Aktsiaselts TREF Nord õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet
teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts TREF
Norc (registrikood: 10217746) (aadress Väo tee 30, Veneküla, Rae vald, Harju maakond,
75325) esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/323971 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud
heitkoguste projekti (edaspidi LHK-projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 20.02.2018 nr 15-2/18/2554 all.
Aktsiaseltsile TREF Nord on Keskkonnaameti poolt 01.01.2014 väljastatud tähtajatu
kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/323971, mis on antud Harju maakonnas, Rae vallas,
Veneküla külas, Väo tee 30 (katastritunnus 65301:011:0260) kinnistul asuvale käitisele.
Käitaja põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK-kood 42111). Ettevõte taotleb
kehtiva õhusaasteloa muutmist, sest soovib välja vahetada Väo tee 30 kinnistul asuvat
vananenud asfaltbetoonitehast, asendades selle uue maagaasil töötava tehasega. Käitise
saasteallikateks on asfaldisegisti kuivatustrumli põletusseade, bituumenimahutite soojenduse
põletusseade, puistematerjalide ladu ning bituumeni, filleri ja asfaltbetooni laadimisel tekkiv
lenduvate orgaaniliste ühendite ning tahkete osakeste heide. Põletusseadmete summaarseks
soojussisendile vastavaks nimisoojusvõimsuseks on 21,667 MWth. Aastane tarbitav maagaasi
kulu on 1925 tuhat m3. Puhastusseadmetena on kasutusel kottfiltrid, mis puhastavad
kuivatustrumlist väljuvaid suitsugaase ning filleri hoidlast väljuvat õhku.
Ettevõtte tootmisterritooriumi suuruseks on 7,14 ha, millest 75% moodustab tootmismaa ning
25% mäetööstusmaa. Tootmisterritoorium on ümbritsetud mäetööstus- ja transpordimaadega.
Lähimad elamud asuvad ettevõtte tootmisterritooriumist ca 300 meetrit põhja suunas.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele Aktsiaseltsi TREF Nord õhusaasteloa nr L.ÕV/
323971 muutmise taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 02.03.2018.
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.
Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab
Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

