Sprendimas dėl AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos (Ežerėlio katilinės rekonstrukcija),
adresu Kauno g. 2F, Ežerėlis, Kauno r., veiklos galimybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. V-474 (Žin., 2011, Nr. 61-2923) Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo AB
„Kauno energija“ ūkinės veiklos (Ežerėlio katilinės rekonstrukcija), adresu Kauno g. 2F,
Ežerėlis, Kauno r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl
veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius – AB „Kauno energija“, įm. k. 235014830, Raudondvario pl.
84, LT-47179 Kaunas, tel.: (8-37) 305650.
Ataskaitos rengėjas – UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745, K. Donelaičio g. 55-2, LT44245 Kaunas, tel. (8-37) 407548.
Trumpas veiklos aprašymas – numatoma Ežerėlio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru
kūrenamą 3,5 MW galios vandens šildymo katilą. Ežerėlio katilinės rekonstrukcijos metu yra
numatomi įrangos rekonstrukcijos ir statybos darbai. Bus rekonstruojamas esamas durpių
sandėlis. Jis bus pritaikytas biokurui bei automobilinio transporto išpylimui. Bus statomas
priestatas (kuro kiekis sandėlyje turi atitikti 1 paros suvartojimą dirbant maksimaliu katilo
apkrovimu). Bus įrengiami nauji kuro perdavimo transporteriai, pritaikyti transportuoti
biokurą arba kuro mišinį. Pagal techninio projekto sprendinius, atviros biokuro saugojimo
aikštelės nebus statomos. Atlikus numatomą rekonstrukciją, šiluma bus gaminama naujuoju
biokuru kūrenamu katilu. Po projekto įgyvendinimo rezervinis katilas bus naudojamas tik
tada, kai neužteks naujai projektuojamo katilo momentinės galios. Kurui bus naudojamas
biokuras (medienos atliekos, miško kirtimo atliekos, smulkintos medžių šaknys) arba kuro
mišinys (planuojama biokurą maišyti santykiu: smulkinta mediena (≥75 proc.), šiaudai (≤10
proc.), durpės (≤25 proc.)). Per metus planuojama sudeginti 5640 t biokuro. Rezervinis kuras
lieka dyzelinas. Po rekonstrukcijos numatoma pagaminti 8488 MWh/metus šilumos, po
rekonstrukcijos katilinės bendras galingumas bus 11,46 MW.
Ataskaitoje siūloma Ežerėlio biokuro katilinės sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti
atitinkamai su sklypo ribomis.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė
veikla leistina pasirinktoje vietoje (2013-04-10 sprendimas Nr. 29-7(6)).

