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29. september 2016.

а

пr 532-k

Кеskkоппаmбju hindamise рrоgrаmmi avalikustamine
2. miirtsil 2016. а esitas ЕurоСhеm Terminal Sillamёe Aktsiaselts projekteerimistingimuste
taotluse (sisse tulnud 2,0з.20\6. а nr 7-6lбо6-1). Projekteerimistingimuste taollusega
taotletakse projekteerimistingimusi pristitamaks ehitisi kasutamise otstarbega vedelktituse-,
kiittegaasi- jm terminali hoidlahooned ning гajatised vedel- чбi gaasikiiйse hoidmiseks.
Taotluse kohaselt soovitakse tiipsustada arhitektuurilisi- ja ehifuslikke tingimusi,
kavandatavate ehitiste asukohta ning vajadusel ehitise teenindamiseks vajaliku mаа suurust ja
piire, samuti soovitakse t5psustada haljastuse-, hеаkоrrа- jalvбi 1iikluskorralduse pбhimбtteid.
Taotluse jёrgi kavandatakse ammoniaagiterminali koosseisus jiirgmiste ehitiste rajamist:
raudtee mйalaadimisestakaad 2 х 31 kohta, ammoniaagi mahutipark 2 х з0 000 t,
ammoniaagi рumьаmаjа, ammoniaagi ktilmutusjaam, ammoniaagi ktilmutusjaama бhu
kondensaatorid, tбrvik (ammoniaagi aurude ohutuks utiliseerimiseks йtihutusjaama rikke чбi
elektritoite katkemise kоrrаl), perspektiivne Vепеmаа Fбdеrаtsiооп
- Bestl ammoniaagi
tоrцiuhеt terminali ja muude rajatistega liidestavad ehitised ja vastuvбtusбlm (tоrujuЙ
lahendatakse fulevikus eraldi projektiga), torustik ja stendei ammoniaagi laadimiъeks
laevadele, tuletбrjevee pumpla, tuletбrjevee mahuti Z х i ооО mЗ, alajaam, dIiselgeneraator,
remonditбtikoda ja tagavaraosade ladu, administratiiv-olmehoonb, чаlчеhоБпе/рааslа,
raudteekaal, tehnoloogiliste torustike estakaad, lЁmmastikuseade, kompressorjaam.
Ёbltirt.
kavandatav asukoht on sillamiiel eeldatavalt kinnistutel kesk tn 2d ja Къsk tn 2z. Taotlusele
оп lisatud eskiis ,,SillamЁe ammoniaagi terminal" (SWECO Projekt дS tбб пr 15з20-0023) ja
asendiskeem.

keskkonnamбju hindamise (edaspidi кмн) algatamise vajaduse otsustas sillamiie
Linnavalitsus 10. miirtsi 2016. а korraldusega пr 126-k ,,Йeskkorrnamбju hindamise
algatamine",,Ehitusseadustiku" ý 31 lбikе 1ja,,Keskkonnamбju йiпdаmisе ja
keskkonnajйtimissristeemi seaduse" (edaspidi KeHJS) б lбikе t punktide З2 jаЗЗ
alusel.
ý

кмн

algatamisest teavitas sillam8e Linnavalitsus ametlikus vЁljaandes дmetlikud
Teadaanded 14. miirtsil 2016. а ja Sillam?ie linna veebilehel 15. marisil 2016.
а, samuti
teavitas puudutatud isikuid ja menetlusosalisi 14, miirtsil 20]^6. а.
14.

juuni

2016.

а kirjaga (sisse tulnud 14.0б,2016, а пr 6-211642-1) edastas ЕurоСhеm
AS Sillamiie Linnavalitsusele Sillamie u--o.riuugiterminali кмн

ТеГmiПаl Sillamile

programmi

keHJs ý 14 lбike б jdrgi kontrollib

otsustaja jйteksperdi litsentsi olemasolu. кмн
programmi koostamisel оп juhteksperdiks Hendrik puhkim, sillamдe
Linnavalitsus on

kолпtrоlliпud juhteksperdi litsentsi olemasolu keskkonnaministeeriumi
kodulehel avaldatud
informatsiooni рбhjаl, mille jflrgi l7. juuni 2016. а ja20, septembri
2016.
а seisuga оп kehtiv
КМН hindamise litsents пr КМНOlз5 цеьtlь kuni "zо.tо.zоtя. а;.

KeHJS ý 15' lбike 2 jllrgi kontrollib otsustaja 14 pдeva jooksul keskkonnamбju
hindamise
programmi saamisest arvates programmi vaslavust sama
seaduse ý-s 13 siitestatud пбuеtеlе
ning edastab
selle asjaomastele asutustele seisukoha esitamiseks..

sillamЁe Linnavalitsus on kontrollinud кмн
рrоgrаmmi vastavust 11egJs ý-s 1з sёtestatud
пбuеtеlе ning leiab, et КМН
vastib
nendele пбuеtеlе. кйН Ёksperdirtihm on
рrоgrаIпm
esitanud SillamЁe ammoniaagiterminali projekteerimistingimuste
taotluse кмН programmis
kavandatava tegevuse eesmiirgi ja tapse asukoha; kачапъаtача
tegevusela selle reaalsete
alternatiivsete vбimaluste ltihikirjelduse; eeldatavalt
mбjutatava- kеsйппа kirjelduse;
kavandatava tegevuse seosed strateegiliste planeeri.lraoЁu.nentidega;
Бuь. Kuu*datava
tegevuse
selle reaalsete altematiivsete vбimalustega eeldatavalt kaasneva
olulise
keskkonnamбju, eeldatavate mбjuallikate, mбjuаlа
SuuruSe
.
mбjutatavate
keskkonnaelementide kohta; keskkbnnamбju hindamisel
kasutatava hindamismetoodika
kirjelduse, sealhulgas teave keskkonnamбju hindamiseks
vajalike uuringute kohta;
kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete
чбimаlustе Ёеskkоппаmбju hindamise
ning selle tulemuste avalikustamise ajakava; andmed
arendaja kohta ning juhteksperdi nime
vбi eksperdiriihma koosseisu, nimetades ja
рбhjепduа.r, -iiriseid valdkJndi ja millist mбju
|akkab iga rrihmа kuuluv isik hindamu;^ urjuo*uste' asutuste loetelu koos menetlusse
kaasamise рбhj endusega.

ja

ning

28, juuni 2016, а kirjaga Tlr 6-211719-1 edastas
Sillamёe Linnavalisus
asj aomastele asutustele seisukoha esitamiseks.

КМН

рrоgrаmmi

Asjaomastest asutustest esitas Sillamiie Linnavalitsusele
З0 paeva jooksul keskkonnamбju
hindamise рrоgrаmmi saamisest аrчаtеs
kohta
оmа pЁdevusvaldkonnast lдhtudes
рrоgrаmmi
seisukoha, sealhulgas_Цyu"e"
рrоgrаmmi asjakohasuse ja piisavuse kohta: 1.07.2016. а
kirjaga (sisse tulnud 1.07.2016.
B-ztt,lбs:l) Teйilise Jarelevalve Amet, 6,07.2016. а
kirjaga (sisse tulnud 6.07.2О16. аж 6-2l17rя-zj as
Sillamae Sadam, 7.07.2ol6.a kirjaga
(sisse fulnud 7.07.2016. а w 6-2l|8З0-1)
Toila Vallavalitsus, 7.07,;u6. а Hrjaga (sisse
tulnud 7,07,20]16, а_пr 6-211835-1) Ida-Viru Maavalitrus,
15.07 .20|6, а kirjaga (sisse tulnud
l5,07,20l6, а пr 6-2l17l9-з) Terviseamet,25.07.2016.
а kirjaga (sisse tulnud 25.07,2016. а
Ш 6-2117l9'4) Keskkonnaameti Viru regioon, 27.07.2016, kirjaga
(sisse tulnud
27,07,2016, а пr 6-2/1719-5]) KeskkonnainspЪktsiooni
Ida-Virumaa briroo ja 28,О7,2016. а
kirjaga (sisse tulnud 28.07,2О16. апr 6-2l|9oi-t1
гааstеЙеti Ida piiЁstekeskus.

ii

а

KеHJS ý 15' lбike 5 jtirgi vaatas SillamЁe Linnavalitsus
14 piieva jooksul asjaomaste asutuste
seisйohtade saamisest агvаtеS seisukйad labi ning -andis
arendajale ja juhteksperdile
SillamЁe Linnavalitsuse 12. augusti 2016. а kirjaga
Ъ-в-ztzов.5-1 оmа seisukoha кмн

рrоgrаmmi asjakohasuse ja piisavuse kohta, аrчеstаdБs asjaomaste asutuste
esitatud аrчаmusi.

SillamЁe Linnavalitsus nбustus asjakohaste asutuste poolt
esitatud seisukohtadega ning esitas
lisaks teiste asjaomaste asutuste seisukohtades
tooduj ett"pbeKutele omapoolsed ettepanekud
КМН рrо grammi tiiiendami seks.

KеHJS ý 151 lбike б
juhtekspert vбi eksperdirtihm koos
arendajaga vajaduse kоrrаl
tTgl teeb
otsustaja seisukoha рбhjаl
рrоgrаmmis parandus.d ;u tai.ndused nlrrg ,Ёifйь seisйohtade
arvestamist vбi pбhjendab arvestamata jatmist,
seejarel esitai *йdulu otsustajale

|91kkоппаmбju hindamise tёiendatud programmi, millele lisatakse asjaomaste asutuste
kirjade koopiad.

20, septembril 201:6.

а

esitas ЕurоСhеm Terminal Sillamie Aktsiaselts (sisse tulnud

20"09.2016. пr 6-2/2396-1) tДiendatud,SillamДe ammoniaagiterminali

KеHJS ý

КМН рrоgrаmmi.

lбikе 7 kontrollib otsustaja parandatud ja tЁiendqtud keskkonnamбju hindamise
.рrоgrcmmi, sealhulgas asjaomaste аsйstе seisukohtbde arvestamist чбi arvestamata jёtmist,
kмsates vajaduse kоrrаl menetlusse asjaomase asutuse, kelle seisukohta ei ole arvestatud.
151

sillamдe Linnavalitsus оп kontrollinud parandatud ja tЁiendatud кмн programmi,
mille
punktis l0.2 on toodud tabel кмн рrоgrаmmi kohta asjaomastelt aъutustelt
esitatud
seisukohtade ja nendega arvestamise kohta. vastavalt кмн
рrоgrаmmi punktile 10.2 оп

asj

aomaste asufuste seisukohti arvestatud j iirgmiselt:

Asutus, kirja kuupЁev ja
пumЬеr

Seisukoht КМН рrоgrаmmi
kohta

Tehnilise Jiirelevalve
Amet,
1.07.2016 ж |-l2/16l074-002

Soovitame рdбrаtа tahelepanu

ka vбimalikule doomino

efekti
vбimalusele,
arvestades asjaolu, et tulevase
terminali liiheduses on palju
erinevaid suurбппеtusе ohuga ja
ohtlikke ettevбtteid.

esinemise

Eksperdi kommentaar
seisukohaga
arvestamise kohta
Arvestatakse riskianaliitisi
koostamisel. Tehnilise
Jiirelevalve
Amet
kaasatakse riskianaltitisi
tegemisse vбimalikult

varajases

Riskianalriiisi

staadiumis.
puudutavat

alapeattikki ptk 8.3.4 lбрus

on vastavalt tiiiendatud.
Info
edastatakse

riskianalritisi koostaj ale.

AS Sillamae Sadam,
6,07.20lб

ж |-l126

Ida-Viru Maavalitsus,
6.07,20lб пr lЗ -4l20lбl
зз44-2

Puuduvad ettepanekud КМП vбеtud
рrоgrаmmi muutmiseks чбi
tёiendamiseks. Рrоgrаmm оп
asjakohane ja piisav, КМН
labiviimisel оп vбimalik kбik

kavandatava obj ektiga seonduvad
keskkonnamбjud kбigektilgselt
vЁýa selgitada. Eksperdiri.ihm оп
tlsava suuruse la
kдsitleda koostatavas Еurосhей
Sillamaie

Terminal

teadmiseks.

Arvestatakse.

Teemat

kЁsitletakse riskianaliitisi
ammoniaagiterminali КМН koosseisus. Kskianaltii.isi

aruandes detailsemalt meetmeid,
vбetakse ачаriiоlukоrrа
tekkimisel tarvitusele ohutu
liikluse tagamiseks Е20 JбhчiNаrча maanteetrassi sillamёe

mis

puudutavat alapeattikki ptk
8.3.4 lбрus оп vastavalt
tЁiendatud. Info edastatakse
riskianaltirisi koostaj ale.

4,

Toila Vallavalitsus,
7.07.20lб пr 6.44.зl669-т)

Punktis 8.2 on miirgitud mбjuаll Arvestatakse.
suuruseks 2 km. Mбjualasse jЁёl TДpsustuseks: 2 km on
peale КМН
рrоgrilпmlI КМН kёsitlusala (eeldatav
mtirgitud Pёite kiila elupaigt mбjuаlа). Мбjuаlа ulatust
en.Lmus Piiite ktilast ja osi tiipsustatakse
кмн
Vaivina ktila elupaikadest. Toilz aruande koostamise kёigus.

vald реаЬ vajalikuks КМЕ КМН programmis

on

iiksikasjaliku mёrgitud terminalile lДЫm
kiisitleda keskkonnamбju antuc asustus, mбjudе hindamisel
рrоgrаfirmls

piirkonna inimeste
heaolule ja чаrаlе.

tervisele.

arvestatakse
mбjualasse

kogu

asustusega.

Jaaya

КМН
programmi ptk 8.З.4 on
vastavalt tiipsustatud.
5.

Terviseamet, | 4.07 .20 l 6 palume
м 9.З-4/460l
hinnata

lisaks

ka

tбёstusmihale Arvestatakse. КМн
liiklusmiira ning programmi ptk 8.3.2 on

hindamisel чбttа аrчеssе auto-, vastavalt tдiendatud.

raudtee-ja lennuliikluse ning

veesбidukitega kмsnev mtirа.

6.

Keskkonnaamet,
25.07.20|6пr 6зllбl8з74-2

seoses ebameeldivate lбйаdе Arvestatakse. КМН
esinemisega Sillamёe linnas рrоgrаmmi ptk 8.З.2 оп
tuleks eeldatavate mбjudе tдiendatud lбhпааiпеtе
hindamisel lбhпа hinnang КМН kёsitlemise vajadusega.
programmis eraldi punktina viilja Eraldi peattikina tuuakse
tuua.
lбhnaainete teema vДlja

кмн

7.

aruandes.

Vt

Keskkormainspeklsi о on, Keskkonnainspektsioon nбustub
Arvestatakse.
vasfus
27 .07 .2016 пr 6-2l |7 1,9-5 Keskkonnaameti kirjas
6- keskkonnaameti
З l Тбl8З7 4-2 toodud seisukohaga,
seisukohale eespool.
tuleb
рrоgrаmmis
eeldatavate mбjudе hindamisel
eraldi vёlja tuua lбhпа hinnang.

ш

et КМН

8.

PiИsteamet, 26.07 .2О16
ttt 7.2-2.Зl14262-2

КМН

рrоgrаmm

ettepanekud
Tдiendada lk Зб

on

hasti
sisulised
puuduvad.
riskianaltitisi

koostatud ning

puudutavat lбiku -PiiДsteameti
Ida 'ptiiistekeskus soovib olla

kaasatud riskianaliir,isi tegemisse
vбimalikult varajases staadiumis,
et anda riskianaltirisile sisendeid.

soovitame teha koostёбd Asidega Sillam2ie Sadam ja ВСТ,

kuna neil on

kogemusi

Arvestatakse. kskianaltirisi
puudutavat alapeattikki ptk
8.3.4 lбpus on vastavalt
tiiiendatud. Info edastatakse
riskianalritisi koostaj ale.

аmmошааg1

vajaliku
koostamisel.

kЁitlemisel ja
dokumentatsiooni

Koosseisuliselt

on

Keskkorrnamini steerium,
2.08.2016 ж 7-

tegemist
eksperdiriihmaga.
lisada
keskkonnaministeerium
asj aomaste asutuste nimekirj а.

SillamЁe Linnavalitsus,
6,4-4.зl669-|

Kёsitleda rajatava terminali
koosmбju teiste toбstusallikatega
ja tegevusliikidega (И. р. 4.4,З.
Ohtlikud ettevбtted). 2) Hinnata
kбigi saasteallikate koosmбju, sh
viiljaspool Sillamiied paiknevad
allikad, mille mбju ulatub
SillamДele. 3) Koostatavas КМН
aruandes реаЬ sisalduma пбuе, et
terminal реаЬ osalema Sillamёe
бhuseirejaama tббs, miiiirates

|2llбl609l-з

piisava
Palume

l)

monitooritavate

Arvestatud,
keskkonnaministeerium on
lisatud asjaomaste asufuste
hulka фtk l0.1 Tabel 6).

Arvestatakse.

programmi

КМН

ptk 8.3.2

on
tёiendatud.
Arvestatakse Кмн аruапdе

vastavalt

ja

riskianali.itisi

koostamisel. Riskianaliiiisi

koostamist

пбudеd

puudutavad
edastatakse

riskianaltitisi koostaj ale.

saasteainetena

Nнз, No2, со, LоЁ, PMl0.
КМН aruandes реаЬ sisalduma

пбuе tagada terminalist liihtuvate
lбhпааiпеtе
piirvёЁrtused. 4) КМН aruandes

saaste- ja

tuleb ette nfia

terminali

indikaatorseadmetel baseeruv
hoiatus-hЁiresiisteem, mis annab
mЁrku nii ohtlikust gааsi-бhu
segu kontsentratsioonist

kui

ka

tildisest ammoniaagi рiirпоrmi
iiletamisest. 5) КМН аruапdеs
tuleb. vastavalt ohuhinnangus

toodule ette пЁhа
varajase hoiatuse
kavandamine. 6) КМН

terminali
stisteemi

aruandes
tuleb ette niiha kohustus terminali
juhtimisstisteemi
standardiseerimiseks (ISO 9001,
ISo l4001
Seega on КМН programmi tiiiendatud ja
asutuste seisukohtadega.

КМН рrоgrаmmis on arvestatud kбikide

asjaomaste

KеHJS ý 16 lбike kohaselt реаЬ otsustaja kоrrаldаmа keskkonnamбj u hindamise
programmi
avaliku vёljapaneku ja seejЁrel korraldada koosttjбs arendajaga keskkonnamбju

hindamise

programmi avaliku arutelu. Eeltoodust lfitudes ja ,,Keskkonnamбju hindamise ja
keskkonnajuhtimisstisteemi seaduse" ý 16lбike 1 alusel
linnavalitsus аппаь k о r r а l d ч s е

:

ammoniaagiterminali keskkonnamбju hindamise рrоgrаmmi" avalik
vЁýapanek 7. oktoobrist 2016. а kuni 24. oktoobrini 2016. а Sillamiie Linnavalitsuse
(Kesk 27, SillamЁe) ja Siltamiie Linna Keskraamatukogu (Kalda 12, Sillamie) ruumides.
Linnavalitsuse keskkorrrraspetsialistil Veronika Grezeva'l teatada keskkonnamбju
hindamise рrоgrаmmi avalikust vёljapanekust ja avalikust arutelust liht- vбi tiihtkirjaga
,,Keskkonnamбju hindamise ja keskkonnajuhtimissi.isteemi seaduse" ý 16 lбikes З
nimetatud isikutele ja asutustele ning arendaja kutul ajalehes Pбhjarannik ja SillamЁesН
Vestnik ning Sillamiie Linna Keskraamatйogu hoones.
Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistil Veronika Grezeva'l teatada arendaja kulul
keskkonnamбju hindamise programmi avalikustamisest ametlikus vёljaandes Ametlikud

1. korralcada,,sillamЁe

'
2.

3.
4.

Teadaanded.

Ktiesoleva korralduse peale чбiЬ esitada Sillamie Linnavalitsusele (Kesk 27, SillamДe
402З1)' vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sЁtestatud kоrrаs 30 pёeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pёevast чбi pДevast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama чбi esitada kaebuse Таrtu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhvi 415З2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" sЁtestatud kоrrаs 30 рЁеча jooksul arvates
korralduse teatavakstegemi sest.

Andrei Ionov
linnasekretiir

