Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Greiner Packaging Aktsiaseltsi (registrikood
10537929; aadress Tammi tee 42, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond, 76901; edaspidi ka
ettevõte) 28.07.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa
(edaspidi ka keskkonnaluba või õhusaasteluba) taotluse. Taotlusmaterjalid on registreeritud
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi ka KOTKAS) 28.07.2020 dokumendi nr
DM-110064-5 all ja menetluse nr M-110064 all. Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Harku
vallas Rannamõisa külas Tammi tee 42 kinnistul (katastritunnus 19801:002:2082) asuvale käitisele.
Ettevõtte põhitegevusala on plasttaara tootmine (EMTAK kood 22221). Ettevõtte
tootmisterritooriumil on 11 heiteallikat: pudeli osakonna ventilatsiooniava, termovormi osakonna
ventilatsiooniava, trükiosakonna ventilatsiooniava, töökoja ventilatsiooniava, pesuruumi
ventilatsiooniava ja trükimasinate ventilatsiooniavad (6 tk).
Ettevõttel on õhusaasteluba vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse
künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks
nõutav õhusaasteluba“ § 2. Määrus nr 67 § 2 sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise
kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis
ületab määruse lisas nimetatud künniskogust. Määruse lisas on toodud, et lenduvate orgaaniliste
ühendite (kokku arvutatuna), välja arvatud metaan, merkaptaan ja muud gaasilised orgaanilised
väävliühendid ning püsivad orgaanilised saasteained, künniskogus on üle 0,5 tonni aastas. Ettevõtte
tegevuse tagajärjel eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid koguses, mis ületab määruse nr
67 lisas nimetatud künniskogust.
Ettevõtte käitises kasutatakse plastpakendite ja -taara tootmiseks polüetüleenist, polüpropüleenist ja
polüstüreenist graanuleid kuni 5100 tonni aastas ning erinevaid lahusteid ja lahusteid sisaldavaid
kemikaale kuni 10,882 t aastas. Aasta jooksul väljutatakse käitise heiteallikatest välisõhku lenduvaid
orgaanilisi ühendeid kuni 8,56 t, lisaks veel tahkeid osakesi (summaarsed) kuni 0,349 t ja osooni kuni
2,601 t.
Ettevõtte tootmisterritooriumi suurus on 4,2 ha ning tootmisterritooriumi ümbritsevad
maatulundusmaa, ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud. Lähim elamumaa paikneb ca
325 m kaugusel põhjas Ojasalu kinnistu (katastritunnus 19801:002:6820). Maa-ameti looduskaitse ja
Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle mõjupiirkonnas kaitstavaid
loodusobjekte ega Natura 2000 alasid.
Keskkonnaamet edastas Harku Vallavalitsusele AS Greiner Packaging õhusaasteloa taotlusmaterjalid
arvamuse avaldamiseks 11.08.2020.
Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis
https://kotkas.envir.ee/ , kus taotlus on registreeritud 11.08.2020 nr DM-110064-6 (otseviide:
https://kotkas.envir.ee/documents/d/31870296cb1f4276f39cef9968d8671ce60719fed5733665d774b1fc01ca07b17b395).

