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Entlassung des ehemaligen Deponiestandortes der
Deponie Burg (Spreewald) aus der Nachsorge
Ukončení následné péče na lokalitě bývalé skládky Burg
(Spreewald)
Ralf Drews 10
Abstract:
Der vollständige Rückbau stellt die höchste und effektivste Form der Sanierung einer
Deponie oder Altablagerung dar.
In Bezug auf die Nachnutzung des ehemaligen Deponiestandortes können sich jedoch
vorher nicht prognostizierbare Probleme ergeben.
Erst bei Erfüllung aller Kriterien nach Anhang 5 Nr. 10 der Verordnung über Deponien und
Langzeitlager (DepV) zur Entlassung einer Deponie aus der Nachsorge, kann eine
uneingeschränkte Nachnutzung durch Dritte erfolgen. Bei einer zurückgebauten Deponie ist
das Kriterium 8 von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist demnach sicher zu stellen, dass
vom ehemaligen Deponiestandort derzeit und zukünftig keine Überschreitungen der nach §
12 Abs. 1 DepV jeweils festgelegten Auslöseschwellen ausgehen.
Durch nach dem Rückbau stattfindende Bodenbildungsprozesse unterliegt das Sickerwasser
jedoch weiteren Veränderungen. Diese über einen längeren Zeitraum anhaltenden
Veränderungen sind in Nachsorgephase zu berücksichtigen.
Nach der Entlassung der Deponie aus der Nachsorge und damit dem Abfallrecht sind in
Bezug auf die weitere Nutzung und die Verkehrssicherung die Verantwortlichkeiten neu zu
regeln.
Am Beispiel der zurückgebauten Deponie Burg-Spreewald sollen diese Aspekte dargestellt
werden.
Abstrakt:
Kompletní odtěžení představuje nejvyšší a nejefektivnější formu sanace skládky nebo reliktní
zátěže.
Ve vztahu k následné péči o lokalitu bývalé skládky však mohou vzniknout neočekávané
problémy.
Teprve po splnění všech kritérií podle Přílohy 5 č. 10 Nařízení o skládkách a trvalých
úložištích (Deponieverordnung, DepV) pro ukončení fáze následné péče může následovat
neomezené využití třetími subjekty. Pro odtěžené skládky má rozhodující význam kritérium č.
8. V souladu s tímto kritériem je nutno zajistit, že lokalita bývalé skládky v současné době ani
v budoucnosti nebude vykazovat překračování limitních hodnot, stanovených v § 12 odst.1
Nařízení o skládkách a trvalých úložištích.
V důsledku pedogeneze po odtěžení skládky dochází k dalším změnám v oblasti průsaku.
Tyto změny, probíhající během delšího časového období, je nutno zohlednit během fáze
následné péče.
Po ukončení fáze následné péče a tím po vynětí lokality z působnosti legislativy odpadového
hospodářství je nutno s ohledem na další využití a zajištění dopravy nově upravit
zodpovědnost.
Tyto aspekty budou představeny na příkladu skládky Burg-Spreewald.

10

Drews, Ralf; Landkreis Spree-Neiße; Heinrich-Heine-Straße 1; 03149 Forst (Lausitz); Tel. 03562
986 17723; r.drews-abfallwirtschaft@lkspn.de

19

