ABB Aktsiaselts õhusaasteloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ABB Aktsiaselts (registrikood: 10095355)
(aadress Aruküla tee 83, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301) poolt 09.11.2018 esitatud
õhusaasteloa nr L.ÕV/323816 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti
(edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis
12.11.2018 nr 15-2/18/18334 all.
ABB Aktsiaselts taotleb kehtiva õhusaasteloa nr L.ÕV/323816 muutmist seoses ettevõtte
tootmisterritooriumile lisandunud heiteallikaga, milleks on diislikütuse tankimisseade.
Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kuus heiteallikat, milleks on tootmisosakonna,
pesemiskambri, värvikambri ja kuivatuskambri ventilatsiooni väljapuhkeavad, diislikütuse põleti
korsten ning dislikütuse tankimisseade.
ABB AS komplektalajaamade tehas asub Jüri aleviku piiril aadressil Aruküla tee 83
(katastritunnus: 65301:003:1127). Maa-ala pindala on 61 158 m². Ettevõtte territoorium piirneb
põhjas Aruküla teega ning Jüri-Aruküla teega, mille vastasküljel on Vaskjala küla elamumaa
sihtotstarbega kinnistud, kirdes territooriumi naabruses on samuti elamumaa sihtotstarbega
krundid. Territooriumist idas piirneb ettevõtte territoorium Karba tänavaga ning üle tee jääb
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu. Territooriumist lõunas on tootmismaa sihtotstarbega
kinnistu ning läänes ärimaa sihtotstarbega kinnistud.
ABB Aktsiaselts vajab tegevuseks õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016
määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates
on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 2, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui
käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid
koguses, mis ületab nimetatud määruse lisas toodud saasteainete heidete künniskoguseid. Ettevõtte
tootmistegevuse käigus eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning
seetõttu on ettevõtte tegevuseks nõutav õhusaasteluba.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele ABB Aktsiaselts õhusaasteloa muutmise
taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 29.11.2018.
Õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju
kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn, Harju maakond, tel. 674 4800) ja Keskkonnaameti avalikus
dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus
esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, Harju maakond.
Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab
Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

