OÜ LabelPrint keskkonnaloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et OÜ LabelPrint (registrikood: 10722674) (aadress Reti tee 16, Peetri
alevik, Rae vald, Harju maakond; edaspidi ka ettevõte) 17.09.2021 esitatud keskkonnaloa
muutmise taotlusmaterjalide alusel on valminud muudetud keskkonnaloa nr L.ÕV/328836 eelnõu
ja keskkonnaloa nr L.ÕV/328836 muutmise korralduse eelnõu (edaspidi eelnõud). Tähtajatu
kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV/328836 taotletakse Harju maakonnas Rae vallas Peetri
alevikus Reti tee 16 (registriosa nr 10409702; katastritunnus 65301:001:1484) kinnistul asuva
käitise paiksetest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks.
Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/328836 muutmist seoses tootmise ümberkorraldamisega,
tootmismahu suurenemisega ja heiteallikate lisandumisega.
Ettevõtte põhitegevusala on mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk (EMTAK kood 18129).
Ettevõte käitises toimub trükkimine, mille tarbeks kasutatakse erinevaid kemikaale kuni 43,667
t/a, millest eraldub aasta jooksul välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid kuni 13,511 tonni.
Lisaks on käitises olme- ja tootmisruumide kütmiseks viis maagaasil töötavat katelt, summaarse
nimisoojusvõimusega 0,538 MWth ning mille tarbeks kulub aastas kuni 480 tuh.m3 maagaasi.
Käitises on kokku 6 heiteallikat, olemasolevatele heiteallikatele (katla korsten, värviruumi
ventilatsioon, tsehhi üldventilatsioon ja plaadimasina ventilatsioon) lisandub nimekirja kaks uut
heiteallikat (tsehhi ventilatsioon ja koroonaseade).
OÜ LabelPrint tootmisterritoorium on ümbritsetud transpordi-, maatulundus-, elamu- ja
ühiskondlike ehitiste maast ning tootmis- ja ärimaadest. Lähim elumaja asub tootmishoonest ca
100 meetri kaugusel põhja suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei
paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura
2000 alasid. Ülemiste järv asub ettevõttest ca 2 km kaugusel lääne-loode suunas.
OÜ
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keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 oluliste keskkonnamõjuga
tegevuste nimistusse, mille puhul on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Samuti ei ole
tegemist KeHJS § 6 lg 2 prim 1 nimetatud tegevusega. Ettevõtte tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p
3 ja 13 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr
224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“. Lähtudes eelnevast, ei ole KMH algatamine kohustuslik, samuti
ei ole vaja anda eelhinnangut vastavalt KeHJS § 6 lg 2 prim 3 ega kaaluda KMH vajalikkust.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele OÜ LabelPrint keskkonnaloa taotlusmaterjalid
arvamuse avaldamiseks 16.12.2021.
Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
(https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-116063 all, dokument nr DM-116063-7, 16.12.2021.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult
e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee ühe kuu jooksul alates teate ilmumisest ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

