KORRALDUS
09. veebruar 2017 nr 1-3/17/319
Lõhnaaine esinemise vähendamise kava kinnitamine
I. ASJAOLUD
Aktsiaselts Alexela Sillamäe on esitanud Keskkonnaametile lõhnaaine esinemise vähendamise
kava (edaspidi ka kava) esmakordselt 26.05.2015 kirjaga nr J-08.1/85 (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis sadr.keskkonnaamet.ee 28.05.2015 nr V 92/15/13065-1). Keskkonnaamet palus oma 17.06.2015 kirjaga nr V 9-2/15/13065-2 kava täiendada
ning tegi ettepaneku kohtumiseks. Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ning Aktsiaselts
Alexela Sillamäe kohtusid 24.09.2015 (01.10.2015 protokoll on registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis nr 1-2.5/15/113). Koosoleku kokkuleppel edastas Aktsiaselts Alexela
Sillamäe kaebuste analüüsi Keskkonnaametile 19.11.2015 e-kirjaga (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis sadr.keskkonnaamet.ee 26.11.2015 nr V 92/15/13065-5). Keskkonnaamet palus kava ja kaebuste analüüsi oma 27.11.2015 kirjaga nr V 610/15/10095-3 parandada, esitades tähtajaks 11.12.2015. Keskkonnaamet edastas lisaks ka oma
03.12.2015 kirjaga V 9-2/15/13065-6 täiendavad küsimused, millele palus täpsustusi samuti
11.12.2015 tähtajaks. Käitaja palus oma 10.12.2015 kirjaga pikendada vastamise ja kava
taasesitamise tähtaega kuni 11.01.2016. Keskkonnaamet pikendas tähtaja oma 14.12.2015 kirjaga
nr V 6-6/15/10095-5. Aktsiaselts Alexela Sillamäe edastas Keskkonnaametile täiendatud kava ja
kaebuste analüüsi 11.01.2016 kirjaga nr J-08.1/226-1 (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/ 12.01.2016 nr 6-2/16/484).
Keskkonnaamet palus oma 25.01.2016 nr 6-4/16/1228 kirjaga Keskkonnainspektsioonilt arvamust
Aktsiaselts Alexela Sillamäe lõhnaaine esinemise vähendamise kava ja kaebuste analüüsi kohta.
Keskkonnainspektsioon esitas oma arvamuse ja ettepanekud 12.02.2016 kirjaga nr 14-1/16/724-2.
Keskkonnaamet tagastas oma 12.02.2016 kirjaga nr 6-2/16/484-3 Aktsiaseltsile Alexela Sillamäe
esitatud kava ja kaebuste analüüsi täiendavate seisukohtadega. Aktsiaselts Alexela Sillamäe
taasesitas oma 09.03.2016 kirjaga nr J-08.1/226-3 lõhnaaine esinemise vähendamise kava koos
lisadega. Keskkonnaamet pidas oluliseks arutada kava punkte koosolekul, mille protokolli edastas
Keskkonnaamet Aktsiaseltsile Alexela Sillamäe oma 22.04.2016 kirjaga nr 6-2/16/5202.
Nimetatud kirja lisaks oleva protokolli kohaselt lubas Aktsiaselts Alexela Sillamäe esitada
parandatud kava hiljemalt 13.05.2016, kuid 10.05.2016 edastas e-kirjaga avalduse tähtaja
pikenduseks kuni 27.05.2016 (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr 62/16/5202-2). Keskkonnaamet arvestas Aktsiaseltsi Alexela Sillamäe avaldusega ning pikendas
tähtaja kuni 27.05.2016.

Aktsiaselts Alexela Sillamäe esitas parandatud kava oma 27.05.2016 kirjaga nr J-08.1/69-1
(registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 30.05.2016 nr 6-2/16/5202-5).
27.06.2016 kirjaga nr 6-2/16/5202-6 tagastas Keskkonnaamet esitatud kava koos tekkinud
küsimuste ning ettepanekutega. 24.08.2016 esitatud kirjaga nr J-08.1/69-3 (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 6-2/16/5202-7) on andnud käitaja vastused
Keskkonnaameti teikkunud küsimustele.
Käitaja on edastanud oma 7.10.2016 kirjaga nr J-08.1/69-7 (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 10.10.2016 nr 6-2/16/5202-10) Aktisaselts Alexela Sillamäe
lõhnaaine esinemise vähendamise kava vastavalt 20.09.2016 kohtumisel kokku lepitule.
Keskkonnaamet vaatas esitatud kava üle ning palus oma 07.11.2016 kirjaga nr 6-2/16/5202-13
kava parandada, millele on käitaja vastanud oma 22.11.2016 kirjaga nr J-08.1/69-10 (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 22.11.2016 nr 6-2/16/5202-15). Käitaja on
edastanud
5.12.2016
kirjaga
nr
J-08.1/69-12
(registreeritud
Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 6.12.2016 nr 6-2/16/5202-17) parandatud versiooni lõhnaaine
esinemise vähendamise kavast. Keskkonnaamet on pidanud esitatud versiooni piisavaks, et kava
meetmetega nõustuda.
Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 edastas Keskkonnaamet 23.12.2016 kirjaga
nr 6-2/16/5202-18 käitajale ja Keskkonnainspektsioonile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks
lõhnaaine esinemise vähendamise kava kinnitamise korralduse eelnõu koos kavaga. Käitaja ega
Keskkonnainspektsioon ei esitanud ettepanekuid eelnõu kohta.
II. KAALUTLUSED
Aktsiaselts Alexela Sillamäe (edaspidi ka käitaja) (registrikood 11353606) tegutseb
keskkonnakompleksloa nr KKL/321724 (edaspidi ka luba) alusel, mis on kehtiv alates 16.10.2012.
Aktsiaselts Alexela Sillamäe terminal asub Sillamäel, aadressil Kesk 2b (maaüksuse katastritunnus
73501:001:0072), Kesk 2g (maaüksuse katastritunnus 73501:001:0074), Kesk 2p (maaüksuse
katastritunnus 73501:001:0140) ja Kesk 2u (maaüksuse katastritunnus 73501:001:0141). Ettevõte
tegutseb Sillamäe sadama territooriumil, mis on ette nähtud nafta, naftasaaduste ja
alternatiivkütuste hoidmiseks ja ümberlaadimiseks tankeritele, raudteetsisternidesse ja
paakautodesse.
Alates 1. jaanuarist 2017 kehtib atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS), mis asendab seni kehtinud
välisõhu kaitse seaduse (edaspidi VÕKS). Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 5 lõige 5 sätestab,
et kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse
menetluse alguses kehtinud õigusnorme. VÕKS § 34 lõikest 62 tulenevalt kinnitab lõhnaaine
vähendamise tegevuskava Keskkonnaamet. VÕKS § 34 lõike 61 kohaselt peab lõhnaaine
vähendamise tegevuskava sisaldama kavandavate abinõude loetelu, milles on nimetatud abinõude
maksumus, abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad. Keskkonnaamet kontrollis tegevuskava
vastavust VÕKS-i nõuetele ning hindas tegevuskava vastavaks.
Käesolevale korraldusele on lisatud aktsiaseltsi Alexela Sillamäe lõhnaaine esinemise
vähendamise kava.
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III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, Aktsiaselts Alexela Sillamäe 05.12.2016 esitatud lõhnaaine esinemise
vähendamise kavast ja Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016. a käskkirja nr 1-1/16/306
“Keskkonnaameti keskkonnaosakonna põhimääruse” lisa 1 punktidega 2.3.1 ja 3.9.4" otsustan:
1. Kinnitada Aktsiaselts Alexela Sillamäe (registrikood 11353606) lõhnaaine esinemise
vähendamise kava.
2. Kava tegevuste kontrollitavuse tagamiseks esitada lõhnaaine esinemise vähendamise kava
rakendamise aruanne Keskkonnaametile vähemalt kord aastas. Aruanne esitada
Keskkonnaametile möödunud aasta tegevustest hiljemalt järgneva aasta 28. veebruariks.
3. Korraldus teha teatavaks käitajale Aktsiaselts Alexela Sillamäe, Keskkonnainspektsiooni IdaVirumaa büroole ning Sillamäe Linnavalitsusele.
4. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Emma Krikova
juhataja
Kompleksloabüroo
Saata: Aktsiaselts Alexela Sillamäe, Keskkonnainspektsioon, Sillamäe Linnavalitsus

Arlene Allandi
kompleksloaspetsialist
Kompleksloabüroo
3/3

