
 
Keskkonnaministri 20. jaanuari

 2006. a. määruse nr 6  “Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja 
keskkonnakompleksloa vormid“

lisa 1

KESKKONNAKOMPLEKSLUBA

Loa registreerimisnumber

Loa taotluse registreerimisnumber

Keskkonnalubade Infosüsteemi (KLIS) registrinumber

1. Käitaja
andmed

1.1. Ärinimi/Nimi

1.2. Registrikood/Isikukood

1.3. Aadress

telefon/faks

e-post

2. Käitise 
andmed

2.1. Käitise nimetus

2.2. Käitise aadress

2.3. Kontaktisik: nimi, ametikoht

telefon/faks

e-post

2.4. Territoriaalkood1 ja L-EST2 

koordinaadid

3. Tegevusala

3.1. Põhitegevusala nimetus ja kood3

3.2. Muude tegevusalade nimetused 
ja koodid3

3.3. Tegevus- või 
alltegevusvaldkond (-valdkonnad), 
millele on antud kompleksluba 

3.4. Kätises ülesseatud 
tootmisvõimsus 

3.5. Käitise lubatud tööaeg 



4. Loa andja 
andmed

4.1. Asutuse nimi

4.2. Registrikood

4.3. Aadress

4.4. Loa koostanud ametnik: 
nimi, ametinimetus

telefon/faks

e-post

1 Territoriaalkoodi saab  Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest 
samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EHAK koode käsitlev teave on kättesaadav 
Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee.
2 L-EST on Eesti põhiline ristkoordinaatsüsteem.
3Tegevusala koodi saab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) või teisest 
samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EMTAK koode käsitlev teave on kättesaadav 
Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee.
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Parim võimalik tehnika ja heite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika

Tabel 1. Kasutusel oleva keskkonnajuhtimissüsteemi (edaspidi KKJS), seadmete ja tehnoloogia vastavus parimale võimalikule tehnikale 
(edaspidi PVT).

PVT allikas ja valitud PVT nimetus:
Tootmisetapid Kasutusel oleva keskkonnajuhtimis-

süsteemi, tehnoloogia ja seadmete 
nimetused

Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja 
seadmete erikulude ja heite näitajad

PVT tehnoloogilised, erikulude ja heite 
näitajad

Vastavusmärge 

Tabel 2. Tegevuskava parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamiseks

Valitud PVT nimetus:
Tootmisetapid PVT rakendamise meetmed PVT rakendamise investeeringud PVT rakendamise tähtaeg

Tabel 3. Heite ja jäätme tekke vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmed ja kavandatav tehnika 

Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks 
kavandatav tehnika

PVT 
vastavusmärge

Võimaluse korral 
andmed meetme 
tasuvuse kohta

Meetme rakendamise tähtaeg

Toorme säästlik kasutamine

Kemikaalide säästlik kasutamine



Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks 
kavandatav tehnika

PVT 
vastavusmärge

Võimaluse korral 
andmed meetme 
tasuvuse kohta

Meetme rakendamise tähtaeg

Abimaterjalide säästlik kasutamine

Pooltoodete säästlik kasutamine

Vee säästlik kasutamine

Välisõhusaaste  vältimine  või 
vähendamine

Energia  ja  kütuse  kasutamise 
vähendamine

Energia ja kütuse tõhus kasutamine

Jäätmetekke vältimine

Jäätmetekke minimeerimine

Jäätmete taaskasutamine

Jäätmete kõrvaldamine

Reovee tekke vähendamine

Pinnase kaitse

Pinna- ja põhjavee kaitse

Lõhna,  müra  ja  vibratsiooni 
vältimine või  vähendamine

Kaug-  ja  piiriülese  saastuse 
minimeerimine

Muud asjakohased meetmed
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Toorme, abimaterjalide pooltoodete või kemikaalide säilitamine ja kasutamine

Tabel 1. Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlike aineid mittesisaldavad toore, abimaterjalid või pooltooted 

Toore, abimaterjal või pooltoode Säilitamine Kasutamine

KN kaubakood nimetus säilitamisviis1, 
mahuti tüüp

nr 
plaanil või 
kaardil

maksimaalne 
üheaegselt
hoitav kogus, 
t või m3

alltegevusvaldkond või
tehnoloogiaprotsess

kogus

kokku, 
t/a või m3/a

jääb 
tootesse,
%

erikulu, 
t, m3, kWh või muud 
tooteühiku kohta

Toore

Abimaterjalid

Pooltooted

1 Moodus, kuidas tooret, abimaterjale või pooltooteid hoitakse: hoidlates, vaatides, paakides või muus mahutis või pakendis (mahuti või pakendi tüüp), maapinnal või maa all, 
väljas või siseruumis.



Tabel 2.  Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad toore, abimaterjalid või pooltooted 

Toore, abimaterjal või 
pooltoode

Säilitamine Kasutamine Ohtlik aine

KN
kaubakood

nimetus säilitamis-
viis, mahuti 
tüüp

nr plaanil 
või kaardil

maksimaalne 
üheaegselt 
hoitav
kogus,
t või m3

tootmis-
protsess

kogus, t/a 
või m3/a

erikulu, 
t, m3, kWh 
või muu 
tooteühiku 
kohta 

nimetus CAS, 
EINECS 
või 
ELINCS 
nr1

ohu-
kate-
gooria

R- 
lause2

S- 
lause2

sisaldus 
toormes, 
abi-
materjalis, 
pooltootes, 
%

Toore

Abimaterjalid

Pooltooted

1CAS, EINECS või ELINCS numbrit käsitlev teave on kättesaadav Kemikaalide Teabekeskuse veebilehel http://www.ktk.ee/ ja Euroopa Kemikaalide Büroo (European 
Chemicals Bureau) veebilehel http://ecb.jrc.it/. 

2Riski- (R-) ja ohutuslaused (S-) on kehtestatud sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruses nr 122 “Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise 
ja märgistamise nõuded ning kord” . 

Tabel 3. Ohtlikke aineid sisaldava toote säilitamine 
Toode Ohtlik aine Säilitamine

KN
kaubakood

nimetus nimetus CAS, EINECS 
või 
ELINCS
nr

ohu-
kategooria

R-lause S-lause sisaldus 
tootes, 
%

säilitamisviis, 
mahuti tüüp

nr 
plaanil või 
kaardil

maksimaalne
kogus,
t või m3





Tabel 4. Kemikaale või tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus ning kaitsemeetmed

Mahuti 

tüüp maht kasu-
tusele 
võtmise 
kuupäev, 
mahuti 
eluiga

Mahutis 
sisalduva 
kemikaali, 
toorme 
nimetus

Mahuti tehniline järelevalve ja 
hooldus

Mahuti või hoidla paiknemise kirjeldus 
(asendiplaan sobivas mõõtkavas)

Kaitsemeetmed

kontrolli-
mise 
sagedus,
viimase 
kontrolli-
mise 
kuupäev

andmed 
tehnilise 
järelevalve 
kohta

andmed 
hoolduse 
kohta

nr plaanil 
või kaardil

kaugus 
reovee 

äravoolu-
torustikust

kaugus 
veekogu-

dest

kaugus 
puurkae-
vudest

välisõhk vesi pinnas pinna- ja 
põhjavesi
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Jäätmete ladustamine ja äkkheide vette

Tabel 1. Jäätmete ladustamine1 kalendriaasta jooksul 

Jäätmeliik2 Koodinumber2 Ladustamise piirkogus Ladustamiskoht

t/a t/kv nr plaanil või 
kaardil

iseloomustus, vastavus  keskkonnanormidele

1 Vastavalt „Jäätmeseaduse“ § 34 lõike 3 punktides 2 ja 3.
² Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” või Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 

“Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud”.



Tabel 2. Äkkheide vette

Suubla või 
väljalaskme 
kood1

Tehnoloogilise 
äkkheite põhjus, 
avariiäkkheite 
võimalik põhjus

Tehnoloogilise 
äkkheite kestus, 
avariiäkkheite 
võimalik kestus

Saasteaine

CAS, 
EINECS või 
ELINCS nr2

nimetus maksimaalne sisaldus, 
mg/l

Tehnoloogilise äkkheite kogus, 
ühekordselt t 
ja aasta kohta t/a; 
avariiäkkheite võimalik 
ühekordne kogus, t 

Tehnoloogiline äkkheide
Suubla või 
väljalaskme 
kood1

Tehnoloogilise 
äkkheite põhjus, 
avariiäkkheite 
võimalik põhjus

Tehnoloogilise 
äkkheite kestus, 
avariiäkkheite 
võimalik kestus

Saasteaine

CAS, 
EINECS või 
ELINCS nr2

nimetus maksimaalne sisaldus, 
mg/l

Tehnoloogilise äkkheite kogus, 
ühekordselt t 
ja aasta kohta t/a; 
avariiäkkheite võimalik 
ühekordne kogus, t 

Suubla

Väljalask

Avariiäkkheide

Suubla

Väljalask



1Suubla koodi omistab loa andja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse veekatastri järgi ja väljalaskme koodi riikliku veekatastri järgi.

2 Vastavalt keskkonnaministri 21. augusti  2001. a määrusele nr 44 „Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud“.
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Kütuse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

 
Tabel 1. Kütuse kasutamine ja energia tootmine kütuseliikide kaupa

Kasutatav kütus Energia tootmine, MWh/a

KN nimetus väävli-
sisaldus,
%

tuha-
sisaldus,
%

alumine 
kütte-
väärtus, 
MJ/kg või
gaasi 
korral 
MJ/Nm3

Kogus, t/a või gaasi korral, tuh m3

kok-
ku

tootmis-
protses-
sis

ruumide 
kütmi-
seks ja 
olmevee 
soojenda-
miseks

sise-
trans-
por-
diks

muu

erikulu, t, 
m3, kWh 
või muud 
toote-
ühiku 
kohta 

elekter soojus ja aur

kok-
ku

oma-
tarve

müük kok-
ku

oma-
tarve

müü
k

Tahke kütus

Gaasikütus

Vedelkütus



Tabel 2. Energia tarbimine tootmisetappide või kasutusalade kaupa

Tootmisetapid või 
kasutusalad

Energia tarbimine, MWh/a 

elekter, MWh/a soojus, MWh/a aur, MWh/a

kokku omatoodang muu tarnija erikulu, MWh 
tooteühiku 
kohta

kokku oma-
toodang

muu 
tarnija

erikulu, 
MWh 
tooteühiku 
kohta

kokku omatoodang muu tarnija

Tootmisetapid:

Kasutusalad:

Valgustus

Jahutus ja külmutus

Sulatus

Ventilatsioon

Ruumide kütmine ja 
olmevee soojendamine

Veetöötlusseadmed

Lõpppuhastusseadmed

Muu kasutus

Kokku
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Vibratsioon ning välisõhus leviv lõhn ja müra

Tabel 1. Lõhna esinemine välisõhus ja meetmed lõhna vähendamiseks

Lõhna allikas Nr plaanil 
või 
kaardil 

Lõhnaaine 
või ainete 
segu1

Kasutatud 
määramis-
meetodid

Määramise teostaja Määramise tulemused (lõhna 
esinemissagedus ja tugevus)

Lõhna vähendamise 
tegevuskava 
olemasolu või 
vajaduse põhjendus

Meetmed lõhna 
vähendamiseks ja 
meetmete rakendamise 
tähtaeg

1 Juhul, kui võimalik määrata.

Tabel 2. Vibratsioon ja välisõhus leviv müra

Vibratsiooni allikas, 
müra allikas

Nr plaanil või kaardil Müra leviala kategooria
väljaspool tootmisterritooriumi

Päevane tase 
(07.00-23.00)

Öine tase 
(23.00-07.00)

Vibratsioon

Müra
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Omaseire

Tabel 1. Veesaaste omaseire 

Saasteallikas

nimetus nr 
plaanil 
või 
kaardil

Välja-
laskme
kood

Veekogu, 
ühiskanalisatsioon

Mõõtepunkti asukoht Saasteaine

nimi vee-
katastrikood

nr 
plaanil 
või 
kaardil

L-EST 
koordinaadid

CAS, 
EINECS 
või 
ELINCS
nr1

nimetus

Seire
sage-
dus

Lubatud
määramis-
meetod
(mõõtmis- 
või arvutus-
meetod)

Kasutatavad mõõteriistad 
ja seadmed

nimetus,
tüüp

kalibree-
rimis-
sagedus

Analüüsi 
tegev labor

1Vastavalt keskkonnaministri 21. augusti  2001. a määrusele nr 44 „Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud“.



Tabel 2. Saastuse vähendamise tehnoloogiaseadmete ja püüde- või puhastusseadmete hooldus ja kontroll

Seade Hooldus Kontroll

nimetus, tüüp,
võimsus

tegevuse nimetus sagedus mõõdetav näitaja mõõtmise 
sagedus

mõõteseade

nimetus, tüüp töörežiim (kestus) kalibreerimissagedus

Tehnoloogiaseadmed

Välisõhku eralduvate saasteainete püüdeseadmed

Vee- ja reovee puhastusseadmed

Jäätmekäitlusseadmed 

Tabel 3. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine

Tootmise seire

Jäätmetekke seire

Jäätmekäitluskoha seire

Heitetekke seire

Heite keskkonnamõju seire

Pinnase ja põhjavee jääkreostuse seire

Müra- ja vibratsiooni seire

Lõhna seire

Muud asjakohased meetmed
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Õnnetuste vältimine

Tootmisetapp, 
tehnoloogiaprotsess

Võimaliku õnnetuse ohu 
kirjeldus

Õnnetuste vältimiseks 
kehtestatud  kord ja juhised 

tegutsemiseks (lühikirjeldus)

Vastutaja ametikoht Kehtestatud korra ja juhiste 
ülevaatamise sagedus ja viimase 

ülevaatuse kuupäev
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Tegevushälbed

Tööde liik Tootmisetapp, tehnoloogiaprotsess Meede

Puhastustööd

Tööd tootmisseadmete rikete korral

Tööd puhastusseadmete rikete korral

Tehnoloogiaseadmete töö alustamine

Tehnoloogiaseadmete töö lõpetamine

Muud tööd
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 Kompleksloa nõuete ajutised erandid

Ajutise erandi sisu ja põhjendus Ajutise erandi kehtimise tähtaeg

algus lõpp
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Kompleksloa andmise otsustamise ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja seisukohtade arvestamine ning otsuse põhjendamine

Jrk nr Esitaja Märkuse sisu lühidalt Arvestamismärge Arvestamata jätmise põhjendus
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Loa andjale käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus 

Andmete liik Andmete esitamise viis Andmete esitamise sagedus Andmete ulatus
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Kompleksloa nõuete iga-aastase ülevaatuse tulemused 

Kuupäev Tulemus Uued nõuded, muudetud nõuded
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Kompleksloa vaidlustamine ja kompleksloa andmise põhjendus

Kompleksluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide “Haldusmenetluse seaduses” kehtestatud vaidemenetluse korras või 
esitades kaebuse halduskohtusse “Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras. 

Kompleksloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning loa andmise kaalutlused):

Loa andja:

(nimi, allkiri, ametikoht, kuupäev)

Loa vastu võtnud isik:

(nimi, allkiri, ametikoht, kuupäev)


