Põltsamaa Vallavalitsus
info@poltsamaa.ee
14.12.2021 nr DM-117672-5

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja eelnõude esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse
saamiseks
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Orkla Eesti AS (registrikood 11267031;
aadress Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond) poolt esitatud keskkonnaloa
L.ÕV.JÕ-3778 muutmise taotluse. Orkla Eesti AS Põltsamaa tehas asub aadressil Tallinna mnt
7, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48103 (katastritunnus 61701:001:0063,
61701:001:0059).
Ettevõtte põhitegevusala on puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, kõrvaltegevusalaks
auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine ettevõtte tarbeks. Ettevõte taotleb keskkonnaloa
muutmist seoses põhikatla (nimisoojusvõimsusega 5,111 MWth) üleviimisega
põlevkiviõliküttelt vedeldatud maagaasile ja põletusseadmete käitamisest eralduvate
saasteainete koguste vähenemisega.
Keskkonnaloa L.ÕV.JÕ-3778 muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud
muudetud keskkonnaloa eelnõu ja loa andmise korralduse eelnõu.
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lõike 2 kohaselt avaldab
Keskkonnaamet teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) ja kohalikus või maakondlikus ajalehes.
Teate võib kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata jätta, kui kavandatud tegevusega
kaasnev keskkonnarisk või keskkonnahäiring on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik
huvi. Keskkonnaamet ei pea teate avaldamist kohalikus või maakondlikus ajalehes vajalikuks,
sest kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnahäiring on väike.
KeÜS § 43 lõike 1 ning haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 40 sätete alusel teavitame
Teid, et Keskkonnaamet on koostanud keskkonnaloa nr L.ÕV.JÕ-3778 muutmise korralduse
eelnõu ja keskkonnaloa nr L.ÕV.JÕ-3778 muutmise eelnõu. Keskkonnaloa muutmise taotlus,
eelnõud ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad digitaalselt Keskkonnaameti
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload“ ja
„Keskkonnalubade taotlused ja menetlused“ alt menetlusnumbriga M-117672, kus taotlus on
leitav dokumendi nr T-KL/1009706-2 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-117672-3
alt.
Kohaliku omavalitsuse arvamust seoses menetletava loaga ootame hiljemalt ühe kuu jooksul
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käesoleva kirja kättesaamisest arvates kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.
Juhime tähelepanu, et KeÜS § 47 lõike 4 alusel peab kohalik omavalitsus avaldama 7 päeva
jooksul keskkonnaloa taotluse teade oma veebilehel. Kui Te ei jõua tähtajaks arvamust esitada,
siis loeme, et olete andnud enda kooskõlastuse. Menetluse käigus on ka hiljem võimalus esitada
edasisi seisukohti.
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