
  

 

VÄLISÕHU SAASTAMISEGA SEOTUD AASTAARUANNE 
 

 
Kalendriaasta: ..........  
 

Aruande saaja: Keskkonnaamet 

Aadress: 
 

1. ÜLDANDMED: 

 Õhusaasteluba 

 Keskkonnakompleksluba 

 Kasvuhoonegaaside heitkoguste luba 

 

1.1. Loa andmise kuupäev ja loa nr: 

1.2. Loa kehtivusaeg: 

 Tähtajatu 

 Tähtajaline 

Kehtivusaja lõpp (pp-kk-aaaa): 

2. KÄITAJA 

Ärinimi/Nimi: 

Registrikood/Isikukood: 

EMTAKi kood: 

Aadress (tänav, majanumber, asula, postiindeks): 

Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 68 
„Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja 
välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm 

ja esitamise kord” 
Lisa 



Telefon: 

E-posti aadress: 

 

3. TEGEVUSKOHA ANDMED 

Käitise nimetus: 

Käitise üldkontakt, telefon: 

Aadress (tänav, majanumber, asula, postiindeks): 

Käitise L-EST971 keskkoordinaadid: X –  

 Y –   

Territoriaalkood2 EHAKi järgi: 

Maakonna kood EHAKi järgi: 

Heiteallikate arv tootmisterritooriumil: 

 

4. TEGEVUSALA 

Põhitegevusala nimetus, EMTAKi kood3: 

Muud tegevusalad, millele luba antakse, EMTAKi koodid3:  

 

4.1. Käitise kategooria 

 Põletusseade 

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

 Uus suur põletusseade THSi § 65 lõike 2 tähenduses 

 Suur põletusseade oli 6. jaanuaril 2011. a väikese eraldi asetseva võrgu osa 

 Jäätmepõletustehas THSi § 86 lõike 1 tähenduses 

 Uus jäätmepõletustehas4 

 Koospõletustehas THSi § 86 lõike 2 tähenduses 

 Uus koospõletustehas4 



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

Nimetada tegevusala ja selle orgaaniliste lahustite aastakulu, tonnides 

 Naftasaaduste , muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 

elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine (terminal või tankla) 

 Seakasvatus 

Sigade arv: 

 Veisekasvatus 

Veiste arv: 

 Kodulinnukasvatus 

Kodulindude arv: 

 E-PRTRi5 registri kohustuslane 

Käitise töötajate arv: 

Emaettevõtte nimi ja riik: 

 Muu, nimetada: 

 
1 L-EST97 on Eesti põhiline riiklik ristkoordinaatsüsteem. 
2 Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EHAK on kättesaadav Statistikaameti 

veebilehel http://www.stat.ee. 
3 Tegevusala koodi saab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EMTAK on kättesaadav 

Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee. 
4 Luba on antud pärast 24. juunit 2004. a. 
5 E-PRTR on Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 I lisas nimetatud tegevuse korral). 

http://www.stat.ee/


1. Aruandeaastaks lubatud ja välisõhku tegelikult väljutatud saasteainete heitkogused ning nende määramismeetodid 

 
Saasteaine Saasteaine heitkogus tootmisterritooriumi kõigist heiteallikatest kokku  

tonnides (täpsus 0,001); 

RM2 ja POSid3 – kg-des (täpsus 0,001); 

PCDD/PCDF4 – mg-des (täpsus 0,000001) 

Heitkoguse 

määramise 

meetod 

Mõõtmise tüüp  Mõõtmise 

sagedus 

CASi nr1  Nimetus Välisõhku väljutatud aruandeaastaks 

lubatud 
M – saasteaine 

sisalduse 

mõõtmine 

väljuvates 

gaasides; 
A – arvutuslik 

meetod; 
M + A – 

mõõtmine ja 
arvutamine; 

Muu – muu 

meetod  

Paik – paikne; 

Ind – 

indikatoorne 

 

P – pidev; 
N – kord 

nädalas; 
K – kord kuus, 
Kv – kord 

kvartalis; 
A – kord 

aastas; 
Muu – muu 
sagedus 

aruandeaastal 

tegelikult 
eelmise aastaga 

võrreldes (+, –) 
aruandeaastaks 

lubatud kogusega 

võrreldes (+, –) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

(nimetada) Saasteaine 1 (nimetada)        

(nimetada) Saasteaine 2 (nimetada)        

(nimetada) Saasteaine N (nimetada)        
 

1CASi numbrit käsitlev teave on kättesaadav Terviseameti veebilehel http://www.terviseamet.ee  ja Euroopa Kemikaalide Ameti (European Chemicals Agency) veebilehel 

http://echa.europa.eu. 
2 RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), 

nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U). 
3POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja 

benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen. 
4PCDD/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid. 

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


 
2. Heiteallikad ja välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused tegevusalade kaupa 
 

Tegevusala, 

tehnoloogiaprotsess või seade 

Heiteallikas Heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrid Välisõhku väljutatud saasteaine  

SNAPi
1 

kood 

SNAPi nimetus  Nimetus Nr plaanil 

või 

kaardil 

L-EST972 

koordinaadid 

(pindallika korral 

koordinaadipaar 

– alumine vasak 

ja ülemine parem 

nurk)  

Ava 

läbimõõt3, 

m 

Väljumis-

kõrgus 

maa- 

pinnast3, 

m 

Joonkiirus3, 

m/s 

Tempera

-tuur, oC 

CASi nr  Nimetus Heitkogus 

aruandeaastal tonnides 

(täpsus 0,001); 

RM ja POSid – kg-des 

(täpsus 0,001); 

PCDD/PCDF – mg-

des (täpsus 0,000001) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

             
 

1
SNAP – programmi CORINE õhualamprogrammi klassifikaator, mille Euroopa Komisjon seadis sisse 1985. aastal keskkonnaseisundi kohta teabe kogumiseks ja mis on 

kirjeldatud saasteainete heitkoguste inventuuri juhendis. Juhend on avalikustatud Euroopa Keskkonnaagentuuri veebilehel. 
2L-EST97 on Eesti põhiline riiklik ristkoordinaatsüsteem (keskkonnaministri määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem“ paragrahvi 6 punkti 5 kohaselt). 
3 Ei täideta pindallika korral. 

 



3. Välisõhku saasteainete väljutamist põhjustavate toorainete, abimaterjalide ja pooltoodete kasutamine tegevusalade kaupa, välja arvatud lahustid ja lahusteid 

sisaldavad kemikaalid, kütus ning jäätmed 
(esitab keskkonnakompleksloa omaja) 
  

Tooraine, abimaterjal või pooltoode Kasutamine aruandeaastal 

KNi1 kood KNi nimetus Tooraine, 

abimaterjali või 

pooltoote nimetus 

Tegevusala või tehnoloogiaprotsess  kogus kokku  
SNAPi kood SNAPi nimetus  tonni tuhat m3 muu ühik 

(nimetada) 

1 2 3 3 4 5 6 7 
Tooraine 
(nimetada)        

Abimaterjalid 
(nimetada)        

Pooltooted 
(nimetada)        

 
1
KNi kood – kombineeritud nomenklatuuri kood ja nimetus Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1789/2003, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist 

tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse 2658/87/EMÜ I lisa järgi (Euroopa Liidu Teataja L 281, 30.10.2003, lk 1–894). 

 

 



4. Toodang tegevusalade kaupa (esitab keskkonnakompleksloa omaja) 
Andmete konfidentsiaalsus: [  ] Jah  [  ] Ei 
  

Toode Kogus aruandeaastal 
KNi kood KNi nimetus Nimetus tegevusala või tehnoloogiaprotsess tonni tuhat m3 muu ühik 

(nimetada) SNAPi kood SNAPi nimetus  

1 2 3 4 5 6 7 8 
(nimetada)        

        

 

5. Kütuste ja jäätmete kasutamine energia tootmiseks liikide kaupa 
 

Kasutatud kütuseliik  Aruandeaastal toodetud energia, MWh/a 
KNi kood KNi nimetus tegevusala või tootmisprotsess elekter soojus ja aur 

SNAPi kood SNAPi nimetus kütuse või 

jäätme kogus 

aruandeaastal 

tonnides; 
gaas – tuhat 

m3 

kokku  omatarve müük  kokku omatarve müük 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Tahke kütus 
(nimetada)           

Vedelkütus 
(nimetada)           

Gaaskütus  
(nimetada)           

Jäätmed 

(nimetada)           



6. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused 

 
Heiteallika 

nr plaanil 

või kaardil 

Tegevusala 

või 

tootmisprot

sessi 
SNAPi 

kood 

 

SNAPi 

nimetus 

Põletusseade Kasutatav kütus või jäätmed 
Katlatüüp Arv Soojussisendile 

vastav 

nimisoojus-

võimsus, MWth 

 

Töötundid

e arv 

aastas 

Kasuteg

ur 

Püüdeseade 

(olemasolul 

nimetada) 

KNi 

kood 
KNi 

nimetu

s 

Väävli- 

sisaldus, % 
Alumine 

kütteväärtus, 

MJ/kg; 

gaas – MJ/Nm3 

Kogus aastas 

 Tonni, sh 

vedelgaas 
gaas – tuhat m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 
Välisõhku väljutatud saasteaine 
CASi nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku 

kohta, mg/Nm3 

(täidetakse heite piirväärtuse olemasolu 

korral) 

Heitkogus 
aruandeaastal tonnides aastas 

(täpsus 
0,001); 
RM ja POSid – kg-des  
(täpsus 0,001); 
PCDD/PCDF – 
mg-des  
(täpsus 0,000001) 

Piirväärtus  Aasta keskmine 

tegelik 

kontsentratsioon  

16 17 18 19 20 

     

     

 
 



6.1. Suurte põletusseadmete, mille installeeritud summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MWth, välisõhku väljutatavate saasteainete 

heitkogused, andmed põletusseadme ja selle käitamise kohta ning kasutatava kütuseliigi energiavajaduse koguhulk 
  

Heitealli

ka nr 
plaanil 

või 

kaardil 

Põletusseade 
 

Välisõhku väljutatud saasteaine heitkogus 

aruandeaastal tonnides (täpsus 0,001) 
Kütuseliigi energiavajaduse koguhulk aastas 

(alumise kütteväärtuse kohaselt) 

Liik Arv Soojussisendile 

vastav 

nimisoojusvõimsus, 

MWth 

Käitamise 

alguskuupäev 

Töötundide 

arv aastas 
Väävel- 

dioksiid 

(SO2) 

Lämmastik-

oksiidid (NOx) 
Osakesed (PM-

sum) 
Kütuseliik Energiasisend, 

TJ 

projekt tegelik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 põletuskatel 

(või plokk) 
        Tahke kütus 

(nimetada) 
 

         Vedelkütus (nimetada)  

         Gaaskütus (nimetada)  

         Jäätmed (nimetada)  

 gaasiturbiin         Gaaskütus (nimetada)  

 gaasimootor         Gaaskütus (nimetada)  

 diiselmootor         Vedelkütus (nimetada)  

 muu katel 

(nimetada) 
        Tahke kütus 

(nimetada) 
 

         Vedelkütus (nimetada)  

         Gaaskütus (nimetada)  

         Jäätmed (nimetada)  

 Kokku:     x x x  x 

 



6.2. Suurtes põletusseadmetes kasutatava põlevkivi väävlisisaldus ja väävliärastuse aste katelde kaupa 

 

Heiteallika nr plaanil 

või kaardil 

Põletusseade  Kuu 
Põlevkivi kuu 

keskmine väävli- 

sisaldus, % 

Kuu keskmine 

väävliärastuse aste, % 
Põletamistehnoloogia 

(keevkiht, tolmpõletus 

jne) 

Soojussisendile vastav 

nimisoojus- 

võimsus, MWth 

lubatud  tegelik 

1 2 3 4 5 6 7 
   jaanuar    

 veebruar   

 märts   

 aprill   

 mai   

 juuni   

 juuli   

 august   

 september   

 oktoober   

 november   

 detsember   

 Kokku: x x x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused 

 

Lahusteid sisaldava kemikaali kasutamine Lahusteid sisaldav kemikaal Välisõhku väljutatud LOÜde 

heitkogus saasteaine kaupa 

Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Kemikaali kogus 

aastas, tonni 
 

Nimetus Liik (lahusti, 

värv, lakk, 

liim, muu 

kemikaal) 

Tüüp (WB 

– vee-

põhine; 

SB – 

lahusti- 

põhine) 

LOÜde 

sisaldus, 

massi % 

CASi 

nr 

Nimetus Heitkogus 

aruandeaastal 

tonnides (täpsus 

0,001) 

Heiteallika 

nr plaanil 

või kaardil 

Nimetus1 SNAPi kood 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           

LOÜd kokku: x 
 

1 Tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala. Muul juhul nimetada tegevus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa 
(tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala korral) 

 
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või 

seade 
Lahusti (kaasa 

arvatud 

kemikaalis 

sisalduv lahusti)  
kogus,  
tonni aastas 

Välisõhku väljutatud LOÜde summaarne heitkogus  

Heiteallika 

nr plaanil 

või kaardil 

Nimetus heide väljuvates gaasides  

(mg C/Nm
3

; mg/Nm
3

) 

kontrollimatu heide,  
% lahustite sisendist 

summaarne heide (mõõtühikud 

g/m
2

; g/jalanõude paar; g/kg; kg/t; 

kg/ m
3

) 

summaarne 

heide,  
% lahustite 

sisendist 

summaarne 

heitkogus 

aruandeaasta

l tonnides 
(täpsus 
0,001) 

heite 

piirväärtus  

tegelik piirnorm tegelik mõõtühik heite 

piirväär
-tus 

tegelik heite 

piir- 
väärtus 

tegeli

k 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

             

   LOÜd kokku: x 



9. Bensiini laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused 

 

Heiteallika nr 

plaanil või 

kaardil 

Bensiini laadimine ja lossimine Bensiini laadimiskäive aruandeaastal  LOÜde heitkogus 

aruandeaastal 

tonnides 

(täpsus 0,001) 

SNAPi kood  SNAPi nimetus tonnides m3 

1 2 3 3 4 5 
 Terminalid  

      

 Auto- ja 

raudteetsiste

rnid 

 

      

 Tanklad  

      

  Kokku x x x 
 

10. Terminalis ja tanklas bensiini laadimise ja hoidmise seadmed või mahutid 

 

Mahutite arv terminalis 

Mahutite laadimiskäive, tuhat tonni aastas kokku 

<25 25–50 >50  

    

    

 

 

 

 



Auto- ja raudteetsisternide ning laevade arv terminalis 

Autotsisternid Raudteetsisternid Laevad 

   

   

 

Mahutite arv tanklas 

Mahutite laadimiskäive, m3 aastas kokku 

<100 100–500 >500  

    

    

 

10.1 Terminalis ning tanklas bensiiniaurude tagastussüsteemi või regenereerimisseadme olemasolu 

 

Bensiiniaurude tagastussüsteemi olemasolu Bensiiniaurude regenereerimisseadme 

olemasolu 

Jah Ei Jah Ei 

    

 

 



 

11. Muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel 

välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused 

 
Heiteallika 

nr plaanil 

või kaardil 

Muude naftasaaduste, 

mootori- või vedelkütuste, 

kütusekomponetide, 
kütusesarnaste toodete ja 

põlevkiviõli laadimine ja 

lossimine 

Laadimiskäive aruandeaastal  LOÜde heitkogus 

aruandeaastal  

tonnides 

(täpsus 0,001) 
SNAPi 

kood 
SNAPi 

nimetus 

diislikütus  masuut muu naftasaadus, 

mootori- või 

vedelkütus, 

kütusekomponent 

või kütusesarnane 

toode 
(nimetada) 

põlevkiviõli 

tonnides  m3 tonnides  m3 tonnides  m3 tonnides  m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Terminalid 

            

 Auto- ja 

raudtee- 

tsisternid 

            

 Tanklad  

            

Kokku: x x x x x x x x x 
 

 

 

 



 

 

12. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning 

tehnoloogiate kaupa1 

 

Heite- 

allika 

nr plaanil 

või 

kaardil 

Tegevusala Söötmis- 

päevade 

arv heite- 

allika, 

toodangu- 

või 
vanuse- 

rühma ja 

pidamis- 

viiside 

kaupa 

Aasta- 

loomade 

või lindude 

arv heite- 

allika, 

toodangu- 
või vanuse- 

rühma ja 

pidamis- 

viiside 

kaupa 

Karja- 

tamis- 

tegur sk 

Pidamis- 

viis, 

sõnniku 

eemalda- 

mise 

tehnoloogia 

Sõnniku 

ja 

sõnniku- 

hoidla 

tüüp  

Hoone tüüp 

(sõnniku-

hoidla, 

loomapida-

mishoone) 

Lämmas- 

tiku mass 

väljaheites 

heiteallika, 

toodangu- 

või vanuse- 
rühma ja 

pidamis- 

viiside 

kaupa  

kg-des 

 

Välisõhku väljutatud saasteaine 

SNAPi 
kood 

nimetus  toodangu- või 
vanuse- 

rühm 

(piima- 

lehmade 

korral 

ligikaudne 

aasta- 

toodang  

kg-des) 

CASi nr  nimetus heitkogus aruande- 
aastal 

tonnides (täpsus 

0,001) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Laut 1  Veise- 
kasvatus 

Piima- 
lehmad (5000 

kg) 

36 500 100 0,8 Pidamis- 
viis 1 

Vedel-
sõnnik, 

tüüp 1 

     

Sõnniku- 

hoidla 1 

             

Laut 2  Veise- 

kasvatus 

Piima- 

lehmad (5000 

kg) 

36 500 100 0,8 Pidamis- 

viis 2 

Tüüp 1      

Sõnniku- 

hoidla 1 

             

Laut 3  Veise- 

kasvatus 

Lehm- 

vasikad 

36 500 100 – Pidamis- 

viis 3 

Tüüp 1      

Sõnniku- 

hoidla 1 

             

                                                
1 Tabelis märgitud numbrid on esitatud näidisena elektroonses keskkonnas esitamisel. 

 



Laut 4  Veise- 

kasvatus 

Pull- 

vasikad 

36 500 100 – Pidamis- 

viis 3 

Tüüp 1      

Sõnniku- 

hoidla 1 
             

 

12.1. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja 

pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa (lämmastikubilansi meetodi kasutamise korral) 

  
Heite- 

allika 

(v.a sõnniku- 

hoidla) 

nr plaanil 

või kaardil 

Tegevusala Lämmastiku mass heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside 

kaupa kg-des  

SNAPi 

kood 

nimetus  toodangu- või 

vanuserühm 

söötmispäevade 

arv heiteallika, 

toodangu- või 

vanuserühma ja 

pidamisviiside 

kaupa 

söödas piimas juurde- 

kasvus 

lootes  munades väljaheites 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

12.2. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral) 

 

Heiteallika  
(v.a sõnnikuhoidla) nr 

plaanil või kaardil 

Veiste 
toodangu- 

või 

vanuserühm 

Karjatamine 

karjatamispäevade arv aruandeaastal aruandeaasta 

karjatamisperioodi 

keskmine 

karjatamistundide arv 

ööpäevas 

karjatamistegur sk 

1 2 3 4 5 

     

     



13. Äkkheited 

 

Heiteallikas Tegevusala, 

tehnoloogiaprotsess 

või seade 

Äkkheite põhjus Äkkheite kestus,  

tundide arv 

Välisõhku väljutatud saasteained 

Nr plaanil või 

kaardil 
nimetus SNAPi 

kood 

SNAPi 

nimetus 

CASi nr 
 

nimetus äkkheite kogus  
tegelik aruande- 

aastal 
lubatud  
aruande- 
aastaks  
(tehno- 
loogilised 

äkkheited) 

väljuvate gaaside 

mahuühiku kohta hetkeline 

kogus (keskmine tegelik), 

mg/Nm³ 

tonnides (täpsus 0,001); 
RM ja POSid – kg-des  
(täpsus 0,001); 

PCDD/PCDF – mg-des 
(täpsus 0,000001)  

tegelik  
aruande- 
aastal 

lubatud  
aruande- 
aastaks  
(tehno- 
loogilised  
äkkheited) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tehnoloogiline äkkheide1 

            

kokku     x x    x x 

Avariiline äkkheide 

       -     - 

kokku     x  -    x  - 

Muu (nimetada) 

            

            
 

1 Tehnoloogilised äkkheited (esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 I lisas nimetatud tegevuse kohta). 

 

 

 

 

 



14. Saasteainete heitkoguste vähendamise meetmed 

 

Heiteallika nr 

plaanil või 

kaardil  

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess 

või seade 
Heitkoguste vähendamise meetmed Saasteaine Heitkogus tonnides aastas 

(täpsus 0,001); 

RM ja POSid –  
kg-des (täpsus 0,001); 

PCDD/PCDF– 
mg-des (täpsus 0,000001) 

SNAPi kood SNAPi nimetus nimetus  rakenda- 

mise aasta 

(lõpp) 

CASi nr nimetus enne meetme 

rakendamist  
(…baasaasta)  

pärast meetme 

rakendamist  
(…aasta) 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

15. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed 

 

Heiteallika 

nr plaanil 
või kaardil 

Tegevusala või 

tehnoloogiaprotsess või seade 
Püüdeseade Püütav saasteaine Projekteeritud 

puhastusaste, 
% 

Tegelik 

puhastusaste, % 

Püüdeseadme  

efektiivsuse 
kontrollimise 

sagedus 
SNAPi kood SNAPi 

nimetus 
Nimetus, tüüp Arv CASi nr  Nimetus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          
 

 

 

 



 

 

16. Seletuskiri (tekstiväli) 

 

   

 

Aruande koostaja  ……………………………………………. …….        Telefoni nr ……………                                                      (allkiri, nimi) 
 

 

Kinnitatud 

Käitaja ………………………………..................……………………. (allkiri, nimi) (kuupäev)  

Kooskõlastatud 
Käitise asukoha Keskkonnaameti regiooni 

esindaja …………………………………………………… (allkiri, nimi) 

               (kuupäev) 

 

 

 

 


