Keskkonnaministri 07.12.2016 määrus nr 63
„Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside
heitkoguse taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded
ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse
täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm”
Lisa 1

PAIKSE HEITEALLIKA KÄITAJA
KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSE LOA TAOTLUS
Loa taotluses sisalduv konfidentsiaalne teave märgistada tärniga (*).

Loa taotluse esitamise kuupäev
Loa taotluse registreerimisnumber
Käitaja andmed
nimi
registrikood
asukoht
telefon, faks
e-post
Käitise andmed
nimetus
asukoht
asukoha territoriaalkood
EHAK1 klassifikaatori järgi ja
heiteallika(te) geograafilised
koordinaadid
kontaktisiku nimi, amet
kontaktisiku telefon, faks ja
e-post
Emaettevõtte
nimetus
andmed
asukoht
Käitise muud
õhusaasteloa või
kehtivad load
keskkonnakompleksloa number
ja andmise kuupäev
jäätmeloa number ja andmise
kuupäev
Käitise
põhitegevusala (EMTAK2
tegevusalad
koodi järgi)
muud tegevusalad (EMTAK
koodi järgi)
kasvuhoonegaaside
heitkoguseid põhjustava
tegevusala3 liik

1

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator.
Eesti majandustegevusalade klassifikaatori vähemalt neljakohaline kood.
3
Paiksete heiteallikate käitajate tegevusalade loetelu on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 155 lõike 1 alusel
Vabariigi Valitsuse määrusega.
2

Käitises
kasutatavad
tehnoloogiad ning
nende kirjeldus

kasutatava(te) tehnoloogia(te)
lühikirjeldus
kasvuhoonegaaside heiteallikate
lühikirjeldus
põletusseadmete installeeritud
nimisoojusvõimsus või
summaarne soojusvõimsus,
MW (kui on asjakohane)
kasutatavad toor- ja lisaained,
mis tõenäoliselt võivad
põhjustada kasvuhoonegaaside
heidet
jrk nr
nimetus

CAS kood4

kogus t/a m3/a

erikulu

aastane tootmismaht
süsinikdioksiid (CO2)
metaan (CH4)
dilämmastikoksiid (N2O)
fluorosüsivesinikud (HFC-d)
perfluorosüsivesinikud (PFC-d)
väävelheksafluoriid (SF6)
kõigi kasvuhoonegaaside
summaarne aastane heitkogus
(t/a) CO2 ekvivalendina
(ümberarvutamisel kasutada
globaalse soojendamise
potentsiaale)
Kasvuhoonegaaside seire
seirekava järgi
(täidetakse kõigi
heiteallikate kohta
eraldi, vajaduse
korral lisada ridu
juurde)

Kasvuhoonegaaside
heitkoguste

heiteallika nimetus, asukoha
geograafilised koordinaadid
heitkoguse mõõtmis- või
arvutusmeetod
mõõdetavad parameetrid
(mõõtmise korral)
mõõteriistad või -seadmed ja
metoodika ning proovi
analüüsiv labor (mõõtmise
korral)
heitkoguse mõõtmis- või
arvutusmeetodi määramatuse
hinnang
seire sagedus
meetme nimetus
meetme rakendamise tähtaeg
eeldatav heitkoguse

CAS numbrit käsitlevat teavet sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008,
mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ
ja (EÜ) nr 1999/45 ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.
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vähendamise
meetmed

vähendamine CO2
ekvivalendina (t/a)
meetme rakendamise
määramatuse hinnang
Kauplemisperioodi, milleks luba taotletakse, kestus

Käitaja esindaja: ………………………………………………………………………………
(nimi, allkiri, ametikoht)

