Navodila o ravnanju z azbestnimi odpadki na Odlagališču
nenevarnih odpadkov Barje

Na Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje lahko sprejemamo trdno vezane azbestne
odpadke, kot so izdelki iz azbestcementa (valovitke, ravne plošče, fasadne in strešne
plošče, posode za rastline, korita za rože, cevi), zavorne obloge, konstrukcijski
elementi, talne obloge, izolacijski materiali, gradbeni kemični izdelki z azbestom, …
Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odlaganjem pakirani v zaprtih
namenskih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v
okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju. Za pakiranje ali ovijanje trdno
vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali
polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je
zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm. Če so odpadki naloženi na paleti, morajo biti
odpadki poviti tako, da ostane paleta nepovita, odpadki nad paleto pa. Odpadki morajo
biti oviti z vseh strani (tudi spodnje in zgornje !); oz. morajo biti zloženi na primerno
folijo in zatem ustrezno obviti (okrog odpadkov je potrebno zagotoviti čim bolj
neprodušen ovoj).
Nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno površino vozila za
prevoz tovora ali z nje mora biti izvedeno skrbno na način, da se azbestni odpadki ne
mečejo ali stresajo. Razlaganje na odlagališču Barje mora zagotoviti stranka sama,
izjemoma lahko ob predhodnem dogovoru v dopoldanskih urah med delavniki
proti plačilu zagotavljamo razkladanje z viličarjem (dogovor na telefon (01) 200
35 25).
Na odlagalnem polju je potrebno odpadke odložiti na prostoru, ki je označen z
opozorilno tablo (AZBESTNI ODPADKI).
Investitor mora od upravljavca odlagališča za prevzete azbestne odpadke pridobiti
potrjen evidenčni list o ravnanju z odpadki, ki je dokazilo o oddaji azbestnih
odpadkov na odlagališče. Če je azbestne odpadke oddal na odlagališče izvajalec
gradbenih del, se mora potrjeni evidenčni list glasiti na investitorja. Investitor mora
(v kolikor ni registriran v IS Odpadki) upravljavcu odlagališča posredovati še
pooblastilo za elektronsko izpolnjevanje evidenčnih listov ob prvi pošiljki odpadkov.
Zabojniki, vreče in ovoji, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro

vidnih mestih označeni z nalepko »vsebuje azbest«.
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