Rudus aktsiaselts´i õhusaasteloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Rudus aktsiaselts (registrikood: 10087031)
(aadress Valukoja tn 7, Tallinn, Harju maakond, 11415) poolt 04.07.2019 esitatud õhusaasteloa
muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on registreeritud
Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis
04.07.2019
nr
15-2/19/11286
all.
Ettevõttele on Keskkonnaameti poolt 06.09.2009 antud tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr
L.ÕV/317401. Õhusaasteluba on antud aadressil Tehase tee 3a, Lagedi alevik, Rae vald, Harju
maakond asuva betoonitehase heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Kehtiva
õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses betoonitehase põletusseadmete kütuseliigi
muutumisega ja heiteallikate arvu ning parameetrite täpsustamisega. Betooni tootmisel
vajamineva soojuse tootmiseks hakatakse põletusseadmetes kerge kütteõli asemel kasutama
vedelgaasi. Samuti läheb vedelgaasile üle ka ettevõtte kontorihoone katlamaja. Lisaks eelmainitule
on ettevõtte tootmisterritooriumi juurde lisandunud ka Tehase tee 3 kinnistu (katastritunnus:
65301:003:0640).
Ettevõte vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 "Tegevuse
künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks
nõutav
õhusaasteluba"
§
2
ning
§
3
lõikest
1.
Ettevõtte tootmisterritooriumi ümbritsevad tootmis- ja ärimaa ning transpordimaa sihtotstarvetega
kinnistud. Lähimad elamumaa sihtotstarbega kinnistud jäävad ettevõtte tootmisterritooriumist ca
400 meetri kaugusele edela- ja idasuunda. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse
kohaselt ei asu tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses looduskaitsealuseid objekte ega
Natura
2000
alasid.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele Rudus aktsiaselts´i õhusaasteloa taotlusmaterjalid
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 09.07.2019.
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.

