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BEGÄRAN OM YTTRANDE OM PROGRAMMET FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVEN-
SERNA AV EN FORTSATT DRIFT AV KRAFTVERKET I LOVISA 

Fortum Power and Heat Oy har den 13 augusti 2020 ställt till arbets- och 
näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram. I och med 
MKB-programmet inleds ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning (252/2017) för bedömning av miljökonse-
kvenser. Arbets- och näringsministeriet är projektets kontaktmyndighet. 

Projektet 
Bedömningsprogrammet gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa 
och alternativt avveckling av kärnkraftverket. De nuvarande drifttillstån-
den för kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 samt de byggna-
der och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och 
kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030. Programmet omfattar 
också den fortsatta driften av slutförvaringsanläggningen för låg- och 
medelaktivt kärnavfall. I programmet bedöms tre olika alternativ för fort-
satt verksamhet.  
 
Enligt alternativ VE1 ska bolaget fortsätta driften av kraftverksenheterna 
Lovisa 1 och 2 i högst cirka tjugo år efter att de nuvarande drifttillstånd-
perioderna gått ut. Också användningen av de byggnader och förråd 
som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshan-
teringen i kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 fortsätter med behöv-
liga utvidgningar. Kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, 
lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som upp-
kommit någon annanstans i Finland.  
 
Enligt alternativ VE0 ska kärnkraftverket avvecklas när de nuvarande 
tillståndsperioderna har gått ut. Driften av de byggnader och förråd som 
behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshante-
ringen vid kärnkraftsenheterna ska fortsätta tills de blir onödiga och kan 
tas ur drift.  
 
Alternativ VE0+ är i övrigt detsamma som i alternativ VE0, men kärn-
kraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara 
även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annan-
stans i Finland.  
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Begäran om yttrande 
 
Arbets- och näringsministeriet ger de myndigheter, berörda kommuner 
och övriga sammanslutningar som förtecknas nedan en möjlighet att 
lämna ett yttrande om programmet för bedömning av miljökonsekven-
ser. Ärendets diarienummer VN/16076/2020 ska anges i ansökan. Ytt-
randena ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 
26.10.2020.  
 
Yttrandena ska lämnas in via tjänsten Utlåtande.fi eller per post till 
adressen Arbets- och näringsministeriet, PB32, 00023 Statsrådet eller 
via e-post till adressen kirjaamo@tem.fi. 
 
Mer information om Fortum Power and Heat Oy ger Liisa Kopisto, miljö-

expert, e-post liisa.kopisto@fortum.com och Ari-Pekka Kirkinen, projekt-

chef, e-post ari-pekka.kirkinen@fortum.com, telefonväxel 010 4511, 

webbsida www.fortum.fi/loviisayva. 

  

Ytterligare uppgifter om förfarandet för miljökonsekvensbedömning ger 

Jaakko Luovanto, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, 

tfn 050 444 9763, e-post jaakko.louvanto@tem.fi och Linda Kumpula, 

specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425, e-

post linda.kumpula@tem.fi. 

 

Programmet för bedömning av miljökonsekvenser finns på webbplatsen 

www.tem.fi. Yttrandena publiceras på ministeriets webbplats.  

 

Riku Huttunen 
avdelningschef, överdirektör 
 

 Jaakko Louvanto 
specialsakkunnig 
 

 
BILAGA Programmet för bedömning av miljökonsekvenserna av kraftverket i Lovisa 
 
 
SÄNDLISTA Miljöministeriet  
 Inrikesministeriet 
 Utrikesministeriet 
 Försvarsministeriet 
 Jord- och skogsbruksministeriet 
 Kommunikationsministeriet 
 Social- och hälsovårdsministeriet 
 Finansministeriet 
 Strålsäkerhetscentralen och YTN 
 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 
 Nylands förbund 
 Säkerhets- och kemikalieverket Tukes 
 Finlands miljöcentral 
 Östra Nylands räddningsverk 
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 Polisinrättningen i Östra Nyland 
 Lovisa stad 
 Pyttis kommun 
 Borgå stad 
 Lappträsk kommun 
 Kouvola stad 
 Akava ry 
 Finlands Näringsliv rf 
 Finsk Energiindustri rf 
 Geologiska forskningscentralen 
 Greenpeace 
 Fennovoima Abp 
 Fingrid Oyj 
 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
 Museiverket 
 Natur och Miljö rf 
 Posiva Oy 
 Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 
 Industrins Kraft Abp 
 Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
 Finlands naturskyddsförbund rf 
 Företagarna i Finland rf 
 Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
 WWF Finland 


