Aktsiaselts ESTANC õhusaasteloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts ESTANC (registrikood: 10416492)
(aadress Põrguvälja tee 5a, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond, 75308) õhusaasteloa muutmise
taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteloa muutmise taotlus on
registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr 15-2/18/14045 all.
Ettevõttele on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja 06.08.2013 korralduse nr
HJR 1-15/13/571 alusel väljastatud tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/323525.
Õhusaasteluba on väljastatud aadressil Põrguvälja tee 5a, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond
(katastritunnus: 65301:002:1695) asuva käitise heiteallikatest saasteainete välisõhku
väljutamiseks. Aktsiaselts ESTANC
taotleb kehtiva õhusaasteloa muutmist seoses
tootmismahtude kasvamisega.
Ettevõtte põhitegevusalaks on terasvaatide jms mahutite tootmine (EMTAK-kood: 25911).
Lisategevusena tegeleb ettevõte muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmisega
(EMTAK-kood: 25291). Tugitegevusena toodetakse käitises maagaasist soojusenergiat
tootmisruumide ja värvimiskambri kütmiseks ning metalldetailide kuumutamiseks termoahjus.
Ettevõtte põhitoodanguks on survemahutite, tehnoloogiliste mahutite ja kütusemahutite
valmistamine nii tellimustööna kui ka sarjatoodanguna. Materjalidena kasutatakse nii
süsinikterast kui ka roostevaba terast, surveseadmete valmistamiseks eriteraseid.
Ettevõtte tootmisüksus koosneb kolmest kõrvuti paiknevast tootmistsehhist: CS, RST1 ning
RST2.Tootmisterritooriumil paikneb kokku kaheksa heiteallikat, milleks on plasmalõikepingi,
haavelduskambri, värvimiskambri, CS tsehhi, RST1 tsehhi ja RST2 tsehhi ventilatsiooni
väljapuhkeavad ning kaks gaasipõletite korstnat. Gaasipõletite summaarseks soojussisendile
vastavaks nimisoojusvõimsuseks on 0,406 MWth (vastavalt 0,174 MWth ja 0,232 MWth) ning
maagaasi arvestuslikuks aastakuluks 80 000 m3. Ettevõtte tootmisprotsessides kasutatavate
kemikaalide aastakulu on 17,214 tonni ning orgaaniliste lahustitesisaldus kemikaalides on 5,835
tonni.
Ettevõtte tootmisterritooriumi suuruseks on 5,188 ha ning maakasutuse sihtotstarbeks 80%
tootmismaa ja 20% ärimaa. Ettevõtte tootmiskompleks piirneb valdavalt tootmis- ja ärimaadega,
territooriumi edelapiiril paiknevad elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Kaitsealustest
loodusobjektidest on lähim Lehmja tammik (Keskkonnaregistri kood: KLO1200454), mis asub
ettevõtte tootmisterritooriumi piirist ca 1,1 km kaugusel ida suunas.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele Aktsiaselts ESTANC õhusaasteloa taotlusmaterjalid
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 31.08.2018.
Õhusaasteloa muutmise taotlusega 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.

