אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
טיוטת תיקון ושינוי מס'  2בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-

תחנת הכוח "אורות רבין"

מספר היתר1451 :
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  20ו 26 -לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן – החוק) ,הנני מורה על שינויים בתנאי
היתר הפליטה שפרטיו מפורטים להלן:
פרטי מקור הפליטה:
מקור הפליטה :תחנת כוח "אורות רבין" לרבות יחידות הייצור הקיטוריות ,MD1-MD6
יחידת גיבוי מסוג טורבינת הסילונית  ,MDG1המתקנים והפעילויות והכל בהתאם לפרטים
שצוינו בבקשה למתן היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום  ,11/11/2014וההשלמות לבקשה
זו מיום  ,31/03/2015מיום  01/09/2015ומיום ( 28/02/2016להלן – מסמכי הבקשה) .בקשה
לתיקון היתר מיום  .20/08/2017תיקון היתר מס'  1מיום .03/01/2018
בעל מקור הפליטה :חברת החשמל לישראל (ח.צ ,)520000472 .מנהל המפעל וכל אדם אחר
הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק ,לפי העניין.
כתובת מקור הפליטה :תחנת הכוח אורות רבין  -חדרה
השינויים בתנאי היתר הפליטה:
.1

המילים "בסעיף ( ")9יימחקו ובמקומם יבוא "בסעיף (.")10

תיקון סעיף (2ו)

תיקון סעיף (3ד)(.2 )1

המילים "בסעיף ( ")9יימחקו ובמקומם יבוא "בסעיף (.")10

תיקון סעיף 5

.3

בסוף סעיף קטן (5ד) כפי שנוסף בתיקון היתר מס'  1מיום - 03/01/2018
(א)
המילים "לרבות באמצעות השבתה מתמשכת ,אשר לא תפחת מארבעה שבועות ,של
יחידה מיחידות ייצור אלו בעונת הסתיו בכל שנה" יימחקו ובמקומם יבוא "לרבות
באמצעות השבתה מתמשכת ,אשר לא תפחת מתשעה שבועות במצטבר ,של יחידה
מיחידות ייצור אלו בעונות המעבר בכל שנה".

1

(ב)

בסעיף קטן (5ה) כפי שנוסף בתיקון היתר מספר  1מיום  - 03/01/2018אחרי

המילים "אמינות אספקת הגז ומגבלות מערכת החשמל" המילים "הדיווח האמור"
ועד למילים "בכל שנה" יימחקו ובמקומם יבואו "הדיווח האמור יכלול תכנית
להשבתה של יחידה מיחידות הייצור  MD3 ,MD2 ,MD1ו MD4-בעונות המעבר
כאמור בסעיף קטן (ד) ,התכנית תפרט מידע בדבר היחידות אשר יושבתו ,לוחות
הזמנים להשבתתן ועדכון לתוכנית התחזוקה של יחידות ייצור אלו לשנה זו .עדכון
תכנית ההשבתה של היחידות מיחידות הייצור  MD3 ,MD2 ,MD1ו MD4-בעונות
המעבר ,תוגש עד ליום  1ביוני בכל שנה".
סעיף חדש (5ו)

יתווסף סעיף (5ו) – "עד ליום  31לינואר  2019יגיש בעל מקור הפליטה תכנית
(ג)
להפעלה עונתית של יחידות הייצור כך שמעת שזמינות הגז הטבעי בישראל תעלה ל2-
ספקי גז טבעי ב 2-צנרות כניסה ,ועד להסבת כלל היחידות לגז טבעי ,יופעלו היחידות
בסך ייצור שלא יעלה על  13טרהוואט".

סעיף חדש (5ז)

(ד)

יתווסף סעיף (5ז) – "עד ליום  31למרץ  2019יגיש בעל מקור הפליטה תכנית

להסבת יחידות הייצור הפחמיות (שאינן יחידות  MD3 ,MD2 ,MD1ו )MD4-כך
שמעת שזמינות הגז הטבעי בישראל תעלה ל 3 -ספקים ב 2-כניסות ,יוסבו היחידות
הפחמיות לגז טבעי".
תיקון סעיף (10ד)

.4

לאחר המילים "לפרקי זמן ארוכים מן האמור" יבוא "בסעיף קטן (א) ,במקרה
שנשלחה בקשה מנומקת לממונה ואישרו בכתב ובלבד שלא יעלה על  30שעות מעת
תחילת התקלה ,ומן האמור".

תיקון סעיף (11ד)

.5

יימחקו המילים "בהתאם להוראות סעיף (24ד)".

תיקון סעיף (25א)

.6

במקום המילים "לתקופה של עד חודש" יבוא "לתקופה שאישר הממונה ובלבד שלא
יעלה על שישה חודשים".

תחילה
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