MEDDELANDE OM ATT FENNOVOIMA AB:S
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT UPPFÖRA
ETT NYTT KÄRNKRAFTVERK ÄR ANHÄNGIG
Arbets- och näringsministeriet meddelar med stöd av 41 §
i förvaltningslagen att Fennovoima Ab den 30 juni 2015 till
statsrådet har inlämnat en ansökan om kärnkraftsprojekt
som innebär att bolaget ansöker om sådant tillstånd till uppförande av kärnanläggning som avses i 18 § i kärnenergilagen
(990/1987). I ansökan föreslås att ett kärnkraftverk med en
tryckvattenreaktor ska uppföras på udden Hanhikiven niemi
i Pyhäjoki. Reaktorns nominella termiska effekt föreslås vara
3220 MW och nettoeleffekt 1200 MW. Den planerade tekniska
drifttiden för ett kraftverk av typ AES-2006 är 60 år.
Statsrådets principbeslut om att uppförandet av en kärnanläggning är förenligt med samhällets helhetsintresse utfärdades den 6 maj 2010 (Ö4 2010 rd). Riksdagen beslöt den 1 juli
2010 att principbeslutet ska förbli i kraft. Med anledning av de
förändringar som skett i bolagets delägarunderlag och anläggningsalternativ efter det ursprungliga principbeslutet ansökte
Fennovoima Oy om komplettering av principbeslutet hos statsrådet. Statsrådet fattade ett kompletterande principbeslut den
18 september 2014 (Ö6 2014 rd). Riksdagen beslutade den 5
december 2014 att principbeslutet ska förbli i kraft.
En kopia av ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk är
framlagd till påseende på följande kommun- eller stadskanslier perioden 20.10.2015–30.4.2016 under tjänstetid
•
•
•
•
•
•
•

Kommunkansliet i Pyhäjoki, Kuntatie 1, 96101 Pyhäjoki
Stadskansliet i Brahestad, Rantakatu 50, 92101 Raahe
Kommunkansliet i Alavieska, Pappilantie 1, 85201 Alavieska
Kommunkansliet i Merijärvi, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi
Kommunkansliet i Siikajoki, Siikasavontie 1 A, 92401 Ruukki
Stadskansliet i Oulainen, Oulaistenkatu 12, 86301 Oulainen
Stadskansliet i Kalajoki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Ytterligare upplysningar om projektet lämnas av Fennovoima
Ab, tfn 020 757 9200, adress Sundholmsplatsen 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 050 592 2109, e-post: jorma.aurela@tem.fi, och
konsultative tjänstemannen Pia Nordberg, tfn 050 444 9763,
e-post: pia.nordberg@tem.fi.
Ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk jämte bilagor
finns dessutom till påseende 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 och avge
utlåtanden över projektet till arbets- och näringsministeriet.
Åsikterna och utlåtandena ska skickas per post eller lämnas till
arbets- och näringsministeriets registratorskontor (postadress:
Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 Statsrådet, besöksadress: Alexandersgatan 4, Helsingfors) eller skickas per e-post
till adressen: kuuleminen@tem.fi, så att de är framme senast
den 30 april 2016. De som avger ett utlåtande eller framför
en åsikt ombeds att i sina utlåtanden eller åsikter hänvisa till
diarienummer TEM/1212/08.04.01/2015 och lämna personernas
eller sammanslutningarnas namn- och adressuppgifter
Helsingfors den 20 oktober 2015
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

