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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FENNOVOIMA AB:S PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING OM ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE SLUTFÖRVARINGSPROJEKTET
Fennovoima AB (nedan Fennovoima) har inlämnat till arbets- och näringsministeriet (ANM) ett program för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB-program) av ett projekt för slutförvaring av använt kärnbränsle.
Detta börjar förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ämnad i lagen
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Arbets- och
näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för bedömning av
miljökonsekvenserna av slutförvaringsprojektet.
Projekt
Avsikten med projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle är att ta
hand om det använda kärnbränsle som uppkommer vid driften av Fennovoimas kärnkraftverk Hanhikivi 1. Fennovoima låter bygga en inkapslingsanläggning för kärnbränsle ovan jord och underjordiska slutförvaringsutrymmen för hanteringen av använt kärnbränsle samt andra hjälpoch sidoutrymmen på en slutförvaringsplats som Fennovoima utser senare.
Det använda kärnbränslet förpackas i slutförvaringskapslarna i inkapslingsanläggningen. Kapslarna placeras i slutförvaringsanläggningen,
dvs. i tunnelutrymmen som byggts i berggrunden på flera hundra meters
djup. Under kärnkraftsverkets drifttid uppkommer det sammanlagt cirka
1 200–1 800 ton uran av använt kärnbränsle, vilket motsvarar cirka 700–
900 kapslar som ska slutförvaras. Planen är att bygga inkapslings- och
slutförvaringsanläggningarna i Euraåminne eller Pyhäjoki.
Programmet för miljökonsekvensbedömning är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemang
för bedömningsförfarandet i syfte att beakta miljökonsekvenserna i planeringen av projektet. Genomförandet av projektet för slutförvaring av
använt kärnbränsle krävs statsrådets principbeslut samt tillstånd att uppföra slutförvaringsprojekt och drifttillstånd. Slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska enligt de nuvarande planerna inledas på 2090-talet.
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Arbets- och näringsministeriet ber nu Ålands landskapsregering och Natur och Miljö r.f. att avge ett utlåtande över Fennovoimas program för
miljökonsekvensbedömningen. På utlåtandet ombeds ni hänvisa till ansökningens diarienummer TEM/1308/08.05.01/2016. Utlåtandet bör vara
framme vid ministeriet senaste den 9 november 2016.
Utlåtandet kan inlämna till adress Arbets- och näringsministeriet, PB 32,
00023 STATSRÅDET, Finland) eller till e-post kirjaamo@tem.fi.
Ytterligare upplysningar om använt kärnbränsle slutförvaringsprojektet
och program för miljökonsekvensbedömningen lämnas vid Fennovoima
av Marjaana Vainio-Mattila, tfn 020 757 9206, e-post marjaana.vainiomattila@fennovoima.fi.
Ytterligare upplysningar om förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen lämnas vid arbets- och näringsministeriet av Jorma Aurela, tfn 050
5922109, e-post jorma.aurela@tem.fi.
Materialet som hänför sig till ärendet finns tillgängligt på ANM:s webbplats på adressen http://tem.fi/sv/miljokonsekvensbedomningar

Riku Huttunen
överdirektör

Jorma Aurela
överingenjör

BILAGOR

Program för miljökonsekvensbedömning för en anläggning för inkapsling
och slutförvaring av använt kärnbränsle

DISTRIBUTION

Ålands landskapsregering
Natur och Miljö r.f.

