




SIAULIU APSKRITIES GELBEJIMO VALDYBA

Tel. (8 4l) 39 79 11 Faks. (8 4l) 39 79 39 Et.p. siauliai.pgv@vost.lt

@
PRIESGAISRINE

rnr q laugomi Juridiniq asmenq registre, kodas Z9l0lZ270

DEL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO

_ _ jiuuliq apskrities prie5gaisrine gelbejimo valdyba derina UAB ,,AF-Consult" paruostq
UAB,,Toksika" Siauliq filialo pavojingq atliektl s4vartyno [rengimo bei eksploatavimo ir pavojingq
atliekq tvarkymo irenginiq keitimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitq ir pritaria planuojamos
flkines veiklos galimybei.

UAB ,,AF-Consult"
vadovui

Vir5ininko pavaduotoj as,
atliekantis vir5ininko funkcij as

Originalas nebus siun6iamas

Vytautas Dambrausk as (841)-524652

20r4-07-Jf Nr. SL- ///9
12014-07 -16 Nr. 16/07 / L4-RL

BautronisKqstutis

euras.lt















1 

 

GEROJI PAVOJINGŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO PRAKTIKA ES ŠALYSE  

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai pateikti pagal 2009 m. Europos Komisijos ataskaitą
1
. 

Indaver pavojingų atliekų sąvartynas (C klasė) Antverpene, Belgija. Sąvartynas pradėtas eksploatuoti 1987 

m. sąvartyną sudaro 3 skirtingos sekcijos: 1 sekcija uždaryta 2009 m. liepą dėl atliekų sąvartynų direktyvos 

įsigaliojimo. Sąvartynas užima apie 11 ha, iš kurių 3 ha yra jau uždaryto sąvartyno. Bendras sąvartyno 

pajėgumas – 2.700.000 m³, kurio, studijos duomenimis, užpildyta 50 %. Sąvartyną numatoma eksploatuoti 

iki 2020 m.  

 

Pav.1. Pavojingų atleikų sąvartynas, Indaver, Antverpenas (Belgija) (Šaltinis:European commission, 2009) 

 

Tai integruotas atliekų tvarkymo įrenginys, kuriame yra aukštos temperatūros deginimo krosnis, fizikinis-

cheminis atliekų apdorojimas ir pavojingų atliekų sąvartynas. Į sąvartyną priimamos tiek atliekų tvarkymo 

procesų metu susidariusios atliekos, tiek atliekos iš kitų pramonės įmonių. Kitų pramonės įmonių atliekos 

sudaro apie trečdalį į sąvartyną priimamų atliekų. Kitą atliekų dalį sudaro: 70 % atliekos iš fizikinio-

cheminio atliekų apdorojimo procesų (iš jų 30 % skirtingi pelenai iš pavojingų atliekų deginimo įrenginio), 

taip pat į sąvartyną priimamos asbesto atliekos. Atliekų priėmimo schema pateikta Pav. 2. 

                                                           
1
 European Commision, 2009. Assessing legal compliance with and implementation of the waste acceptance criteria and procedures 

by the EU-15. Final report. Brussel. 65 p. 
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PAV. 2. Supaprastinta atliekų priėmimo į sąvartyną procedūrų schema (Šaltinis:European commission, 2009) 

 

Prancūzijoje apie 80 % atliekų tvarkytojų priklauso Prancūzų profesinei atliekų tvarkytojų sąjungai (French 

Trade Union of waste management organisation - FNADE). Šie sutvarko apie 85 mln t/m atliekų. FNADE 

valdo 200 B klasės (nepavojingų atliekų) sąvartynų, 75 A klasės sąvartynus ir visus šalyje esančius 14 C 

klasės (pavojingų atliekų) sąvartynus. Pavojingų atliekų sąvartynuose per metus sutvarkoma 1,1 mln. t. 

atliekų. 

Villeparisis pavojingų atliekų sąvartynas (C klasė) yra apie 25 km nuo Paryžiaus. Sąvartynas pradėtas 

eksploatuoti 1977 m. 1979 m. tapo C klasės (pavojingų atliekų sąvartynu), nuo 1995 m. taip pat pradėjo 

veikti ir atliekų stabilizavimo įrenginiai. Sąvartyno teritorija užima 43 ha. Maksimalus leistinas tonažas per 

metus 600.000 t įskaitant 200.000 t skirtų stabilizuoti (Pav. 5), 250.000 t tiesioginiam šalinimui į sąvartyną ir 

200.000 t užteršto grunto biologiniam apdorojimui.  

Pagrindinės šalinamos atliekų rūšys yra komunalinių kietųjų atliekų deginimo pelenai iš Paryžiaus miesto, 

metalurgijos pramonės atliekos, dumblas iš nuotekų valymo įrenginių, mineralinės liekanos iš chemijos 

pramonės ir užterštas dirvožemis ir dumblas. Papildomai šalinti priimamos ir asbesto atliekos.  

Sąvartyno teritorijoje yra dujų surinkimo sistema senojoje uždarytoje sekcijoje, kur buvo šalinamos 

atliekos, turinčios organikos (300-400 m³/h). Dėl žemo metano lygio dujos negaminamos, bet 

sudeginamos. C klasės (pavojingų atliekų sąvartyno sekcijoje dujos nesusidaro. Filtratas ir paviršinės 

nuotekos nesurenkamos,  naudojamos stabilizavimo procese. Kritulių vanduo po kontrolės proceso 

išleidžiamas į aplinką. Stabilizuotos asbesto atliekos šalinamos didmaišiuose (Pav. 4). Atliekų priėmimo 

schema pateikta Pav. 6. 
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PAV. 3. Villeparisis (Prancūzija) sąvartyno schema ((Šaltinis:European commission, 2009) 

(1. Administracinis /kontrolės postas; 2. Laboratorija; 3. Stabilizavimo įrenginiai; 4. Sandėliavimo aikštelė; 5. 

Sąvartyno aikštelė; 6. Biocentras-užteršto grunto valykla) 

 

  
Pav. 4. Asbesto atliekų šalinimas (Šaltinis:European 

commission, 2009) 

 

Pav. 5. Stabilizavimo aikštelė (Šaltinis:European 

commission, 2009) 

 

 

 
Pav. 6. Atliekų priėmimo procedūros ((Šaltinis:European commission, 2009) 
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Informacija apie atliekų tipą, kiekius, priėmimo datas, vietą sąvartyne yra kaupiama sąvartyno 

eksploatacijos periodu ir 30 m. priežiūros po uždarymo metu.   

 

 

 

Detalesnė infromacija apie Studijos metu nagrinėjamas šalis ir atliekų tvarkytojus prienama Esuropos 

Komisijos interneto tinklapyje http:// 
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