslutningar av vilka
ANM begärt utlåtande


