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KUNGÖRELSE
Uppdatering och bedömning av miljökonsekvenser av det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen har
publicerat ett utkast till det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall. Samtidigt publicerades en miljörapport om programmets miljökonsekvenser.
Ministerierna och Strålsäkerhetscentralen begär utlåtanden om programutkastet och miljörapporten
av myndigheter, verksamhetsaktörer inom branschen, medborgare och sammanslutningar. Programutkastet och bedömningen av programmets miljökonsekvenser genomfördes på grundval av en
plan som var på remiss i februari–mars 2021, samt de utlåtanden och åsikter som erhölls under remissen. Det meddelas senare separat om godkännandet av den nationella planen.
Projekt
Det nationella programmet är en helhetsplan vars syfte är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall som uppstår i Finland tas om hand säkert. Alla avfallshanteringsåtgärder ska utföras utan
oskäliga dröjsmål. I det nationella programmet redogörs det för allmänna mål och principer för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, uppgifter om mängder och platser samt en
uppskattning av avfallshanteringens kostnader och tidsplan.
Direktiv 2011/70/Euratom om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall förutsätter att
finska staten utarbetar ett nationellt program. Vad gäller den nationella lagstiftningen ingår bestämmelser om användningen av kärnenergi i kärnenergilagen (990/1987) och om användningen av
strålning i strålsäkerhetslagen (859/2018).
I samband med utarbetandet av programmet har en miljökonsekvensbedömning gjorts enligt lagen
om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005. Miljörapporten innehåller bland annat en beskrivning av projektets omvärld, mål och betydande miljökonsekvenser som projektet kan antas ha. Miljökonsekvensbedömningen främjar beaktandet av miljökonsekvenserna i beredningen och godkännandet av det nationella programmet och allmänhetens tillgång
till information och möjligheter att delta samt den hållbara utvecklingen.
Projektansvariga
För projektet ansvarar arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Strålsäkerhetscentralen.

Framläggande av programutkastet och rapporten
Utkastet till det nationella programmet och miljörapporten publicerades den 5 augusti 2021 på arbets- och näringsministeriets webbplats på www.tem.fi/sv/nationella-programmet, social- och hälsovårdsministeriets webbplats på www.stm.fi och på Strålsäkerhetscentralens webbplats på
www.stuk.fi. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen räknat från dagen för publiceringen.
Programutkastet och miljörapporten är framlagda på webbplatserna fram till den 10 september 2021.
Remissförfarandet och framförande av åsikter
Utlåtanden och åsikter om utkastet till det nationella programmet och miljörapporten kan lämnas
fram till den 10 september 2021. Ett utlåtande eller en åsikt kan lämnas via webbplatsen utlåtande.fi,
per e-post till kirjaamo@tem.fi eller per brev till arbets- och näringsministeriets registratorskontor.
Registratorskontorets postadress är Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023
Statsrådet. Registratorskontorets besöksadress är ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B,
00170 Helsingfors.
Ytterligare information:
Vid arbets- och näringsministeriet lämnas ytterligare information av specialsakkunnig Linda Kumpula, linda.kumpula@tem.fi, tfn 050 412 4425 Vid Strålsäkerhetscentralen lämnas ytterligare information av överinspektör Mia Ylä-Mella, mia.yla-mella@stuk.fi, tfn 09 759 88 202 och inspektör Venla
Kuhmonen, venla.kuhmonen@stuk.fi, tfn 09 759 88 327
Helsingfors den 5 augusti 2021
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