Aktsiaselts ELVESO õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet
teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts
ELVESO (registrikood: 10096975) (aadress Ehituse tn 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju
maakond, 75301) poolt 17.04.2018 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.HA-194360 muutmise
taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.
Aktsiaseltsile ELVESO on Keskkonnaameti poolt 03.09.2008 väljastatud tähtajatu
kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV.HA-194360 Harju maakonnas Rae vallas Jüri alevikus
Ehituse tn 9 (katastritunnus 65301:003:1047) asuva katlamaja käitamiseks. Ettevõte taotleb
kehtiva õhusaasteloa muutmist seoses uute hakkpuidukatelde paigaldamisega käitisesse.
Käitisesse paigaldatakse kaks tahkel kütusel töötavat restpõletuskatelt, mille soojussisendile
vastavad nimisoojusvõimsused on 3,45 MWth ning 1,7 MWth. Katlamaja tavarežiimil töötab
kütteperioodil võimsam katel ning soojemal perioodil väiksema võimsusega katel.
Puidukatlad on varustatud multitsükloniga, mille projekteeritud puhastusastmeks on 95%.
Katlamajas olemasolev 3,26 MWth võimsusega õlikatel jääb reservkatlaks, mida käitatakse
ainult põhikatla remondi ja hooldamise ajal ning vajadusel ka tipukoormuse katmiseks
külmemal perioodil. Käitise põletusseadmete summaarseks soojussisendile vastavaks
nimisoojusvõimsuseks on 8,41 MWth. Katlamaja töötab puiduküttel kuni 8600 tundi aastas
ning hakkepuidu arvestuslik aastakulu on 15369 tonni. Põlevkivikütteõli arvestuslikuks
aastakuluks on 250 tonni. Käitise heiteallikateks on puidukatelde ning õlikatla korstnad.
Ettevõtte tootmisterritooriumi suuruseks on 7516 m2 ning sihtotstarbeks 100% tootmismaa.
Ettevõtte territoorium piirneb transpordimaadega. Lähim elamu asub lähimast heiteallikast ca
70 meetri kaugusel loode suunas.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele Aktsiaseltsi ELVESO õhusaasteloa nr
L.ÕV.HA-194360 muutmise taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
26.04.2018.
Õhusaasteloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju
k o n t o r i s ( Vi l j a n d i m n t 1 6 , 11 2 1 6 Ta l l i n n ) j a K e s k k o n n a a m e t i a v a l i k u s
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.

