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Abstract:
Die Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) regelt die Errichtung,
den Betrieb und die Stilllegung sowie die Nachsorge von Deponien. Danach ist die Eignung von
Materialien, Komponenten und Systemen für die Basis- und die Oberflächenabdichtung von Deponien
gegenüber der zuständigen Behörde nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung von Materialien,
Komponenten oder Systeme, bei denen es sich nicht um Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig
hergestellte Dichtungskontrollsysteme handelt, kann im Einzelfall durch umfangreiche Gutachten oder
durch Vorlage einer bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilung erbracht werden. Sowohl für Eignungsbeurteilungen im Einzelfall als auch für die bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilungen definieren die
Länder Anforderungen an den fachgerechten Einbau sowie an das Qualitätsmanagement und legen
Prüfkriterien in Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards (BQS) fest. Für bundeseinheitliche
Eignungsbeurteilungen und die Erarbeitung der BQS hat die Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) die LAGA Ad hoc-AG „Deponietechnik“ eingerichtet. Im Februar 2010 nahm die Ad-hoc-AG
ihre Arbeit auf. In diesem Beitrag werden die Grundlagen und die Arbeitsweise dieser Ad-hoc-AG
erläutert und bisherige Arbeitsergebnisse vorgestellt.

Abstrakt:
Nařízení o skládkách a trvalých úložištích (Deponieverordnung – DepV) upravuje zřizování, provoz,
uzavírání a následnou péči o skládky. V souladu s tímto nařízením je nutno vůči příslušnému orgánu
veřejné správy doložit vhodnost materiálů, komponent a systémů, které mají být použity pro izolaci
podloží a povrchu skládky. Vhodnost materiálů, komponent nebo systémů, v jejichž případě se
nejedná o umělé geohmoty, polymery a sériově vyráběné izolační kontrolní systémy, lze v konkrétním
případě doložit buď komplexním odborným posudkem nebo posouzením vhodnosti, které je platné pro
celou Spolkovou republiku. Jednotlivé spolkové země definují požadavky nejen na posouzení
vhodnosti konkrétního případu, ale i na posouzení vhodnosti, které je platné pro celou Spolkovou
republiku, na řádnou aplikaci a na řízení kvality. Ve Standardech kvality, platných pro celou Spolkovou
republiku (Bundeseinheitliche Qualitätsstandards (BQS)) pak stanovují kontrolní kritéria. Pro
posuzování vhodnosti, platné pro celou Spolkovou republiku a zpracování Standardů kvality (BQS)
zřídila Pracovní skupina Spolku a spolkových zemí pro odpady (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) pracovní podskupinu "Technika skládkování" (Ad AG "Deponietechnik"). Svoji práci
zahájila tato podskupina v únoru 2010. V tomto příspěvku budou představeny základy a způsob práce
této podskupiny a výsledky dosavadní práce.
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