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07.12.17 nr 1-10/17-437 

Käitamisloa väljastamine ohtlike kemikaalide 

käitlemiseks 

Estreftransservice AS esitas Tehnilise Järelevalve Ametile 05.04.2017 Valga maakonnas 

aadressil Valga linn, Petseri 38a ja Kuperjanovi 88/90 asuva ettevõtte loataotluse ja 

maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta. Estreftransservice AS esitas 31.10.2017 

taotluse nr 035/2017 peatada ammooniumnitraadi käitlemine Valga linnas aadressil 

Kuperjanovi 88/90 kuni ettevõte on piiranud käitise territooriumile ligipääsu aiaga. 

 

Tegemist on B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttega, kus käideldavaks ohtlikuks 

kemikaaliks on ammooniumnitraat. 
 
Kemikaaliseaduse § 28 kohaselt antakse isikule käitamisluba, kui: 

1) käitise käitamine on käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades 

võimalik, sealhulgas kui käitise rajamisel või käitises selliste muudatuste tegemisel, millega 

kaasneb suurõnnetuse oht või selle suurenemine, on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid 

riske ja nende riskide maandamiseks on rakendatud piisavad abinõud; 

2) kohustuslikud dokumendid vastavad kemikaaliseaduse §-is 23 sätestatud nõuetele; 

3) käitis on kooskõlas planeeringuga. 

 

Aadressil Petseri 38A ja Kuperjanovi 88/90 asuva Estreftransservice AS-i käitise kõik 

kemikaaliseaduse § 22 lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumendid on kooskõlastatud. Käitis on 

kooskõlas planeeringuga ning käitise käitamine on käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat 

ohtu ja riski arvestades võimalik. 

 

Arvestades eeltoodut ja kemikaaliseaduse §-ide 27 ja 28 ning haldusmenetluse seaduse § 53 

lõike 1 punkti 1 alusel: 
 
otsustan  
 

1. anda käitamisloa nr OKK-31-17 ohtlike kemikaalide käitlemiseks Estreftransservice 

AS-ile (registrikood 10240892) aadressil Petseri 38a ja Kuperjanovi 88/90, Valga linn, 

Valga maakond; 



2. ammooniumnitraadi käitlemine Valga linnas aadressil Kuperjanovi 88/90 asuvas 

käitises on lubatud arvates hetkest, kui Estreftransservice AS on viinud käitise 

territooriumi vastavusse kehtivate nõuetega (aed ligipääsu piiramiseks) ja teavitanud 

sellest Tehnilise Järelevalve Ametit. 

 

Tehnilise Järelevalve Amet avalikustab käitamisloa seadme ohutuse seaduse alusel asutatud 

tehnilise järelevalve infosüsteemi vahendusel. 
 
 
Isikul, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul 
arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektorile 
(Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post info@tja.ee) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või 
kaebus Tallinna Halduskohtule (Tallinna Kohtumaja, Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, e-post 
tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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