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Spalovna odpadu
Foto: OSEL

MŽP ustupuje od zásadního nesouhlasu s výstavbou nových
spalovenmenu | 28.2.2009 13:39

   Praha ( TK)  - Ministerstvo životního prost edí ustupuje od zásadního
nesouhlasu s výstavbou nových spaloven. Sou asná odpadová politika státu
zakazuje p ispívat na výstavbu spaloven. Ministerstvo nyní uvažuje o kritériích,
kterými by mohly být z evropských fond  financovány p ípadné pilotní projekty
spaloven nové generace, tedy takových, které by odpovídaly nejvyšším
standard m, produkovaly teplo a elekt inu a stály až na konci et zce zpracování
odpad . Oproti stávajícím spalovnám by m ly daleko menší kapacitu.

    Ke zm  ministerstvo
istoupilo na základ  evropské

sm rnice, která dává
energetickému využití odpad

ednost p ed skládkováním. Touto
filozofií  se  ídí  i  návrh  nového
odpadového zákona, který dnes
ministerstvo p edstavilo a který by

l platit od roku 2011.

    "I když zvýšíme podíl recyklace
na dvojnásobek a snížíme podíl
ukládaného odpadu, bude nezbytné
zvýšit kapacity energetického
využití odpadu. Existují dv

alternativy - jedna alternativa jsou nové kapacity spaloven, druhá alternativa je
úprava odpad  na odpad s vysoce energetickým obsahem, který se spoluspaluje
ve stávajících energetických za ízeních," uvedl Bursík. Doplnil, že ministerstvo
dosud nedokáže p esn  ur it, jaký bude pom r nár stu kapacit za ízení
spalujících speciáln  upraveného odpadu a spaloven.

    "P edpokládáme, že vyrostou nové spalovny, ale máme s nimi mimo ádn
špatnou zkušenost, která je daná tím, že všechny spalovny v R mají
naddimenzovaný instalovaný výkon, což vytvá í velice silný tlak na import
odpad ," uvedl Bursík hlavn  na adresu spaloven v Liberci a Praze. Odkázal

itom na další evropský odpadový princip, který íká, že odpad se má likvidovat v
míst , kde se vytvá í.

   Z pohledu MŽP je velmi d ležité, aby p ípadné nové spalovny stály až na konci
integrovaného systému nakládání s odpady, spalovat by tehdy m ly až na samé
koncovce úplné zbytky po úprav  a vyt íd ní odpadu. "V této chvíli p ipravujeme
kritéria a otevíráme si možnost k tomu, že bychom dokonce i podpo ili z
opera ního programu jeden dva projekty spaloven, ovšem to je jiná generace
spaloven než to, co tady známe," konstatoval Bursík. Poznamenal, že nedávno
hovo il s moravskoslezským hejtmanem Jaroslavem Palasem o zám ru výstavby
spalovny v Ostrav . Tamní plán po ítá pouze s napojením spalovny na zásobník
tepla, což je podle Bursíka z hlediska environmentální p ijatelnosti nedostate né.
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