
 
Keskkonnaministri 30. detsembri 2014. a määrus nr 60 

 „Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, 
seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja 
muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa 
taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded“ 

Lisa 2 
 

(keskkonnaministri 25.03.20152015. a määruse nr 19 
sõnastuses) 

 
 

 

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete 
käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotlus 

 
 
1. Loa taotleja üld- ja kontaktandmed 
 
Ärinimi  
Registrikood  
Aadress  
Telefon  
E-posti aadress  
Kontaktisik  
 
 
2. Käitlemistoimingud, milleks käitlemisluba taotletakse 
 
 
Käitlemisluba taotletakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise 
võimalusega paiksete tuletõrjeseadmete paigaldamiseks, hooldamiseks, teenindamiseks ja 
lekkekontrolli tegemiseks ning fluoritud kasvuhoonegaasi kogumiseks nimetatud seadmetest. 
 



3. Andmed loa taotleja käsutuses olevate töötajate ja töömahu kohta 
 
3.1 Andmed loa taotleja käsutuses olevate töötajate kohta, kes omavad Eestis antud erialast kutse- või osakutsetunnistust või teises Euroopa Liidu 
liikmesriigis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 304/2008 välja antud töötaja sertifikaati ja keda loa taotleja oma töös rakendab, ning töötajate ja loa 
taotleja töötundide arv aastas 
Täiskohaga töötaja töötundide arv aastas on kuni 1900. 
 
Ees- ja perekonnanimi 
 

Isikukood Osakutse-
tunnistuse või 
sertifikaadi 
number 

Osakutse-
tunnistuse või 
sertifikaadi 
väljastanud asutus, 
teises Euroopa 
Liidu liikmesriigis 
väljastatud 
sertifikaadi puhul 
ka väljastaja riik 

Osakutse-
tunnistuse 
või teise 
Euroopa 
Liidu 
liikmesriigi 
sertifikaadi 
kehtivuse 
lõpptähtaeg 
(pp.kk.aaaa) 

Töötundide arv 
aastas (t/a) 

      

      

      

      

      

      

    Kokku  

 



3.2 Fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavate seadmete arv aastas, millele loa taotleja teeb lekkekontrolli 
Ei pea täitma tegevust alustav ettevõtja. 
 
Aine kogus seadmes Lekkekontrolliga hõlmatud 

seadmete arv (tk) 
Kohustusliku lekkekontrolli sagedus (vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 517/2014 artiklile 4) 

5 või enam ja kuni 50 
süsinikdioksiidi ekvivalenti 

 1 kord aastas 

50 või enam ja kuni 500 
süsinikdioksiidi ekvivalenti 

 2 korda aastas 

500 või enam süsinikdioksiidi 
ekvivalenti 

 
2 korda aastas (lekke tuvastamise süsteemi olemasolu on 
kohustuslik) 

Aastas tehtavate lekkekontrollide arv 
kokku 

 
 

 
Üks töötaja jõuab teha kuni 100 lekkekontrolli aastas. 
 
 
3.3 Soovi korral loa taotleja täiendavad kommentaarid punktide 3.1 ja3.2 kohta 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.4 Tegevust alustava ettevõtja korral hinnang eeldatava töömahu kohta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4. Loa taotleja käsutuses olevad töövahendid 
 
Töövahendi nimetus 
 

Töövahendi(te) arv 

Kaal alates 200 kg 
 

 

Elektrooniline lekkedetektor 
 

 

Lekke otsimiseks kasutatav vahukomplekt 
 

 

Võtmekomplekt koos momentvõtmega 
 

 

 
Taotlejal on vajalikud kaal, võtmekomplekt ning elektrooniline lekkedetektor või vahukomplekt. 
 
 

5. Loa taotleja töömeetodite kirjeldused 

1) Süsteemi testimine, sh mahutite survekontroll kustutusaine mahutite utiliseerimise või taastäitmise kaudu. 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Kustutusainemahutite vahetamine ja aine lisamine täitejaama olemasolul. 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 



 
 
 
 
 
 
 
3) Lekkekontrolli planeerimine ja tegemine (vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklitele 3 ja 4 ning Euroopa 
Komisjoni määrusele (EÜ) nr 1497/2007). 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
4) Taotluse punktis 4 näidatud kaalu ning elektroonilise lekkedetektori (kui taotleja seda seadet lekkekontrolliks kasutab) ning taotleja hooldatavatesse 
tuletõrjeseadmetesse kuuluvate mahutite manomeetrite kontroll üks kord aastas, et tagada nende töövahendite nõuetekohane toimimine. 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 

5) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate mahutite ja süsteemide märgistamisnõuete tagamine vastavalt välisõhu kaitse seaduse paragrahvile 12235. 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 
 
 
 
 
 
 



6) Süsteemiga ühendamata fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate mahutite hoiustamine, et hoida ära lekked õnnetusjuhtumite tõttu, mille tulemusel 
toimub mahutite mehaaniline kahjustamine, näiteks vigastatakse ventiili. 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
7) Jäätmeseaduse § 25 lõike 2 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete (probleemtoodete), mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaasi, 
üleandmine. 
Loa taotleja ettevõttes rakendatud töökorra kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kinnitused 
 
Käesolevale taotlusele allakirjutamisega kinnitan, et: 
• taotluses esitatud andmed on tõesed; 
• teavitan loa andjat viivitamatult minu käsutuses osakutsetunnistust või Euroopa Liidu teiste liikmesriikide asjakohast sertifikaati omavate töötajate arvu, töömahu 

ja töövahendite muudatusest, mis mõjutab käitlemisloaga teha lubatud käitlemistoiminguid, ning vajaduse korral taotlen käitlemisloa muutmist. 
 
7. Taotluse esitaja andmed 
 
Ees- ja perekonnanimi  
Ametinimetus  
Aadress  
Telefon(id)  



E-posti aadress  
 
Taotluse esitaja allkiri 
……………………………… 
 
Taotluse esitamise kuupäev 
 
………………………………. 
 
 
Lisa 
Kui loa taotleja rakendab Euroopa Liidu teises liikmesriigis välja antud töötaja sertifikaadiga töötajat, esitatakse sertifikaadi tõlge, mis vastab välisõhu 
kaitse seaduse § 12219 nõuetele. 

 


