Kungörelse

Fennovoima AB:s program för bedömning
av miljökonsekvenserna av ett projekt för
slutförvaring av använt kärnbränsle

Fennovoima Ab (nedan Fennovoima) har till arbets- och näringsministeriet
inlämnat ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av ett projekt
för slutförvaring av använt kärnbränsle. Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är en plan som den projektansvarige har uppgjort för
behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet i syfte
att beakta miljökonsekvenserna i planeringen av projektet. Bedömningsprogrammet omfattar bl.a. en beskrivning av det aktuella tillståndet hos miljön i
de områden som enligt bedömning kommer att påverkas av projektet.
Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet
för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringsprojektet och
meddelar att ett program för bedömning av miljökonsekvenserna (enligt
lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994)) har
inletts. Ministeriet begär utlåtande av de kommuner som berörs av
projektet, av flera myndigheter och sammanslutningar samt ger medborgarna tillfälle att framföra sina åsikter.
På det aktuella projektet tillämpas även ett mellanstatligt förfarande vid miljökonsekvensbedömning där staterna inom den s.k. Esbo-konventionen (67/1997)
ges en möjlighet att delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
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 hjälp- och 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 slutförvaringsanläggningen i Euraåminne eller Pyhäjoki.
Fennovoimas kärnkraftverksprojekt Hanhikivi 1 befinner sig för närvarande i byggnadstillståndsskedet och idrifttagningen av kärnkraftverket
kräver byggtillstånd och drifttillstånd som statsrådet beviljar. Även för
genomförandet av projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle krävs
statsrådets principbeslut samt tillstånd att uppföra projekt för slutförvaring och drifttillstånd. Slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska
enligt de nuvarande planerna inledas på 2090-talet.
Projektansvarig
Fennovoima Ab
Konsekvensbedömningsprogrammet finns framlagt till påseende
Konsekvensbedömningsprogrammet finns framlagt till allmänt påseende
på följande ställen under tiden 12.9.2016–9.11.2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunkansliet i Euraåminne, Kalliotie 5, Euraåminne
Kommunkansliet i Eura, Sorkkistentie 10, Eura
Kommunkansliet i Luvia, Kirkkotie 17, Luvia
Kommunkansliet i Nakkila, Porintie 11, Nakkila
Raumo miljöverk, Kanalinranta 3, Raumo
Kommunkansliet i Pyhäjoki, Kuntatie 1, Pyhäjoki
Stadskansliet i Brahestad, Strandgatan 50, Brahestad
Kommunkansliet i Alavieska, Pappilantie 1, Alavieska
Kommunkansliet i Merijärvi, Kunnantie 1, Merijärvi
Kommunkansliet i Siikajoki, Siikasavontie 1 A, Ruukki
Stadskansliet i Oulainen, Oulaistenkatu 12, Oulainen
Stadskansliet i Kalajoki, Kalajoentie 5, Kalajoki

Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar om projektet och konsekvensbedömningsprogrammet lämnas vid Fennovoima Ab av miljödirektör Marjaana
Vainio-Mattila, tfn 020 7579 206, e-postadress marjaana.vainio-mattila@
fennovoima.fi, Sundholmsplatsen 1, 00180 Helsingfors, www.fennovoima.fi.
Ytterligare upplysningar om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
lämnas vid arbets- och näringsministeriet av överingenjör Jorma Aurela,
tfn 050 5922 109, e-postadress jorma.aurela@tem.fi. Bedömningsprogrammet, de utlåtanden som givits och de åsikter som framförts om det
samt kontaktmyndighetens utlåtande om det finns också tillgängliga på
adressen http://tem.fi/sv/mkb-program-2016.
Möte för allmänheten
Arbets- och näringsministeriet och Fennovoima arrangerar två möten för
allmänheten om projektet. Vid mötena har medborgarna möjlighet att framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser.
Mötena om projektet hålls i Euraåminne onsdagen den 21 september 2016
kl. med början kl. 18.00 på kommunkansliet i Euraåminne, adress Kalliotie
5, och i Pyhäjoki torsdagen den 22 september 2016 med början kl. 18.00 i
Pyhäjoen monitoimitalo, adress Koulutie 7.
Framförande av åsikter
Det är möjligt att framföra åsikter eller avge utlåtande om konsekvensbedömningsprogrammet. De skriftliga utlåtandena och åsikterna ska inlämnas eller
sändas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor eller till ministeriets officiella e-postadress (kuuleminen@tem.fi) senast den 9 november 2016.
De som avger ett utlåtande eller framför en åsikt ombeds att i sina utlåtanden
eller åsikter hänvisa till diarienummer TEM/1308/08.05.01/2016.
Arbets- och näringsministeriets registratorskontor
PB 32, 00023 Statsrådet
Besöksadress:
ANM/Registratorskontor Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
e-postadress: kuuleminen@tem.fi
Helsingfors den 12 september 2016
Arbets- och näringsministeriet

