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Lõhnaaine esinemise vähendamise kava rakendamise aruanne

Lugupeetud pr Krivoka
Vastavalt KKT Oil OÜ keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV – 171223 tabeli 23 tingimusele esitame
Teile ülevaate lõhnaainete vähendamise tegevuskavas esitatud meetmete täitmisest. Lõhnaainete
vähendamise tegevuskava on kinnitatud Keskkonnaameti korraldusega Nr 25.09.2017 DM-100376-2.
Oleme varasemalt esitatud kirjades 25.06.2018.a nr 0-1.1.-10.11/157 ja 27.12.2018.a nr
O-1.1-10.1/262 jooksvalt teavitanud Teid lõhnaaine esinemise vähendamise kava tabelis nr 3 esitatud
meetmete täitmisest, alljärgnevalt anname täiendavaid selgitusi täitmisel olnud meetmete rakendamise
kohta:
-

meede nr 1 „Ennetavat hooldust võimaldavate seadmete soetamine“ – meede on rakendatud.
Ettevõtte poolt on soetud seadmete komplekt, kuhu kuulub ultraheli mõõteseade, sensorid ja
muud komplekti tarvikud, tarnijaks on Hoiame Kokku Grupp OÜ. Vastav ostu-müügileping nr
20.12.2018 on allkirjastatud poolte poolt 7. jaanuaril 2019. Seade võimaldab hinnata pöörlevate
mehaaniliste süsteemide olekut ja kulumist, läbiviia defektide analüüsi ning tuvastada
gaasilekkeid.

-

meede nr 2 „TSK kottfiltrite asendamine elektrifiltriga“ elektrifilter on rakendatud TSK-seadme
tehnoloogilisse skeemi voolikfiltri asemel alates 04.05.2018.

Lõhnaaine vähendamise kava tabelis nr 4 esitatud tegevuste kohta märgime järgmist:
meede nr 1 „Akrediteerimisvaldkonna laiendamine“ – meetme täitmist jätkatakse. Käesoleva
tegevuse raames soetakse TSK seadmele pidevmõõteseade, mis on nõuetekohaselt
kalibreeritud ja seadistatud vähemalt PMsum, CO2 ning H2S mõõtmiste teostamiseks. Tööde
maksumus on ca 250 000 €.
Märgime, et hange pidevmõõteseadme soetamiseks on läbi viidud. Hanke võitja on selgunud
ning leping hanke võitjaga Viru RMT OÜ’ga sõlmitud. Hanke raames soetatakse vajalikud
seadmed nimetatud mõõtmiste tegemiseks, toimub seadmete tarne, paigaldus ning
kalibreerimine/seadistamine. Sihtfinantseerimisleping on ettevõtte poolt samuti allkirjastatud
ning estitatud KIK-le.
Teatame, et hankevõtja esitatud tööde teostamise ajagraafiku järgselt on kogu projekti täitmise
tähtajaks määratud september 2019 (35. nädal), vt. lisa 1.
-

meede nr 2 „Meetmete rakendamise järgne lõhnauuring“ - antud tegevuse täitmine ei ole
alustatud ning selle realiseerimine on edasi lükatud vastavalt raskeõli puhatstusseadme
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rekonstrueerimise projekti elluviimisele. Märgime, et raskeõli puhastusseadme
rekonstrueerimise projekti raames on lõppjärgus taotluse ettevalmistamine KIKile esitamiseks.
Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/
Heiko Põdersalu
keskkonnajuht

Aleksei Komarkov
Keskkonnaspetsialsit
6850385

Lisad: ultraheli mõõteseadme ostu-müügi leping
pidevmõõteseadme paigaldamise ajagraafik
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