Pridobitev
okoljevarstvenega
soglasja

Ali drži, da ...

2016
Izdelan projekt
odlagališča NSRAO

* Letno prejete efektivne doze

2017
Izdelano Poročilo o vplivih na okolje
za odlagališče NSRAO
Podana vloga za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja
za odlagališče NSRAO

~ 3,3 mSv

~ 0,3 mSv

≤ 0,3 mSv

≤ 0,03 mSv

~ 0,011 mSv

… bo hrana, pridelana
v Posavju, zaradi
odlagališca NSRAO
kontaminirana
z umetnimi
radioaktivnimi
snovmi?

Ne. Do kontaminacije z radioaktivno snovjo lahko pride samo
tedaj, ko se radioaktivna snov po zraku ali z vodo razširi v okolje.
V rastlino potem preide skupaj z vodo, ki jo rastlina črpa s
koreninami iz prsti, ali pa skozi površino rastline, če se radioaktivna
snov na rastlino usede iz zraka. Izpuste radioaktivnih snovi iz
odlagališča bo preprečevalo več pregrad: sod, betonski vsebnik,
stena silosa in geološko okolje. Izračuni varnostnih analiz kažejo,
da tudi po razpadu pregrad po daljšem času ljudje, ki bi pili samo
vodo iz vodnjaka v bližini odlagališča in jedli samo hrano, pridelano
v bližini odlagališča, ne bodo izpostavljeni čezmernim dozam
sevanja.

… bi izredni dogodek
v casu obratovanja
ogrozil zdravje
prebivalstva?

Ne. Verjetnost za izredne dogodke v različnih obdobjih odlagališča
sicer obstaja, vendar je odlagališče načrtovano tako, da je
verjetnost, da bi ti dogodki bistveno zmanjšali jedrsko in sevalno
varnost, zelo majhna. Poleg tega je upravljalec objekta dolžan
upoštevati vse pogoje iz okoljevarstvenega soglasja in zagotavljati
vse ukrepe za zmanjševanje škode, če bi do nesreče prišlo.
Tudi v primeru najmanj verjetnega, a najhujšega izrednega dogodka
prebivalci v neposredni bližini ne bi prejeli več kot 0,9 mSv,
kar je manj kot znaša najvišja dovoljena doza za prebivalce,
ki je 1 mSv/leto.

2018
Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje,
osnutek Varnostnega poročila

Ionizirajoče sevanje Naravne radioaktivne
je v naravnem okolju
snovi, običajno
prisotno od vsega
prisotne v okolju,
začetka in ljudje
preko vode in
kot tudi vsa druga
zraka preidejo v
živa bitja od nekdaj
rastline in naprej
živimo z njim.
v prehranjevalno
Prebivalci Slovenije
verigo. S hrano
zaradi ionizirajočega
in pijačo, ki jo
sevanja v našem
zaužijemo, v telo
okolju (sevanje
vnesemo zelo
ozadja) prejmemo
majhne količine
letno dozo okoli
radioaktivnih snovi.
3,3 mSv; od tega
Tako v enem letu
2,6 mSv iz naravnih
prejmemo dozo
in 0,7 mSv predvsem
približno 0,3 mSv
iz medicinskih virov.
(kar je že zajeto
v sevanju ozadja).
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Pravilnik o
dejavnikih sevalne
in jedrske varnosti
določa, da
odlagališča po
zaprtju ne smejo
obremeniti
posameznega
prebivalca z več
kakor 0,3 mSv/leto
pri scenariju
normalnega razvoja
odlagališča.

Po zaprtju polnega
odlagališča bo ob normalnem
razvoju dogodkov vpliv
sevanja zelo majhen, praktično
neizmerljiv. Ocenjeno je,
da bo v prvih stoletjih po
zaprtju, ko bodo obstajale
umetne pregrade, največji
možni vpliv odlagališča manjši
od 1 milijoninke mSv/leto.
Ko bodo začele umetne
pregrade razpadati in se
bo radioaktivnost odpadkov
že močno zmanjšala, se bodo
preostale radioaktivne snovi
v zelo majhnih količinah širile
v okolje. Največji ocenjeni vpliv
naj bi nastopil 1900 let po
zaprtju odlagališča in bo
0,03 mSv/leto, kar je
desetkrat manj od
dovoljene doze.

V času obratovanja
(tj. polnjenja silosa) ob
normalnem razvoju
dogodkov (brez izrednih
dogodkov, nesreč)
bi prebivalec, ki bi se
nahajal v bližini ograje
odlagališča (več ur
dnevno, vse dni v letu),
zaradi RAO, odloženih
v silosu in skladiščenih
v tehnološkem objektu,
ter zaradi prevoza
zabojnikov z RAO
na območju odlagališča
prejel največjo možno
dozo 0,011 mSv/leto.

Najpomembnejša
sta zmanjševanje
vplivov
odlagališča
in varnost

Okoljevarstveno soglasje se pridobi v postopku presoje
vplivov na okolje, ki ga vodi Agencija RS za okolje. Ta
pridobi mnenja pristojnih ministrstev in organizacij, splošne,
zainteresirane javnosti in nevladnih organizacij ter v primeru
čezmejne presoje mnenja sosednjih držav o sprejemljivosti
posega.
Ugotovi, opiše in oceni se dolgoročne, kratkoročne,
posredne ali neposredne vplive nameravanega posega
na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne
vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo
nepremično premoženje in kulturno dediščino ter njihova
medsebojna razmerja.

2019
Javna razgrnitev
Izdaja okoljevarstvenega
Kdaj bo zgrajeno
soglasja
Kje bomo gradili
odlagališče?

Ali drži, da …

odlagališče?

NSRAO v Sloveniji
Lokacija za odlagališče konec leta 2009.
je bila izbrana in potrjena
ravnici Krškega
Leži na prodni obsavski elektrarne
jedrske
polja, vzhodno od
odlagališča bo
Krško. Ograjeno območje
površine.
zavzelo 10 hektarjev
silosa
odlagališča in vrh
Nadzemni objekti
nem nasipu.
bodo zgrajeni na protipoplav
modularno, tako
Odlagališče je zasnovano
NSRAO, ki jih je treba
da bo glede na količino zgraditi enega ali
možno
odložiti, na lokaciji
več odlagalnih silosov.

2005
v prostor
začetek umeščanja
2009
v prostor
umestitev odlagališča

2005

predhodne raziskave
terena

2010

2014
a programa

potrditev investicijskeg

presoja vplivov na

2017
okolje

terenske raziskave
projektiranje

in

2015

postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja

2020

gradnja
poskusno obratovanje

2025
2030

objekt
1. upravno-servisni
(2.1 in 2.2)
2. tehnološka objekta silosom
3. hala nad odlagalnim

2035

obratovanje

v
… bodo v odlagališču
i
Vrbini pozneje odložen
ni
tudi visokoradioaktiv
odpadki?

nizko- in
namenjeno izključno
Ne. Odlagališče je
značilnosti
odpadkom. Zaradi
srednjeradioaktivnim
odpadkov, kot sta
in visokoradioaktivnih
morajo biti ti
izrabljenega goriva
in dolgoživost odpadkov,
sproščanje toplote
površino. Zaščiteni
več sto metrov pod
odloženi še globlje,
i kot nizko- in
robustnimi pregradam
morajo biti s še bolj
odpadki.
srednjeradioaktivni

šča
… bo območje odlagali
za vedno ostalo zaprto
druge
in neuporabno za
namene?

ega
ost snovi zaradi radioaktivn ost
Ne. Ker se radioaktivn
se bo tudi radioaktivn
razpada s časom zmanjšuje, odpadkov, odloženih v silosu
ioaktivnih
tako zmanjšala, da
nizko- in srednjerad
najpozneje v 300 letih
bo območje
odlagališča v Vrbini,
okoljem. V tem obdobju
bo primerljiva z naravnim potem pa bo predano v neomejeno
no,
odlagališča nadzorova
rabo.

2040
2045
2050

zapiranje odlagališča

in
Odlagališče nizkovnih
srednjeradioakti
O)
odpadkov (NSRA
v Sloveniji

IN KDAJ?
ZAKAJ, KAKO, KJE
vedne
Informacije za rado

Več o odlagališču NSRAO v publikaciji Odlagališče nizkoin srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Sloveniji
Dostopno na www.arao.si

i

Dostopno na: www.arao.s

Javno naznanilo je objavljeno
• na krajevno običajen način,
• na spletni strani občine, kjer se poseg nahaja, ter
• na spletni strani Agencije RS za okolje.

a bo od Nuklearne
Ograja odlagališč
oddaljena 650 metrov.
elektrarne Krško

VPLIVI NA OKOLJE
IN ZDRAVJE

Informacije za radovedne

razpolovnih
osti, radionuklidih,
Več informacij o radioaktivn
v Sloveniji in še o marsičemkje
dobah, količinah NSRAO
ni odpadki:
publikaciji Radioaktiv
drugem najdete v
je in kako z njimi ravnamo?
nastajajo, koliko jih

Vključevanje javnosti zagotovi Agencija RS za okolje
s tridesetdnevno javno razgrnitvijo, ki jo naznani
z javnim naznanilom.

Odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO)
Vrbina, Krško

vedne
informacije za rado
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Odlagališče NSRAO bo zgrajeno na lokaciji
Vrbina v neposredni bližini NEK. Namenjeno
je trajni odložitvi radioaktivnih odpadkov,
ki nastajajo pri proizvodnji električne energije
in ob uporabi radioaktivnih snovi v medicini,
raziskavah in industriji. Že pri izboru lokacije
in načrtovanju objekta so bile upoštevane
rešitve, ki bodo dolgoročno zagotovile
najmanjše vplive odlagališča na okolje.

Okolje bo pred vplivi odloženih NSRAO
dolgoročno zavarovano z več zaporednimi
pregradami, ki bodo preprečevale
prehajanje radioaktivnih snovi v okolje:
		 kovinski sod za odpadke,
		betonski zabojnik,
		armiranobetonski silos,
		neposredno geološko okolje – melj.
Zaporedne pregrade so načrtovane
robustno in v primeru odpovedi ene, njeno
funkcijo prebzamejo ostale. Pri tem je
v ocenah upoštevan največji možni vpliv
takega objekta, ki pa je zelo malo verjeten
in bo v resnici manjši.

osnutek: KOFEIN DIZAJN

Ljudje
in sevanje:
kakšne doze*
prejemamo?

Vsebina
poročila
o vplivih
odlagališča
na okolje

Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško obravnava
vplive odlagališča na okolje pa tudi vplive okolja na odlagališče.
Upoštevani so naslednji dejavniki:
• obstoječe stanje in vplivi drugih objektov v bližini: NEK, HE Brežice,
regionalne ceste Krško–Brežice, Centra za ravnanje z odpadki
Spodnji Stari Grad idr.,
• načrtovani ukrepi za preprečitev ali omilitev vplivov.
Na podlagi osnutka varnostnega poročila so posebej obdelani vplivi
ionizirajočega sevanja na okoliško prebivalstvo. Analize kažejo, da bodo
predvideni vplivi odlagališča v vseh obdobjih znatno pod omejitvami,
ki so predpisane za take vrste objektov, in izrazito prostorsko omejeni.
Čezmejnih vplivov v nobenem obdobju ne bo. Vplive na širšem območju
odlagališča, ki bi nastopili ob najbolj neugodnem razpletu dogodkov,
je mogoče le izračunati, dejansko pa jih ne bi bilo mogoče izmeriti,
ker bi bili tako majhni.
Vplivov odlagališča na zdravje ljudi v nobenem obdobju ne bo.

22. 05. 19 15.45

Obdobje opustitve
dejavnosti in po njej

Vplivi na
okolje bodo
v posameznih
obdobjih
odlagališča
različni

gradnja

obratovanje

razgradnja

zaprtje

OBDOBJE OBRATOVANJA
dolgorocni
nadzor

Opis vpliva

Zrak

Transport RAO, materiala in zaposlenih bo edini pomemben vir izpustov v zrak (prah, izpušni plini).
Iz odloženih NSRAO bodo izhajale manjše količine radioaktivnih plinov tritij, klor, radon in jod.
Prezračevalni napravi tehnološkega objekta in odlagalnega silosa bosta opremljeni s filtri, vsi izpusti
bodo radiološko nadzorovani. Odlagališče ne bo vir neprijetnih vonjav.

Neznaten

Na lokaciji bodo nastajale padavinska in komunalna ter industrijska odpadna voda. Industrijska
odpadna voda bi lahko bila v primeru izrednega dogodka izjemoma onesnažena, zato se bo zbirala
ločeno ter bo kemično in radiološko nadzorovana. Če ne bo onesnažena, bo odvedena v javno
kanalizacijo, sicer pa bo oddana v predelavo pooblaščenemu izvajalcu. Obratovanje odlagališča ne
bo povzročalo onesnaženja podzemne vode.

Neznaten

Obdobja
odlagališca
Podzemna voda

Vplivi odlagališča na okolje bodo v posameznih obdobjih različni.
V času gradnje bodo podobni kot pri gradnji industrijskih
objektov. Z vidika varovanja zdravja in okolja pred vplivom
radioaktivnih odpadkov sta pomembni obdobje obratovanja ter
obdobje opustitve dejavnosti in po njej.
OBDOBJE OBRATOVANJA
Odlagališče NSRAO bo obratovalo v več fazah. Po zaključku
gradnje nastopi poskusno obratovanje, ki bo trajalo predvidoma
dve leti; sledi faza rednega obratovanja, ki bo najprej trajala nekaj
let in ponovno nastopila po fazi mirovanja ob začetku razgradnje
NEK.
Predvideno je, da bodo NSRAO, ki bodo odloženi v odlagališče,
tja prepeljani v kovinskih sodih, ki bodo že vloženi in zabetonirani
v odlagalne betonske zabojnike. S tem bo možnost vpliva na
okolje med prevozom in odlaganjem izjemno majhna. V času
obratovanja odlagališča s polno zmogljivostjo bo lahko odloženih
do 200 zabojnikov z NSRAO na leto, večino let pa bistveno manj.

OBDOBJE OPUSTITVE DEJAVNOSTI IN PO NJEJ
Obdobje opustitve dejavnosti (odlaganja) in po njej zajema čas
razgradnje, zaprtja in dolgoročnega nadzora.
Razgradnja odlagališča je postopek, ki odlagališče privede
v stanje, ko ni več jedrski objekt. Ne pomeni nujno odstranitve
vseh nadzemnih objektov. Predvideno je, da bodo po sprejetju
odločitve o dokončnem zaprtju odlagališča hala in tehnološki
objekti takoj ali kasneje v celoti ali delno odstranjeni, drugi objekti
pa predani v neomejeno rabo.
Po zaprtju bo območje dolgoročno nadzorovano, varovano
in vzdrževano. Še naprej bodo ohranjeni lastništvo zemljišča,
opozorilne oznake na lokaciji in podatki o odlagališču.
Po 300 letih bo območje predano v neomejeno rabo.
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Vpliv

Površinska voda

V bližini lokacije odlagališča ni površinskih voda, reka Sava je na najbližji točki oddaljena 650 metrov.
Stik površinskih voda z odpadno vodo iz odlagališča bo preprečen z ločenim zbiranjem odpadne
vode in nadzorom.

Velikost vpliva

Pregled vplivov
odlagališča
NSRAO
na okolje
(povzeto po: Poročilo o vplivih na okolje
za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško)

OBDOBJE OPUSTITVE DEJAVNOSTI IN PO NJEJ
Vpliv

Opis vpliva

Velikost vpliva

Zrak

V času razgradnje bodo povečani izpusti prašnih delcev in izpušnih plinov transportnih vozil in
delovnih strojev; vpliv bo zmeren. Po zaprtju odlagališča izpustov v zrak ne bo.

Zmeren

Podzemna voda

Mogoč vpliv na kakovost podzemnih voda v Krški kotlini predstavljajo izlužki iz betonskih pregrad
odlagališča, vendar je vpliv pod mejo določljivosti.

Neznaten

Površinska voda

V času razgradnje in kasneje vplivi na površinske vode niso pričakovani.

Ni vpliva

Tla

Razgradnja lahko vpliva na manjše kratkotrajno onesnaženje tal. Na območju nasipa bo teren trajno
dvignjen, na območju silosa oz. dveh silosov trajno zaseden. Na preostalih zemljiščih bo po 300 letih
možna neomejena raba prostora.

Neznaten

Kmetijske površine

Zemljišče, v katerega bo umeščen silos, bo trajno zasedeno. Nadzemni objekti odlagališča bodo po
potrebi dekontaminirani ter predvidoma delno ali v celoti odstranjeni. Vpliva na sosednja kmetijska
zemljišča ne bo. Zemljišče bo po 300 letih predano v neomejeno rabo.

Neznaten

Narava

Po razgradnji odlagališča bo območje zatravljeno in obdano z drevesi. Pestrost živalskih in rastlinskih
vrst se bo povečala.

Neznaten

Krajina

Nadzemni objekti bodo razgrajeni. Protipoplavni plato bo predvidoma ohranjen. Območje bo
zatravljeno in prepuščeno vrnitvi v naravno stanje.

Neznaten

Odpadki

V fazi razgradnje bodo odpadki (v veliki večini neradioaktivni) nastajali, vpliv bo zmeren. Po zaprtju
odlagališča odpadki ne bodo več nastajali.

Zmeren

Hrup

V času razgradnje odlagališča bo hrup zaradi transporta in gradbene mehanizacije povečan; po
zaprtju hrupa ne bo.

Zmeren

Neznaten

Ni vpliva
LEGENDA VELIKOSTI VPLIVOV:

Tla

Vplivov na površinska tla ni pričakovati.

Ni vpliva

Kmetijske
površine

Z izgradnjo odlagališča bo spremenjena raba tal na 16,5 ha kmetijskih zemljišč, od tega bodo
najmanj 3,4 ha zemljišč v uporabi kot travniki. Odlagališče s svojo dejavnostjo ne bo vplivalo na
sosednja kmetijska zemljišča.

Zmeren

Narava

Na lokaciji je pred posegom intenzivno obdelovano žitno polje z majhno biotsko pestrostjo. Na
območju ni zaznati ogroženih vrst in ni treba upoštevati dodatnih zahtev varovanja narave. V času
obratovanja odlagališča bodo na prej monokulturni površini oblikovani travnik in gozd ter park
z avtohtonim rastlinjem, kar bo povečalo raznolikost rastlinskih in živalskih vrst.

Neznaten

Krajina

Plato, na katerem bodo objekti odlagališča, bo spremenil relief, nove zgradbe bodo vizualno
izpostavljene. S krajinsko ureditvijo okolice odlagališča (gozd, travnik, park) bo videz krajine
izboljšan.

Neznaten

Odpadki

Odpadki, npr. komunalni, absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitna oblačila ipd., bodo
nastajali ob rednem obratovanju, popravilih, vzdrževalnih delih in čiščenju. Lahko bodo nastajale
tudi zelo majhne količine RAO (npr. filtri prezračevalne naprave, zaščitna oprema) in drugih
nevarnih odpadkov. Vsi odpadki bodo ločeno zbirani, začasno skladiščeni in oddani pooblaščenim
prevzemnikom odpadkov v nadaljnje ravnanje.

Neznaten

Ionizirajoča sevanja

Ob razgradnji odlagališča bo nastalo manj kot 10 m3 trdnih NSRAO; odloženi bodo v silos skupaj z
ostalimi NSRAO. Vpliv odloženih NSRAO na okolje bo odvisen od hitrosti razpada inženirskih pregrad
in od dejstva, da se njihova radioaktivnost s časom zmanjšuje. Po razgradnji in zaprtju odlagališča se
bo izvajal monitoring radioaktivnosti. Vpliv odloženih NSRAO bo dolgo omejen predvsem na območje
odlagališča, skozi stoletja bo lahko segel tudi širše, vendar bo zanemarljiv.

Hrup

Največji izvor hrupa bodo: transport (največ 1 tovornjak z RAO na dan), polnjenje praznin v silosu
z malto ob odlaganju zabojnikov, toplotne črpalke in prezračevalni sistem odlagališča.

Neznaten

Elektromagnetna
sevanja

V času razgradnje bo transformatorska postaja še delovala in prisotni bodo vplivi elektromagnetnega
sevanja, po zaprtju pa bo odstranjena in vplivov ne bo več.

Neznaten

Ionizirajoča
sevanja

Vse emisije bodo radiološko nadzorovane in kontaminirani odpadki obdelani na odlagališču oz. pri
pooblaščenem izvajalcu.

Neznaten

Svetlobno
onesnaženje

Med razgradnjo bo območje v nočnem času minimalno osvetljeno zaradi varnosti, kasneje ne več.

Neznaten

Elektromagnetna
sevanja

Vplivi bodo nastajali zaradi obratovanja nove transformatorske postaje na lokaciji odlagališča.

Neznaten

Vibracije

Vibracij zaradi delovanja strojev in transporta ne bo.

Ni vpliva

Svetlobno
onesnaženje

Zaradi tehničnega varovanja je predvidena minimalna osvetlitev v nočnem času.

Zdravje ljudi

V času razgradnje odlagališča bodo izpusti v zrak in hrup nekoliko povečani, izpusti v vode so možni le
ob izrednih dogodkih. Po opustitvi dejavnosti je možen vpliv ionizirajočega sevanja po vodni poti, ki je
daleč pod mejnimi vrednostmi in ne bo vplival na zdravje ljudi.

Ni vpliva

Vibracije
Zdravje ljudi

ni vpliva
neznaten
zmeren
velik
nedopusten

KRATICE IN POJMI
HE

hidroelektrarna

NEK

Nuklearna elektrarna Krško

NSRAO nizko- in srednjeradioaktivni odpadki
Poseg: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško

Neznaten

RAO

radioaktivni odpadki

Vibracij zaradi delovanja strojev in transporta ne bo.

Ni vpliva

Izpustov v tla in vode predvidoma ne bo, izpusti v zrak, hrup v bližini hiš in ionizirajoče sevanje bodo
precej pod dovoljeno mejo.

Sevanje ozadja: ionizirajoče sevanje, ki je stalno prisotno v okolju
in izvira predvsem iz naravnih virov in v manjši meri iz
medicinskih virov.

Ni vpliva

Zakon o varstvu okolja določa, da je poseg v okolje
dopusten le, če ne povzroča čezmerne obremenitve.
Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne
za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da
emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
določa, da odlagališča po zaprtju ne smejo obremeniti
posameznega prebivalca z več kakor 0,3 mSv/leto pri
scenariju normalnega razvoja odlagališča.

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini, Krško:
1. upravno-servisni objekt
2. tehnološki objekt
2.1 vstop v nadzorovano območje
2.2 tehnološki objekt
3. odlagalni objekt z odlagalnim silosom in halo nad silosom

V tabeli je vselej naveden največji predvideni vpliv, čeprav bo v takem obsegu izražen le v času razgradnje,
po zaprtju odlagališča pa bo manjši ali ga sploh ne bo.
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