
 Utlåtande  1 (10) 

   

   1/H42212/2013 

   

 

 

Arbets- och näringsministeriet 

  

PB 32 

00023 Statsrådet 

 

 

 

Begäran om utlåtande TEM/2955/08.05.01/2012 15.2.2013 och 11.7.2014 

 

 

Strålsäkerhetscentralens utlåtande om byggande av en inkapslings- och slutförvarsanläggning 
 i Olkiluoto 

 

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har begärt av Strålsäkerhetscentra-

len ett utlåtande enligt 23 § i kärnenergilagen (KEL 990/1987) gällande 

Posiva Oy:s (Posiva) ansökan om byggnadstillstånd för den i Olkiluoto be-

lägna inkapslings- och slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle1. 

 

Posiva har lämnat in en ansökan om byggnadstillstånd jämte bilagor till 

arbets- och näringsministeriet (ANM) enligt 32 § i kärnenergiförordningen 

(KEF, 161/1988) och separat lämnat in handlingarna till Strålsäkerhets-

centralen (STUK) enligt KEF 35 § och 16 § i statsrådets förordning om sä-

kerheten vid slutförvaring av kärnavfall (SRF 736/2008). Strålsäkerhets-

centralens säkerhetsuppskattning baserar sig i huvudsak på dessa hand-

lingar. De ovan nämnda handlingarna och utredningarna har inlämnats till 

Strålsäkerhetscentralen i flera omgångar och de har uppdaterats under 

2013 och 2014 efter inlämnandet. Uppdateringar och kompletteringar har 

gjorts både med anledning av utredningar som Strålsäkerhetscentralen 

begärt och framskridandet i Posivas eget arbete. 

 

I Posivas ansökan om byggnadstillstånd föreslås slutförvaring av högst 

9 000 uranton i form av använt kärnbränsle. Mängden motsvarar den ac-

kumulerade mängd använt kärnavfall som uppkommer vid Industrins 

Kraft Abp:s (TVO) drift av kraftverksenheterna Olkiluoto 1 och 2, kraft-

verksenhet Olkiluoto 3 som är under uppförande och kraftverksenhet Olki-

luoto 4 som är under projektering, samt kraftverksenheterna Lovisa 1 och 

2, vilka drivs av Fortum Power and Heat Oy (Fortum). I mängden ingår inte 

det använda kärnbränslet som enligt ett avtal som var i kraft fram till 1996 

transporterades från kraftverksenheterna i Lovisa till upparbetningsan-

läggningen Majak, Ryssland.  

 

Strålsäkerhetscentralens utlåtande och säkerhetsuppskattning av inkaps-

lings- och slutförvarsanläggningen i Olkiluoto och Posivas projekt är giltig 

även om TVO:s enhet Olkiluoto 4 inte skulle nå ansökningsskedet för 

byggnadstillstånd och dess använda kärnbränsle skulle avgränsas ur Posi-

                                                             
1 I detta utlåtande används begreppet kärnavfallsanläggning för inkapslings- och slutförvarsanläggningen i en-

lighet med definitionen i SRF 736/2008, som omfattar båda anläggningarna.  
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vas byggnadstillstånd. Om inte Olkiluoto 4-projektet realiseras minskar 

det mängden använt kärnbränsle och den areal och bergvolym som krävs 

för slutförvarsanläggningen. 

 

Posivas slutförvaringsprojekt baserar sig på slutförvaringslösningen KBS-3 

som bygger på flerbarriärsprincipen och där använt kärnbränsle, efter att 

det mellanlagrats minst 20 år, innesluts i kapslar av koppar och järn och 

placeras i ett slutförvar som byggs på cirka 430 meters djup i berggrunden. 

Kapslarna skyddas av ett buffertskikt av expanderande lera och slutförva-

ringstunnlarna fylls med lermaterial. När driften avslutas försluts hela 

slutförvarsanläggningen genom att man återfyller alla utrymmen som bru-

tits, med lermaterial och stenkross. Nära markytan fylls utrymmena i ber-

get med konstruktioner som ska försvåra intrång av människor i slutför-

varsanläggningen. Efter förslutning är den planerade slutförvaringen av 

använt kärnbränsle passivt säker. Tryggandet av anläggningens säkerhet 

efter förslutning kräver varken övervakning av slutförvaringsplatsen eller 

andra underhållsåtgärder. 

 

Strålsäkerhetscentralen har utarbetat en säkerhetsuppskattning om pro-

jektet, vilken utgör bilaga 1 till detta utlåtande. Bilaga 2 är ett utlåtande 

från kärnsäkerhetsdelegationen som Strålsäkerhetscentralen begärt.  

 

Kärnavfallsanläggningen är en kärnanläggning med stor allmän betydelse 

enligt KEL 11 §, och för dess uppförande krävs därmed ett principbeslut av 

statsrådet (KEL 18 §). Statsrådet fattade ett principbeslut om Posivas pro-

jekt i december 2000 och beslutet bekräftades av riksdagen i maj 2001. 

Detta principbeslut omfattar slutförvaring av använt bränsle från kraft-

verksenheterna Olkiluoto 1 och 2 samt Lovisa 1 och 2. Utöver det princip-

beslut som bekräftades 2001 har statsrådet fattat två separata principbe-

slut åren 2002 och 2010, på basis av vilka slutförvaringsprojektet har ut-

vidgats till att omfatta slutförvaringen av använt bränsle från kraftverks-

enheterna Olkiluoto 3 och 4. Riksdagen bekräftade de båda separata prin-

cipbesluten det år de fattats. Det första principbeslutets giltighetstid speci-

ficerades till 15 år. Posivas ansökan om byggnadstillstånd lämnades i slu-

tet av 2012, så kravet om ett giltigt principbeslut är uppfyllt för Posivas 

projekt.   

 

Utöver ett giltigt principbeslut krävs för att ett byggnadstillstånd ska kun-

na beviljas att förutsättningarna enligt KEL 19 § uppfylls. Strålsäkerhets-

centralen har i detta utlåtande och den bifogade säkerhetsuppskattningen 

bedömt uppfyllandet av kraven på kärn- och strålsäkerhet. I det följande 

ges Strålsäkerhetscentralens bedömning av uppfyllandet av kraven enligt 

KEL 19 §. 

 

1) de planer som gäller kärnanläggningen uppfyller säkerhetskraven 
enligt denna lag och de anställdas och befolkningens säkerhet har 
behörigen beaktats vid planeringen av verksamheten  

 

Inkapslings- och slutförvarsanläggningen i Olkiluoto som presenteras av 

Posiva är planerad så att kraven rörande anläggningarnas kärn- och strål-
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säkerhet under drift uppfylls. Inkapslingsanläggningen och i tillämpliga de-

lar slutförvarsanläggningen följer principen om djupförsvar. Anläggning-

arnas strukturella säkerhet har säkrats genom flera successiva barriärer. 

Beroende på behandlingsfasen för använt kärnbränsle utgörs dessa av 

kärnbränslets inkapsling, kärnbränslets transportbehållare eller slutförva-

ringskapsel samt inkapslings- och slutförvarsanläggningens konstruktio-

ner. När det gäller den funktionella säkerheten hanteras bortförande av 

resteffektvärme och bränslets kriticitetssäkerhet strukturellt genom pas-

siva lösningar. Funktioner som är viktiga för hanteringen av radioaktiva 

ämnen är åtgärder för behandling av kärnbränsle och filtrering av frånluf-

ten för att förhindra spridning av radioaktiva ämnen. I inkapslings- och 

slutförvarsanläggningen är dessa enkelfeltoleranta funktioner. Innan byg-

gande av inkapslings- och slutförvarsanläggningen och komponenttill-

verkning påbörjas preciserar Posiva de detaljerade konstruktionskraven 

för systemen. Enligt säkerhetskraven måste Posiva skaffa Strålsäkerhets-

centralens godkännande av konstruktionskraven för systemen. 

 

Posiva har beredskap för driftstörningar och olyckor vid inkapslings- och 

slutförvarsanläggningen enligt säkerhetskraven. Posiva har analyserat 

möjliga driftstörningar och olyckor i anläggningarna samt förberett sig för 

sådana händelser genom att använda principer om redundans, separation 

och alternativa utföranden som en del av djupförsvarsprincipen vid kon-

struktionen av system med säkerhetsfunktion. 

 

Posiva redovisar analyser av utsläpp och stråldoser vid inkapslings- och 

slutförvarsanläggningens normala drift samt vid driftstörningar och an-

tagna olyckor. De stråldoser som inkapslings- och slutförvarsanläggning-

ens drift ger upphov till understiger de maximala värden som specificeras i 

statsrådets förordning (736/2008). Beredskapsarrangemangen som be-

hövs under inkapslings- och slutförvarsanläggningens driftstid är dimen-

sionerade utgående från beräknade stråldoser. 

 

Posiva har under flera årtionden tillsammans med Svensk Kärnbränsle-

hantering AB (SKB) utvecklat det ovan beskrivna KBS-3-konceptet. Till-

verkningsbarheten för systemets delar har demonstrerats på ett för bygg-

nadstillståndet tillräckligt sätt genom komponentspecifika tillverknings-

prov, och på motsvarande sätt har genomförbarheten för bergkonstruktio-

nerna demonstrerats i det underjordiska forskningsutrymmet (Onkalo) i 

Olkiluoto. Det är viktigt att tillförlitligheten för det bergklassificeringssy-

stem som ska användas utvärderas under den inledande konstruktionsfa-

sen av deponeringsområdet. Posiva och SKB har i samarbete provat krav-

enlig installation av slutförvaringskapsel, buffert och tunnelfyllning vid 

Äspö berglaboratorium i Sverige. Posiva har dessutom påbörjat installa-

tionsprov av slutförvaringssystemets komponenter i Onkalo. Målet för in-

stallationsproven är att visa att slutförvaringssystemets komponenter kan 

installeras med de precisionskrav som ställs. Posiva har med stöd av prin-

cipbeslutet från 2001 byggt ett underjordiskt forskningsutrymme som 

planeras fungera som en del av slutförvarsanläggningen. Posiva har i byg-

gandet av det underjordiska forskningsutrymmet följt de krav som ställs 

på kärnanläggningar och Strålsäkerhetscentralen har övervakat byggandet 
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av forskningsutrymmet med samma förfaranden som tillämpas vid över-

vakningen av byggandet av kärnanläggningar. 

 

Säkerheten efter förslutning av Posivas slutförvarsanläggning baseras på 

två målsättningar som uppnås genom barriärer som kompletterar var-

andra. Det primära målet är att isolera de radioaktiva ämnena från berg-

grunden. Den centrala rollen i detta har den täta slutförvaringskapseln 

som är omsluten av skyddande lermaterial samt berggrunden som omger 

slutförvaringsutrymmet och som isolerar slutförvaringsutrymmet från 

miljön på markytan. Berggrunden och förslutningen av slutförvarsanlägg-

ningen skapar gynnsamma och förutsägbara förhållanden för de tekniska 

barriärerna. Det andra syftet med barriärerna är att vid eventuell frigörel-

se av radionuklider begränsa och fördröja migration av dessa från slutför-

varingsdjupet till markytan.  

 

För att påvisa säkerheten efter förslutning har Posiva i underlagen till an-

sökan om byggnadstillstånd redovisat en analys av förväntade och avvi-

kande framtida utvecklingsförlopp för slutförvaringssystemet och omgi-

vande miljö samt möjliga störningar. Posiva har på basis av sin scenario-

analys valt ut de viktigaste händelseförloppen som leder till att radionuk-

lider frigörs och analyserat de stråldoser dessa ger upphov till för männi-

skor och miljö samt radionuklidutsläppen i miljön. Analysresultaten un-

derskrider de gränsvärden för doser och utsläpp av radioaktiva ämnen 

som anges i statsrådets förordning (736/2008).  

 

Vid granskningen av säkerhetsbevisningen för anläggningen har det identi-

fierats behov av ytterligare utveckling för att bidra till ökad klarhet, spår-

barhet och tillförlitlighet för säkerhetsbevisningen. Strålsäkerhetscentra-

len har i ett separat beslut, riktat till Posiva, angivit de områden för vilka 

det förutsätts att dessa utvecklingsbehov beaktas i underlagen till ansökan 

om drifttillstånd. 

 

Planerna som Posiva har redovisat är tillräckliga och behöriga för bygg-

nadstillståndsskedet med tanke på de anställdas och allmänhetens säker-

het, med följande observationer och begränsningar:  

 

- Posiva har tillställt Strålsäkerhetscentralen en plan gällande precise-

ring av kärnavfallsanläggningens systemplanering. Strålsäkerhetscen-

tralen övervakar planeringens fortskridande och verifierar enligt KEF 

108 § och YVL-direktiven att planeringen är på tillräcklig nivå innan 

byggandet av anläggningens konstruktioner och komponenttillverk-

ning påbörjas. 

- Posiva har lämnat en plan för installationsprov av slutförvaringssy-

stemets delar till Strålsäkerhetscentralen. Baserat på proven kontrolle-

rar Strålsäkerhetscentralen systemets lämplighet för installation innan 

sprängningen av slutförvaringstunnlarna kan börja.  

- I samband med byggandet av de första slutförvaringstunnlarna måste 

Posiva visa tillförlitligheten av klassificeringssystemet för berg. Strål-

säkerhetscentralen granskar bergklassificeringssystemets användbar-
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het som en del av tillsynen av de första slutförvaringstunnlarnas pla-

cering och bergbyggandet. 

- Posiva har tillställt Strålsäkerhetscentralen ett på barriärerna fokuse-

rat utvecklingsprogram för slutförvaringskonceptet. I programmet 

uppmärksammas samma utvecklingsobjekt som Strålsäkerhetscentra-

len lyft fram i säkerhetsuppskattningen. Strålsäkerhetscentralen över-

vakar utvecklingsarbetets framskridande enligt programmet under 

tidsperioden mellan byggnadstillstånd och driftstillstånd.   

 

2) kärnanläggningens förläggningsort är ändamålsenlig med avseen-
de på den planerade verksamhetens säkerhet, och miljövården har 
behörigen beaktats vid planeringen av verksamheten 

 

Den föreslagna förläggningsorten har konstaterats vara lämplig som plats 

för slutförvaring i principbeslutet 2001. På principbeslutets grund fick 

projektet tillstånd att fortsätta till byggandet av ett underjordiskt forsk-

ningsutrymme och till närmare, platsspecifika undersökningar. Efter prin-

cipbeslutet har ett underjordiskt forskningsutrymme, Onkalo, byggts på 

platsen och undersökningarna av platsen har fortsatt. Kunskapen om plat-

sen har ökat betydligt sedan principbeslutsskedet.  

Undersökningarna av slutförvaringsplatsen och analyser av platsens ut-

vecklingsförlopp som sträcker sig långt in i framtiden är tillräckliga för 

byggnadstillstånd och de har inte visat på omständigheter som skulle visa 

att den valda platsen för långtidsförvaring inte skulle vara fördelaktig med 

tanke på långtidssäkerhet. Utifrån undersökningarna och analyserna kan 

man dra slutledningen att berggrunden har lämpliga egenskaper för ge-

nomförande av slutförvaring enligt de framlagda planerna. Slutförvarings-

djupet 400–450 meter för använt kärnbränsle är i enlighet med principbe-

slutet för slutförvarsanläggningen i Olkiluoto och de säkerhetskrav som 

Strålsäkerhetscentralen ställer. Slutförvaringsdjupet har valts med hänsyn 

till långtidssäkerheten för slutförvaringen och ett tillräckligt skydd mot 

ovanjordiska naturfenomen och människans verksamhet. 

Även med de fortsatta undersökningarna som grund är den tilltänkta plat-

sen ändamålsenlig för en kärnavfallsanläggning med tanke på drift- och 

långtidssäkerhet och skyddet av miljön har beaktats vid planering av verk-

samheten. 

 

3) skyddsarrangemangen har behörigen beaktats vid planeringen av 
verksamheten 

 

Posiva har i planeringen och uppskattningen av säkerhetsarrangemangen 

använt hot som påverkar planeringsgrunderna och riskanalyser samt ana-

lyserat skyddsbehoven. I underlagen som ingår i ansökan beskrivs princi-

perna, förfarandena och planerna i anslutning till säkerhetsarrangemang-

en samt planerade principer för informationssäkerhet. I den egentliga pla-

neringen av kärnanläggningen har olika zoner av skyddsarrangemang en-

ligt principen om djupförsvar presenterats samt skyddet av viktiga kon-

struktioner och system beaktats. 
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Posiva har presenterat en plan över säkerhetsarrangemang under kärnan-

läggningarnas byggtid samt sammansättningen av säkerhetsorganisatio-

nen med de uppgifter, övervaknings- och kommunikationsutrustning, 

skyddsutrustning och maktmedel som hör till den. Posiva har också till-

sammans med TVO framlagt ett gemensamt säkerhetsreglemente för fast-

ställande som ska vara i kraft innan byggandet av Posivas kärnavfallsan-

läggning påbörjas.  

På basis av det som sagts ovan har Posiva tillräckliga och behöriga planer 

för genomförandet av säkerhetsarrangemangen med följande preciseran-

de observationer: 

- Posivas och TVO:s gemensamma säkerhetsreglemente måste faststäl-

las innan byggandet påbörjas.  

- Detaljer om säkerhetsarrangemangen som planerats för byggti-

den måste preciseras innan byggandet inleds. Närmare krav gäl-

lande det ovan nämnda framläggs i ett sekretessbelagt beslut av 

Strålsäkerhetscentralen (lag om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet 621/1999 24.1 § 7k).  

 

4)  för uppförande av kärnanläggningen har reserverats ett område i 
en detaljplan som utarbetats i enlighet med markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999), och sökanden har den besittningsrätt till om-
rådet som verksamheten vid anläggningen förutsätter; 
 

Kontroll av att förutsättningarna enligt detta moment uppfylls hör inte till 

Strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde, utan dess efterlevnad kon-

trolleras av andra myndigheter.  

 

I den gällande planläggningen för Olkiluotos område har man reserverat 

ett område för kärnavfallsanläggningen. Dessutom har man i slutförva-

ringsområdet reserverat en skyddszon enligt i 9 § 6 mom. i SRF 736/2008 

för de åtgärdsförbud som avses i KEL 63 § 1 mom. 6 punkten.  

5) sökanden förfogar över tillräckliga och behöriga metoder för ord-
nandet av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet den slutliga förva-
ringen av avfallet och nedläggningen av kärnanläggningen 

 

Det låg- och medelaktiva kärnavfallet som uppstår under drift och ned-

läggning av Posivas kärnavfallsanläggning kommer från hanteringen av 

använt kärnbränsle på anläggningen. Posiva har presenterat för byggnads-

tillståndsskedet tillräckliga och relevanta arrangemang och planer för han-

tering och slutförvaring av det kärnavfall som uppstår under drift samt för 

nedläggning av anläggningen med följande preciserande observationer och 

begränsningar: 

 

- Posiva ska innan byggandet av utrymmet inleds förete till Strålsäker-

hetscentralen specificerade detaljplaner för slutförvarsanläggningens 

slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt avfall samt en specifi-
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cerad uppskattning av kombinationseffekterna av olika kärnavfallsslag 

som placeras i Posivas slutförvarsanläggning. 
 

6) sökandens planer för kärnbränsleförsörjningen är tillräckliga och 
behöriga; 

 

Syftet med kärnavfallsanläggningen enligt ansökan om byggnadstillstånd 

är hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Vid anläggningen 

behöver ingen kärnbränsleförsörjning ordnas. 

 

Det använda kärnbränslet som behandlas vid kärnavfallsanläggningen lag-

ras i mellanlager vid kärnkraftverken, varifrån det transporteras till in-

kapslingsanläggningen för slutförvaring.  

 

7) sökandens arrangemang för den tillsyn i Finland och utomlands 
som avses i 63 § 1 mom. 3 punkten och som ankommer på strålsä-
kerhetscentralen samt den tillsyn som avses i 63 § 1 mom. 4 punkten 
är tillräckliga 

 

De arrangemang och förfaranden för att ordna möjligheter för tillsyn som 

beskrivs i den redogörelse som Posiva lämnat har konstaterats vara till-

räckliga i byggnadstillståndsskedet.  Strålsäkerhetscentralen har med sitt 

beslut godkänt den redogörelse för ordnande av tillsynsmöjligheter för 

Strålsäkerhetscentralen som Posiva lämnat i samband med ansökan om  

byggnadstillstånd. Posiva har genomfört den i Strålsäkerhetscentralens 

beslut fordrade utbildningen av personalen om praktiska åtgärder som 

Strålsäkerhetscentralens tillsyn förutsätter. Med detta som grund är Posi-

vas arrangemang för att genomföra tillsynen tillräckliga och relevanta. 

 

8) sökanden förfogar över tillräcklig sakkunskap 

 

Strålsäkerhetscentralen har i samband med handläggning av ansökan om 

byggnadstillstånd bedömt kompetensen hos Posivas personal och den ex-

terna expertis som Posiva har tillgång till med såväl dokumentgranskning 

som ett särskilt granskningsprogram som grund. Som resultat av gransk-

ningarna konstaterar Strålsäkerhetscentralen att Posiva har tillgång till en 

tillräcklig och bred sakkunskap för att bygga en kärnavfallsanläggning. 

 

Användningen av kärnenergi kan på lång sikt anses vara förenlig med 

samhällets helhetsintresse endast om samhället för egen del förbinder sig 

till att upprätthålla sådana samhällskonstruktioner som säker användning 

av kärnenergi förutsätter samt den utbildnings- och forskningsinfrastruk-

tur som behövs. Slutförvaringens långvarighet förutsätter samhällets in-

satser för att bevara resurser och kompetens under anläggningens hela 

drifttid. I synnerhet måste man förbereda sig på att upprätthålla en till-

räcklig expertis inom områden som rör långtidssäkerheten av slutförva-

ring av kärnbränsle.  

 

9) sökanden har tillräckliga ekonomiska möjligheter att genomföra 
projektet och utöva verksamheten; 
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Ansvaret för Posivas tillräckliga ekonomiska möjligheter att genomföra 

projektet och utöva verksamheten på ett säkert sätt ligger hos bolagets 

ägare, TVO och Fortum. I enlighet med avtalet mellan Posivas ägare tar Po-

siva in kostnaderna för projektet för slutförvaring av använt bränsle av 

sina ägare. TVO och Fortum är även fortsättningsvis skyldiga att ordna av-

fallshanteringen i enlighet med kärnenergilagen och ansvarar således för 

kostnaderna för kärnavfallshanteringen. 

 

I enlighet med kärnenergilagen har TVO och Fortum förberett sig på kost-

naderna för kärnavfallshanteringen genom att betala de fastställda fond-

andelarna till statens kärnavfallshanteringsfond. I kärnavfallshanterings-

fonden har man samlat de medel som för närvarande behövs för hantering 

och placering i slutförvar av det kärnavfall som existerar nu. Reservering-

en stärker för denna del de ekonomiska möjligheterna.  

 

Utifrån detta är Posivas arrangemang tillräckliga och behöriga. 

 

10) sökanden även i övrigt anses ha förutsättningar för att bedriva 
verksamheten på ett säkert sätt och i enlighet med Finlands interna-
tionella avtalsförpliktelser; 
 

Vad gäller KEL 19 § 10 mom. omfattar Strålsäkerhetscentralens ansvars-

område internationella avtal om kärnmaterialövervakning, frågor om 

kärnansvar, Europeiska rådets direktiv gällande kärnavfallshanteringen 

samt konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle 

och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall. Kraven i de interna-

tionella avtalen uppfylls genom den finska lagstiftningen och rådande 

praxis.  

 

I enlighet med KEF 118 b § ska användningen av kärnenergi planeras och 

verkställas så att de skyldigheter angående kärnmaterialövervakningen i 

enlighet med och med stöd av kärnenergilagen samt i enlighet med och 

med stöd av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemen-

skapen blir fullgjorda. Posivas anläggningar är de första anläggningarna av 

denna typ och det råder ännu inte fullständig klarhet över Internationella 

atomenergiorganets och Europeiska kommissionens tillsynsåtgärder. Po-

siva har i sin plan beaktat kända tillsynsbehov samt skyldigheter under 

byggandet och driften. Likadant har Strålsäkerhetscentralen i sitt tillsyns-

system tagit motsvarande behov och skyldigheter i beaktande. 

Som en del av KEL 19 § 10 mom. behandlas i det följande de förutsättning-

ar enligt kärnenergilagen, principbeslut som utfärdats till Posiva och ansö-

kan om byggnadstillstånd som har att göra med säker verksamhet eller 

slutförvaringsprojektets genomförande. 

Strålsäkerhetscentralen har godkänt den ledningshandbok som beskriver 

Posivas ledningssystem. I ledningshandboken framhäver Posiva att säker-

heten prioriteras i all verksamhet samt att man skapar och upprätthåller 

en god säkerhetskultur. Målet är att personalen ska vara medveten om sä-

http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/valtiosopimukset/20010036/?toc=1
http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/valtiosopimukset/20010036/?toc=1
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kerhetsbetydelsen av sitt arbete. Posiva utvärderar ledningssystemet och 

organisationens funktion regelbundet och systematiskt med målet att 

ständigt förbättra verksamheten.  

Strålsäkerhetscentralen har på Posivas ansökan godkänt den ansvarige fö-

reståndaren för byggandet av kärnavfallsanläggningen. Strålsäkerhetscen-

tralen villkorade godkännandet av föreståndarens ersättare med ytterliga-

re inskolning i säkerhetsarrangemangen. Godkännandet träder i kraft när 

den ytterligare inskolningen har genomförts. För kärnavfallsanläggningens 

drifttid ska Posiva på motsvarande sätt utse en ansvarig föreståndare för 

driften och en ersättare för denne samt låta Strålsäkerhetscentralen god-

känna dessa personer. 

 

Posiva har i ansökan om byggnadstillstånd presenterat en redogörelse för 

hur slutförvaringsutrymmet kan öppnas och en uppskattning av kostna-

derna för öppning.  Öppning av utrymmena och återtagande av slutförva-

ringskapslarna är tekniskt genomförbart med idag tillgängliga arbetsme-

toder. Enligt Strålsäkerhetscentralen kan återtagande av det slutförvarade 

kärnavfallet genomföras tekniskt utan att denna möjlighet äventyrar slut-

förvaringens långtidssäkerhet. 

 

Posiva har parallellt med den presenterade vertikala deponeringslösning-

en utvecklat en horisontell deponeringslösning (KBS-3H) som baserar sig 

på samma säkerhetsprinciper. Principerna för denna presenteras i under-

lagen till ansökan om byggnadstillstånd. Strålsäkerhetscentralen känner 

inte till några omständigheter som skulle innebära att lösningen med hori-

sontell deponering inte skulle kunna uppfylla säkerhetskraven. Strålsä-

kerhetscentralen kan behandla ändringen efter särskild ansökan av Posiva 

i enlighet med 112 § i kärnenergiförordningen. En ändring under slutför-

varets byggskede skulle med stor sannolikhet fördröja den planerade 

starttidpunkten för slutförvaring. 

Posiva har i ansökan om byggnadstillstånd presenterat en redogörelse för 

transporterna av använt kärnbränsle och dessutom presenterat en preli-

minär redogörelse över transportarrangemangen och transporternas sä-

kerhetsarrangemang för Strålsäkerhetscentralen. Transporterna av använt 

kärnbränsle kan genomföras baserat på Posivas planer. Transporternas 

säkerhet säkerställs separat och i enlighet med kärnenergiförordningen får 

transporterna inledas först när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att 

transportarrangemangen samt de säkerhets- och beredskapsarrangemang 

de kräver uppfyller de krav som ställs. 

 

Sammandrag 
 

Utöver 18–19 § i kärnenergilagen som granskas i byggnadstillståndsskedet 

återfinns de allmänna principerna för användning av kärnenergi i 5-7 § i 

kärnenergilagen:  

 

5 § Användning av kärnenergi skall, med beaktande av dess olika verkning-
ar, vara förenlig med samhällets helhetsintresse. 
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6 § Användningen av kärnenergi skall vara säker och får ej orsaka skada på 
människor, miljö eller egendom. 
6 a § Kärnavfall, som uppkommit i Finland i samband med användningen av 
kärnenergi eller som en följd av användningen av kärnenergi, skall hanteras, 
lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland 

[…]	  och 

7 § En förutsättning för användning av kärnenergi är att skydds- och bered-
skapsarrangemangen samt övriga arrangemang för att begränsa kärnska-
dor och skydda användningen av kärnenergi mot lagstridig verksamhet är 
tillräckliga. 
 

Den slutförvaring av använt kärnbränsle som planeras till Olkiluoto har i 

statsrådets principbeslut konstaterats vara förenlig med samhällets hel-

hetsintresse och dessutom är slutförvaringen en förutsättning för säkerhe-

ten i användningen av kärnenergi på lång sikt. Anläggningen för kärnavfall 

som Posiva föreslår utgör en del av kärnavfallshanteringens helhet enligt 

KEL 6 a §. Strålsäkerhetscentralen har i sitt utlåtande presenterat slutsat-

serna om uppfyllelsen av kraven i KEL 7 §.  

Som slutledning konstaterar Strålsäkerhetscentralen på basis av det som 

presenteras i detta utlåtande och i den säkerhetsuppskattning som utgör 

bilaga till den, att förutsättningarna för att bevilja byggnadstillstånd i 18 § 

och 19 § och principerna som stadgas i KEL 5–7 § uppfylls. Den anläggning 

för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle som Posiva presen-

terat kan byggas så att den är säker.  
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