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Arvamuse küsimine õhusaasteloa muutmise
taotluse kohta
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Baltic Tank (registrikood:
10140891; aadress: Uus-Sadama tee 2, Kunda, Lääne-Virumaa, 44109) 02.08.2018 esitatud
õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-184260 muutmise taotluse ning sellele lisaks esitatud lubatud
heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt). Taotlus ja LHK projekt on registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 03.08.2018 nr 15-2/18/10300-3 all. Aktsiaselts
Baltic Tank taotleb õhusaasteloa muutmist, sest korrigeeritakse käideldavate produktide
nimistut ning käideldavate produktide hulka lisandub põlevkivibensiin.
Ettevõttele on 01.06.2008 väljastatud tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV.LV-184260
käitisele, mis asub Lääne-Viru maakonnas Kunda linnas Uus-Sadama tee 2 kinnistul
(katastritunnus: 34501:002:0015). Ettevõtte põhitegevusalaks on vedelike ja gaaside
ladustamine (EMTAK 52102). Aktsiaselts Baltic Tank Kunda vedelkaupade terminali
territooriumil toimub vedelkaupade ümberlaadimine ja ladustamine. Vedelkaupade terminali
mahutipark koosneb 21 mahutist kogumahuga 50 900 m3 ning terminali aastaseks käibeks
prognoositakse maksimaalselt kuni 300 000 tonni produkte. Saasteained eralduvad välisõhku,
kui vedelkaupa laaditakse mahutisse laevalt või autotsisternist ja kui vedelkaupa laaditakse
mahutist laevale või autotsisterni. Mahutites vajaliku temperatuuri hoidmiseks on ettevõttes
sooja tootmiseks kasutusel katlamaja, kus kasutatakse kütusena põlevkiviõli kokku 200 tonni
aastas. Katlamajas asub kaks õlikatelt millede soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse
põletamisel on 1,055 MWth.
Aktsiaselts Baltic Tank asub sadama ja rannateenistuse alal. Läänesuunas piirneb sadam
supelranna alaga ning lõuna- ja idasuunas piirneb sadam Kunda sadama arendusalaga. Maaameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil
kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule
lähim edelasuunas asuv Kunda jõe hoiuala (keskkonnaregistri kood KLO2000063). Lähim
elamumaa sihtotstarbega maaüksus asub umbes 170 m kaugusel lõuna suunad (Sadama tee 18,
katastritunnus 34501:002:0210).
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lg 1 alusel esitame õhusaasteloa nr
L.ÕV.LV-184260 muutmise taotlusmaterjalid Teie arvamuse saamiseks. Arvamuse palume
esitada ühe kuu jooksul käesoleva kirja kättesaamisest arvates.
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Anname teada, et KeÜS § 47 lg 4 alusel peab kohalik omavalitsus avaldama 7 päeva jooksul
loataotluse saamisest arvates oma veebilehel teate loataotluse saamise kohta.
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