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Drifttillstånd till år 
2027 och 2030  

Kraftverkets biträdande direktör Thomas 
Buddas berättar att Lovisa kärnkraftverk är i 
teknisk gott skick och att det uppfyller dagens 
säkerhetskrav.  

– Vi tror och bedömer att kärnkraften som 
koldioxidfri, tillförlitlig och väderoberoende 
energikälla kommer att behövas långt in i 
framtiden, säger han. 

Syftet med miljökonsekvensbedömningen är att 
samla in information för ansökan om nya drifttill-
stånd eller alternativt för ansökan om nedlägg-
ningstillstånd. Kraftverkets nuvarande drifttillstånd 
löper ut år 2027 (Lovisa 1) och år 2030 (Lovisa 2 ).  

Fortum har ännu inte fattat beslut om att ansöka 
om högst 20 års ytterligare drifttillstånd eller om fö-
retaget skall inleda en nedläggning av anläggningen 
i slutet av innevarande decennium. 

Anläggningen  
i gott skick

Förfarandet  
för bedömning 
av miljö- 
konsekvenserna 
har inletts
Fortum har inlett en 
miljökonsekvensbedömning 
(MKB-förfarande) gällande 
Lovisa kraftverk. Vid 
MKB-förfarandet bedöms 
konsekvenserna för 
miljön, människors hälsa 
och säkerhet samt det 
omgivande samhället 
och ekonomin av dels 
fortsatt drift, dels eventuell 
avveckling av kraftverket. 
MKB-förfarandet räcker 
uppskattningsvis ett och ett 
halvt år. 
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Kärnkraftverket 
vår granne   



Noggrann bedömning av miljökonsekvenserna  

– Vid fortsatt 
kraftverksdrift 
är miljökonse-
kvenserna hu-
vudsakligen de-
samma som i 
dag, säger Liisa 
Kopisto.

Klimatförändringen och övergån-
gen till koldioxidneutral energisys-
tem ökar kraven på tillförlitlig och 
utsläppsfri elproduktion. Samhället 
behöver jämn och avbrottsfri elför-

sörjning.  

Som koldioxidfri, tillförlitlig och 
väderoberoende energikälla bidrar 
kärnkraften, tillsammans med den 
förnybara energin, till att tillgodose 
dagens energibehov och motverka 
klimatförändringen.  

Enligt Internationella energiorganisa-
tionen, International Energy Agency 
(IEA), är en förlängning av driften 
vid de befintliga kärnkraftverken 
det mest kostnadseffektiva sättet 
att minska utsläppen av koldioxid. 
Kärnkraftens betydelse för mot-
verkan av klimatförändringen är 
avsevärd eftersom den står för pro-
duktionen av cirka hälften av Europas 
kolsnåla elektricitet. 

I den första fasen av det nu aktuel-
la MKB-förfarandet ingår Fortums 
planering av miljökonsekvensbe-
dömningen, den därmed förbundna 
informationsgången samt ordnande 
av deltagande och växelverkan.  

Utöver mötet för allmänheten 3.9 i 
Lovisa erbjuds alla intresserade att 
träffa oss på Lovisa torg 5.9 och 12.9. 

Vi ses på torget!

Pia Fast 
Chefredaktör 

 Kärnkraftens 
betydelse för motver-
kan av klimatförändrin-
gen är avsevärd.

Säker 
elproduktion  
allt viktigare  

MKB-förfarandet inleddes 
13.8.2020 när Fortum till-
ställde kontaktmyndigheten, 
arbets- och näringsministe-

riet, sitt MKB-program. MKB-förfarandet 
sker i två faser.  

I den första programfasen ingår Fortums 
planering av miljökonsekvensbedömning-
en, den därmed förbundna informations-
gången samt ordnande av deltagande och 
växelverkan. Den andra fasen omfattar 
själva konsekvensbedömningen, det vill 
säga en detaljerad bedömning av miljökon-
sekvenserna av dels fortsatt drift, dels ned-
läggning av kraftverket. 

Omfattande och inkluderande bedömning 

Under MKB-förfarandet kartläggs inver-
kan på bland annat luftkvaliteten, bot-
ten- och ytvattnet, fisket, vegetationen, 
områdets skyddsobjekt, människors lev-
nadsförhållanden, sysselsättningen och 
den regionala ekonomin.  

Den omfattande bedömningen gäller 

sammanlagt 20 olika delområden. 
Under MKB-förfarandet, som räcker cir-

ka ett och ett halvt år, har områdets invåna-
re och andra intressenter möjlighet att dis-
kutera och anlägga synpunkter på projektet 

och dess konsekvenser.  
Efter avslutat MKB-förfarande fattar 

Fortum beslut om eventuell ansökan om 
högst 20 års ytterligare drifttillstånd för de 
två kraftverksenheterna.

– Fortum fattar sitt beslut inom loppet 
av ett par år, säger Lovisa kraftverks biträ-
dande direktör Thomas Buddas.

Det slutliga beslutet om fortsatt drift-
tillstånd fattas av statsrådet. Beslutet har 
långtgående regionala och riksomfattande 
konsekvenser, eftersom Lovisa kraftverk 
sysselsätter över 500 personer och tillgo-
doser cirka 10 procent av Finlands elbehov.    
Elmängden motsvarar den sammanlagda 
elförbrukningen i städerna Helsingfors, Es-
bo och Vanda.  

Beslutet inverkar även på Finlands upp-
nående av klimatmålen.  

– Som koldioxidfri, tillförlitlig och väde-
roberoende energikälla bidrar kärnkraften 
till Finlands uppnående av kolneutralitets-
målen och i slutändan motverkandet av 
klimatförändringen, säger Thomas Buddas 
och tillägger att Lovisa kraftverk är i gott 
skick.  

– Kraftverket har moderniserats och 
dess säkerhet och tillgänglighet har fortlö-
pande förbättrats. Kraftverkets driftfaktor, 
som ifjol uppgick till 92,4 procent, hör till de 
högsta bland världens tryckvattenanlägg-
ningar, avslutar Thomas Buddas.• 

MKB-förfarandet ligger till 
grund för beslutsfattandet
Det av Fortum i augusti påbörjade förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) 
gällande Lovisa kraftverk inleder en process efter vilken företaget fattar beslut om eventuell ansökan 
om nya drifttillstånd för kärnkraftverket. De nuvarande drifttillstånden löper ut i slutet av år 2027 
(Lovisa 1) och 2030 (Lovisa 2). 

  

Beslutet har 
långtgående regionala 

och riksomfattande 
konsekvenser.

– Vi på Fortum tror och bedömer att kärnkraf-
ten behövs långt in i framtiden, säger Lovi-
sa kraftverks biträdande direktör Thomas  
Buddas.

Vid MKB-förfarandet betraktas högst 20 års fortsatt drift och två olika nollalternativ. Alternativen med tidsscheman  
visas i vidstående figur. 
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Drift tills nuvarande 

tillstånd upphör åren 
2027/2030 samt 

avveckling

Alt0+: 
Drift tills nuvarande 

tillstånd upphör åren 
2027/2030, avveckling 

och mottagning av 
radioaktivt avfall som 

uppstått på andra håll i 
Finland

Drift av kraftverksenheterna

Drift av kraftverksenheterna

Drift av kraftverksenheterna

Avveckling 
och för- 

slutning*

Avveckling 
och för- 

slutning*

Avveckling 
och för- 

slutning*

Eventuella ändringar på kraftverksområdet

Drift av anläggningsdelar som blir självständiga

Drift av anläggningsdelar som blir självständiga

Drift av anläggningsdelar 
som blir självständiga

Radioaktivt avfall som uppstått på andra håll i Finland (t. ex. vid forskningsanstalter eller på sjukhus) 
och tas emot av Lovisa kraftverk

Radioaktivt avfall som uppstått på andra håll i Finland  (t. ex. vid forskningsanstalter eller  
på sjukhus) och tas emot av Lovisa kraftverk

Utvidgning av 
slutförvaret för LOMA 

och avveckling av 
kraftverksenheterna

Utvidgning av slutförvaret 
för LOMA och avveckling 
av kraftverksenheterna

Utvidgning av slutförvaret 
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Preliminärt tidsschema för MKB-förfarandet. Förfarandet, som sker i två faser, realiseras så att alla parter ges möjlighet att diskutera och anlägga sina synpunkter på projektet och dess konsekvenser.  
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miljökonsekvensbeskrivningen

Framläggande av  
miljökonsekvensbeskrivningen

  Deltagande och växelverkan
Möten för allmänheten

MKB-programmet är publicerat. Det offentliga hörandet hålls 3.9.2020. Senare under MKB-bedömningen arrangeras en invånarenkät i syfte att 
kartlägga invånarnas åsikter om och inställning till projektet samt gruppmöten för spridande av information och hörande av olika intressenter. 
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Beslut om förlängd  
kraftverksdrift inom ett par år  

Mer information:  www.fortum.fi/sv/lovisamkb

Under MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av dels fortsatt drift, dels nedläggning av 
kraftverket. 

Fortums miljöexpert Liisa Kopisto 
berättar att kraftverkets inver-
kan på ytvattenkvaliteten och 
den biologiska havsmiljön fort-

löpande har kartlagts, vilket innebär att 
havsområdets tillstånd och de långsiktiga 
förändringarna är väl kända.   

– Forsknings- och undersökningsresul-
taten gällande miljön, framförallt i havs-
området, är digra och uttömmande. Den 
omfattande informationen presenteras i 
MKB-programmet, som belyser kraftverks-
miljöns nuvarande tillstånd, säger hon.    

Som tillägg till den befintliga infor-
mationen görs nya undersökningar för 
MKB-förfarandet. I havsområdet kring 
kraftverket har Fortum gjort botten-
lodningar, sedimentundersökningar 
gällande skadliga ämnen samt olika fis-
keundersökningar så som provfiske med 
nät och yngelkartering. I kraftverkets 
omgivning kartläggs även fågelfaunan 
och bullernivåerna. Utöver naturutred-
ningen görs bland annat en modellering 
av konsekvenserna för den regionala 
ekonomin. 

Den egentliga miljökonsekvensbe-
dömningen görs av en MKB-konsult. 
Konsekvenserna av både fortsatt drift 
och nedläggning bedöms ingående.  

–  Det omfattande bedömningsarbe-
tet, som nu har inletts, räcker en god bit 
in på nästa år. Resultaten presenteras i 
en miljökonsekvensbeskrivning, säger 
Liisa Kopisto.  • 

LOMA = låg- och medelaktivt avfall



Twitter: @FortumNuclear

Facebook: Fortum Suomi

Linkedin: Fortum

Inom ramen för förfarandet upp-
dateras uppfattningen om kraft-
verkets miljökonsekvenser. För-
farandet erbjuder därtill utmärkta 
möjligheter till växelverkan mellan 

kraftverket och den omgivande nejden.
 Juhani Hyvärinen berättar att den 

finländska elförbrukningen i stort sett 
har stabiliserats på nuvarande nivå. Lo-
visa kraftverks andel av Finlands elpro-
duktion har under flera år legat på cirka 
10 procent. 

”MKB-förfarandet 
ger utmärkta 
möjligheter till 
växelverkan”

Möte för allmänheten 
TORSDAG 3.9.2020 KL. 18–21  

 i Lovisavikens skola,  
Brandensteinsgatan 27 B

Obs! Obligatorisk  
förhandsanmälan. 

Intresserade kan även delta och ställa frågor  
via Internet (mötet direktsänds). 

Ytterligare information och förhandsanmälan på 
webbadressen www.fortum.fi/sv/lovisamkb.

Mötet spelas in och återges i realtid på  
webbadressen www.fortum.fi/sv/lovisamkb. 

Vad anser Du? 
Hörandet gällande MKB-program-
met pågår för närvarande. Du kan 
delta i diskussionen och framföra 

Dina åsikter om programmet. 

Åsikter och utlåtanden  
skickas till webbadressen 

 lausuntopalvelu.fi,  
per post till adressen Arbets- och 
näringsministeriet PB 32, 00023, 

Statsrådet eller per e-post till 
adressen kirjaamo@tem.fi.

Juhani Hyvärinen, som är professor i energiteknik vid 
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, ser MKB-
förfarandet som en utmärkt metod. 

– Jag tror inte på en dramatisk för-
ändring av elförbrukningen i Finland. 
Fortums Lovisa kraftverk är i gott skick 
och vid fortsatt drift kommer anlägg-
ningens betydelse att vara minst lika 
stor som i dag, säger han. 

Den finländska produktionsstruktu-
ren har förändrats. Många anläggning-
ar av Lovisa kraftverks storlek har lagts 
ner, vilket Juhani Hyvärinen beklagar.  

– Balansen i stamnätet kräver till-
räcklig många hanterbara enheter av 
lämplig storlek. Detta innebär att Lo-
visa kraftverk framöver kan få större 
riksomfattande betydelse än vad an-
läggningens storlek antyder.  

 På frågan hur fortsatt drift vid eller 
nedläggning av Lovisa kraftverk skulle 
påverka uppnåendet av Finlands kol-
neutralitetsmål svarar professor Juhani 
Hyvärinen så här:

– Produktionen vid Lovisa kraftverk 
kan inte ersättas med andra koldiox-
idfria produktionsformer, vilket inne-
bär att en nedläggning av kraftverket 
skulle försvåra uppnåendet av Finlands 
klimatmål. •

I dag arbetar cirka 500 Fortumanställ-
da vid kraftverket. Därtill jobbar näs-
tan 100 experter från andra företag 
permanent på kraftverksområdet.  
Under de senaste åren har Fortum 

investerat cirka 500 miljoner euro i 
moderniseringar och förbättringar av 
kraftverkets säkerhet. Till dessa för-
bättringar hör bland annat en förnyelse 
av anläggningens automationssystem.  

Investeringarna har inverkat positivt på 
områdets företag och deras kompetens. 

Lovisa kraftverks nuvarande drift-
tillstånd löper ut i slutet av åren 2027 
(Lovisa 1) och 2030 (Lovisa 2). 

Vid det aktuella MKB-förfarandet 
bedöms konsekvenserna av olika alter-
nativ för miljön, sysselsättningen och 
ekonomin. Alternativen är fortsatt drift 
under högst 20 år och nedläggning i slu-
tet av innevarande decennium. 

Om Fortum väljer fortsatt drift fat-
tas det slutliga beslutet om drifttill-
stånd av statsrådet. •

Lovisa kraftverk har betydande sysselsättande 
effekt i området Borgå–Lovisa–Kotka.

Stor  
regional påverkan 

Professor Juhani Hyvärinen:

FÖLJ FORTUM 
Du hittar aktuell information om energibranschen, 
Fortum, personalen och projekten i följande medier: 

Ytterligare information om kärnkraft 
och Lovisa kraftverk:  
www.fortum.fi/lovisa
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