
Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 
„Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja  

loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded” 
Lisa 3 

 
VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) 

 
Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev  

Loa number  

1. Käitaja andmed 1.1. Ärinimi/Nimi  

1.2. Registrikood/Isikukood  

1.3. Postiaadress  

telefon/faks  

e-posti aadress  

2. Käitise andmed 2.1. Käitise nimetus  

2.2. Käitise aadress  

2.3. Kontaktisik: nimi, ametikoht  

telefon/faks  

e-posti aadress  

2.6. Territoriaalkood1 EHAKi järgi  
2.7. Maakonna kood EHAKi järgi  
2.8. Käitise tootmisterritooriumi 
katastritunnuse numberkood 

nnnnn:nnn:nnnn 

2.9. Käitise L-EST972 keskkoordinaadid  

2.11. Saasteallikate arv 
tootmisterritooriumil 

 

2.12. Käitise töötajate arv  
2.13. Emaettevõtte nimi ja riik  

3. Tegevusala 3.1. Põhitegevusala nimetus EMTAKi kood3 

  

3.2. Muud tegevusalad, millele luba 
antakse 

EMTAKi koodid3 

Tegevus 1 (nimetada)  

Tegevus 2 (nimetada)  

Tegevus N (nimetada)  

3.3. Käitise erireguleerimisala 
kategooria 

 

3.3.1. Põletusseade [  ] Jah 

Põletusseadme summaarne 
soojussisendile vastav 
nimisoojusvõimsus, MW 

 

Kütuseliigi (nimetada) aastakulu, tonni 
(gaaskütuse korral – tuhat m3) 

 

Kütuseliigi (nimetada) maksimaalne 
erikulu kg/h (gaaskütuse korral – m3/h) 

 

3.3.2. Suur põletusseade (tööstusheite 
seaduse – edaspidi THS – § 13 lõike 2 
tähenduses) 

[  ] Uus seade 



Suur põletusseade on 6. jaanuaril 2011 
väikese eraldi asetseva võrgu osa (THSi 
§ 168 lõike 4 tähenduses) 

[  ] Jah 

Suur põletusseade on kaugküttekäitise 
osa 

[  ] Jah 

3.3.3. Jäätmepõletustehas (THSi § 86 
lõike 1 tähenduses) 

[  ] Uus seade 

Jäätmeliigi (nimetada) aastakulu, tonni  
Jäätmeliigi (nimetada) maksimaalne 
erikulu kg/h 

 

3.3.4. Koospõletustehas (THSi § 86 
lõike 2 tähenduses) 

[  ] Uus seade 

Jäätmeliigi (nimetada) aastakulu, tonni  
Jäätmeliigi (nimetada) maksimaalne 
erikulu kg/h 

 

3.3.5. Orgaaniliste lahustite (kaasa 
arvatud kemikaalides sisalduvate 
lahustite) kasutamine (THSi § 113 
lõikes 1 nimetatud tegevusalal) 

[  ] Jah 

Tegevusalal (nimetada) orgaaniliste 
lahustite aastakulu, tonni 

 

3.3.6. Bensiini laadimine (terminal või 
tankla) 

[  ] Jah 

Bensiini laadimiskäive aastas, tonni  
3.3.7. Muude naftasaaduste laadimine 
(terminal või tankla) 

[  ] Jah 

Muu naftasaaduse (nimetada) 
laadimiskäive aastas, tonni 

 

3.3.8. Sigade kasvatus [  ] Jah 
Sigade arv  
3.3.9. Veiste kasvatus [  ] Jah 
Veiste arv  
3.3.10. Kodulindude kasvatus [  ] Jah 
Kodulindude arv  
3.3.11. E-PRTR4 registri kohustuslane [  ] Jah 
Saasteallikate arv tootmisterritooriumil  
Käitise töötajate arv  
Emaettevõtte nimi ja riik  
3.3.12. Kasvuhoonegaaside lubatud 
heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteemi kohustuslane 

[  ] Jah 

3.3.13. Muu (nimetada)  

4. Saasteainete lubatud 
heitkoguste (LHK) 
projekti koostaja 

4.1. Nimi  

4.2. Registrikood/Isikukood  

4.3. Postiaadress  

telefon/faks  

e-posti aadress  



5. Välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas: 

Saasteaine 

CAS nr5 Nimetus Heitkogus 
tonnides (täpsus 0,001); 
RM6 ja POSid7 – 
kg-des (täpsus 0,001); 
PCDD/PCDF8 – 
mg-des (täpsus 0,000001) 

1 2 3 

(nimetada) Saasteaine 1 (nimetada)  

(nimetada) Saasteaine 2 (nimetada)  

(nimetada) Saasteaine N (nimetada)  
6. Saasteaineid on lubatud välisõhku eraldada hetkelise heitkogusega (g/s), mis on võrdne või väiksem 
LHK projektis nimetatust ja mida kontrollitakse ühe tunni aja keskmise mõõtmise tulemusena. 
Väljavõte LHK projektist saasteallikate kohta, kust välisõhku tohivad eralduda järgmised saasteainete 
heitkogused: 
Saasteallikas Saasteaine 

Nimetus 
 

nr plaanil või 
kaardil 

CAS nr Nimetus Hetkeline 
heitkogus, 
g/s (täpsus 
0,001) 

1 2 3 4 5 

Saasteallikas 1 
(nimetada) 

  Saasteaine 1 (nimetada)  

 Saasteaine 2 (nimetada)  

 Saasteaine N (nimetada)  

Saasteallikas 2 
(nimetada) 

  Saasteaine 1 (nimetada)  

 Saasteaine 2 (nimetada)  

 Saasteaine N (nimetada)  

Saasteallikas 
N (nimetada) 

  Saasteaine 1 (nimetada)  

 Saasteaine 2 (nimetada)  

 Saasteaine N (nimetada)  

7. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus: 

Tegevusala 
või 
tehnoloogia- 
protsess/ 
osakond, 
tsehh, 
tehnoloogia-
seade 
 

Püüdeseade Saaste-
allika 
nr 
plaanil 
või 
kaardil 

Püütav saasteaine Projektee-
ritud 
puhastus 
aste, % 

Püüde-
seadme 
töö- 
efektiiv-
suse 
kontrolli 
sagedus 

Nimetus, 
tüüp 

Arv CAS nr Nimetus 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

        

        



8. Saasteainete heitkoguste ja 
välisõhu kvaliteedi seire, 
saasteainete heitkoguste 
vähendamise tegevuskava 
koostamise ja muud 
eritingimused 

8.1. 

8.2. 

9. Loa kehtivusaeg 
 

 
.................................................................... 
(pp-kk-aa kuni pp-kk-aa ) 

10. Õiguslik alus ja faktilised 
asjaolud, mille alusel luba on 
välja antud 

 

11. Vaidlustamisviide Käesolevat luba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa 
teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse Tallinna 
Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 
 

12. Loa andja andmed 
 

12.1. Asutuse nimi  
12.2. Registrikood  
12.3. Aadress  
telefon/faks  
e-posti aadress  
12.4. Loa muutja nimi, 
ametinimetus, kuupäev 

 

 
Loa andja (nimi, allkiri, kuupäev) 
 
1Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast 
klassifikaatorist. EHAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee. 
2L-EST97 on Eesti põhiline riiklik ristkoordinaatsüsteem. 
3Tegevusala koodi saab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast 
klassifikaatorist. EMTAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee. 
4E-PRTR on Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 
I lisas nimetatud tegevuse korral). 
5CAS numbrit käsitlev teave on kättesaadav Terviseameti veebilehel http://www.terviseamet.ee ja Euroopa Kemikaalide 
Ameti (European Chemicals Agency) veebilehel http://echa.europa.eu. 
6RM on raskmetall. 
7POS-d on püsivad orgaanilised saasteained summaarselt. 
8PCDD/PCDF on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid. 

http://www.stat.ee/
http://www.terviseamet.ee/
http://echa.europa.eu/



