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Adven Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-171259 muutmise taotluse menetlusse
võtmisest teavitamine ja ja keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-171259 muutmise otsuse eelnõu
edastamine arvamuse avaldamiseks

Teatame, et oleme võtnud menetlusse Adven Eesti AS (registrikood 10066299, aadress Kassi tn
1, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond; edaspidi ka ettevõte) keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-
171259 muutmise taotluse.

Ettevõte taotleb Viljandi maakonnas Viljandi vallas Viiratsi alevikus aadressil Sakala tn 3a
(katastritunnus 89201:002:0039, kinnistu nr 3499739) asuva katlamaja keskkonnaloa muutmist.

Viiratsi kaugkütte katlamajas on restkoldega katel nimisoojusvõimsusega 1,05
MWt h (heiteallikas SA-30), mis kasutab aastas kuni 2 435 t tükkturvast ja 3 063 t puiduhaket

ning kaks kuumaveekatelt (heiteallikas SA-10 nimisoojusvõimsusega 1,94 MWth ja heiteallikas

SA-20 nimisoojusvõimsusega 1,22 MWth), mille kütmiseks kasutatake kuni 750 tuh Nm³

maagaasi. Esitatud taotlusega soovitakse lisada keskkonnaloale maagaasiga köetavate
põletusseadmete alternatiivse kütuseliigina diislikütus (kuni 600 t aastas) ning uue heitallikana

(V1) diislikütuse mahuti (5 m3).

Keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr
L.ÕV.VI-171259 eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu.

Keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-171259 muutmise taotlusega, loa ning otsuse eelnõudega ja muude
asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
(https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-121765, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-
KL/1015050-2 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-121765-4 alt.

Palume Teil seitsme päeva jooksul avaldada keskkonnaloa muutmise taotluse teade oma
veebilehel. Üksikasjalikuma arvamuse avaldamiseks taotluse kohta näeb keskkonnaseadustiku
üldosa seadus ette ühe kuu pikkust perioodi pärast teate kättesaamist. Seoses energiaturu
olukorraga ja vajadusega taotluste kiireks menetlemiseks palume erandkorras anda oma
arvamusest teada võimalusel kahe nädala jooksul aadressile info@keskkonnaamet.ee.
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Keskkonnaloa taotlemine: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 2, 
§ 49 lg 1
Taotluse avalikustamine: KeÜS § 47 lg 1, lg 2 ja lg 4
Arvamuse avaldamine: KeÜS § 43 lg 2, § 48 lg 4, haldusmenetluse seaduse § 16 lg, § 49 lg 1 ja
lg 3
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