
KESKKONNAAMET

oHTLTKE rAArnnnrn x,,irrr,usLITSENTS

Tegewsala kood on Eesti majanduse tegewsalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

Ohtlike j iiiitmete kiiitluslitsentsi registreerimisnumber 023 I
Litsentsi omaja
Arinimi vdi nimi VKGTransportAS
Arire gistrikood/isikukood 10537058
Pdhitegevusala (EMTAK) I 3822r
Muude tegevusalade nimetused ja
koodid

38121

Aadres s (sihtnumbri ga) Jiirvektila tee 14 30197 Kohtla-Jiirve
Telefoni number 3342635 3324200
E-posti aadress transport@vkg.ee
Faksi number 3342719 3375044
Jiiiitmekiiitluskoht( vdi -koh ad)
(nende olemasolu korral)

Ohtlike jiiiitmete kogumine ja vedu
Kohtla-Jiirve sulgemisala

Aadress (sihtnumbriga, vaj adusel
geo graafi lised koordinaadid)

Ohtlike jiiiitmete kogumine ja vedu: -
Kohtla-Jiirve sulgemisala: Jiirve linnaosa, Kohtla-Jiirve

Kontaktisik (nimi, ametikoht) Urmas Allikmiie, transpordiosakonna meister
Telefoni number 334 2767
E-posti aadress transport@vkg.ee
Faksi number 3342719

Ohtlike j iiiitmete kiiitluslitsentsi
andmise diguslik ja faktiline alus

Keskkonnameti peadirekto ri 24. mar:tsi 20 I 0 kaskkiri
nr I-4.1/81.

Kontaktisik (ametniku nimi) Katrin Kaare
Ametikoht Jiilitmete peaspetsialist

Telefoni number 627 2175
E-posti aadress katrin.kaare@keskkonnamet. ee
Faksi number 627 2182
Ohtlike j zifitmete kiiitluSlitsentsi
muutmise diguslik ja faktiline alus

Keskkonnaameti peadirektori 01. juu.ti 2011 kiiskkiri
nr l-4.lllllI90
Keskkonnaameti peadirektori 05. juuli 2013 kiiskkiri
nr I-4.11131327

Kontaktisik (ametniku nimi) Katrin Kaare

Ametikoht Jliiitmete peaspetsialist

Telefoni number 680 742r
E-posti aadress katrin.kaare@keskkonnaamet.ee
Faksi number 680 7427



Jiiiitmekiiitluskoht( vdi -kohad)
(nende olemasolu korral)

Ohtlike jiiiitmete kogumine ja vedu

Aadress (sihtnumbriga, vaj adusel
geo graafi lised koordinaadid)
Kontaktisik (nimi, ametikoht) Urmas Allikmlie, transpordiosakonna meister
Telefoni number 3342767
E-posti aadress transport@,vkg.ee
Faksi number 334 2719

Jiiiitmeliigid ja -kogused, mida on lubatud kiiidelda
Koodi-

number 1
Jiiatmeliik 1 Kiiideldavad j diitmeko gused, tonni/aastas

Kogu-
mine

Vedu Taaskasutamine Kdrvaldamine

R
koodi-

number2

Kogus D
koodi-

number2

Kogus

05 Nafta ja 6li rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja
kivisiie ning pdlevkivi utmisel tekkinud jiiiitmed

05 01 Nafta ja 6li rafineerimise ning fraktsioneerimise jriiitmed

050 107* Happet6rvad (gudroonid) 3000
05 06 Kivisde j a pdlevkivi utmisj 2iiitmed

05 06 03* Muud tdrvad r00
05 06 97* Pdlevkivi poolkoks 1060000
05 06 98* Pdlevkivi pigij iiiitmed (<fuussid >) 13 100

07 Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud j iiiitmed

07 0r

Orgaaniliste p6hikemikaalide
valmistamisel, kokkusegamisel,

j aotamisel j a kasutamisel tekkinud
jeiiitmed

4500

07 07
Peenkemikaalide j a nimistus muj al nimetamata keemiatoodete valmi stamisel,
kokkusegamisel, j aotami sel j a kasutamisel tekkinud j ziAtmed

07 07 08*
Muud pdhjasetted ja

reaktsioonijaagid
100

10 Termilistes protsessides tekkinud jiiiitmed

1 0  0 l Jdujaamades ja muudes pdletusseadmetes tekkinud jiiiitmed (viilja arvatud jaotises 19
nimetatud jiiiitmed)

10 01  97* P6levkivikoldetuhk 575000

13 Oti- ja vedelkiitusejiiiitmed (viilja arvatud toidudlid ning jaotistes 05, 12 ja19
nimetatud jiiiitmed)

l 3 0 1 Hridraul ika6 I ij iiiitmed 3000
13 02 Mootori-, kiiigukasti- j a miiiirdedlid

13 02 05*
Mineraal6lipdhised kloorimata

mootori-, kdigukasti-
ja mzirirdedlid

5000

06*I 3 02 Siinteetilised mootori-, kiiigukasti-
ja miiiirdedlid

350

2



13 04 Pilsivesi

13 04 02* Sadamates laevadelt vastu vdetud
pilsivesi 2000

13 07 Vede lkiitus ej iiiitmed 8000

1 3  0 8 Nimistus mujal nimetamata
6lijiiritmed 500

t4 Orgaaniliste lahustite, kiilmutusagensi- ja vahu- vdi aerosoolikandegaasijiiiitmed
(viilja arvatud jaotistes 07 ja 08 nimetatud jiintmed)

14 06 Orgaaniliste lahustite, ki.ilmutusagensi- ja vahu- vdi aerosoolikandegaasijiiiitmed

14 06 05* Muid lahusteid sisaldavad setted I
v6i tahked jiiiitmed I

60

15 Pakendijiiiitmed; nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud,
filtermaterjalid ja kaitseriietus

1 5  0 1 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendij iLitmed)

1 5  0 1  1 0 * Ohtlikke aineid sisaldavad v6i i
nendegasaastunudpakendid 1

50

15 02 Absorbendid, fi ltermaterj alid, puhastuskaltsud j a kai seriietus

15 02 02* 1 5 0

16 Nimistus mujal nimetamata jiiiitmed

t6  07 Veo- ja hoiumahutite ning vaatide
nimetatud jiiiitmed)

Oli sisaldavad j eiatmed

puhastusjiiiitmed (viilja arvatud jaotistes 05 ja I 2

200016 07 08*

' Vastavalt <Jiiiitmeseaduse> $ 2 l6ike 4 alusel kehtestatud jaafinete, sealhulgas ohtlike jiiiitmete nimistule; jriiitmeliigi
nimetus kantakse tabelisse koos korgemalseisvate liigitustasandite (aotis ja-alajaotis) klodinumbrite ja nimetustega2Vastavalt <Jii2itmeseaduse> $ 15 loike 7 ja g 17 l6ike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja
kOrvaldamistoimingute nimistutele



Jiiiitmekiiitluskoht( vOi -kohad)
(nende olemasolu korral)

Kohtla-Jiirve sulgemisala

Jiirve linnaosa, Kohtla-Jiirve

Urmas Allikmiie, transpordiosakonna meisfer

Aadress (sihtnumbriga, vaj adusel
geo graafi lised koordinaadid)
Kontaktisik (nimi, ametikoht)
Telefoni number 334 2767

transport@vkg.ee
334 2719

E-posti aadress

Faksi number

Jiiiitmeliigid ja -kogused, mida on lubatud kiiidelda
Koodi-

numberl
Jiiiitmeliikr Kiiideldavad j iiiitmeko gused, tonni I aastas

Kdrvaldamine
R

koodi-
number2

Nafta ja 6li rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja
kivisiie ning pdlevkivi utmisel tekkinud jiiiitmed
Kivisrie j a pdlevkivi utmisjiititmed

05 06 97* P6levkivi poolkoks 827610

I Vastavalt <Jiiiitmeseaduse> $ 2 l6ike 4 alusel kehtestatud jaatmete, sealhulgas ohtlike jiiiitrnete nimistule; jaritmeliigi
nimetus kantakse tabelisse koos korgemalseisvate liigitustasandite faotis ja alajaotis) klodinumbrite ja nimetustega2 vastavalt <Jiiiitmeseaduse> $ 15 l6ike 7 ja $ 17 l6ik; 2 alusel kehtistatud taaskasutamistoimingute ja
kOrvaldamistoimingute nimistutele

VaidlustamineKiiskkirja on vdimalik
esitades vaide kiiskkirja
v6i kaebuse Tallinna

testatud korras.

vaidlustada 30 piieva jooksul teatavaks tegemises
andjale haldusmenetluse seaduses siitestatud korras

Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus

C.,?-r-^ Z^ i, f

Erik Kosenkranius
Peadirektori asetiiitj a tugiteenuste alal
peadirektori tilesannetes


