KORRALDUS
17.09.2020 nr DM-111485-3
Keskkonnaloa nr L.VV/327375 muutmine
I. ASJAOLUD
Kuusalu Vallavalitsus (registrikood 75033496) esitas 09.09.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa
nr L.VV/327375 (edaspidi keskkonnaloa) muutmise taotluse. Taotlus on 09.09.2020 registreeritud infosüsteemis
KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) taotlusena nr T-KL/1004713, menetluse nr M-111485 all (edaspidi taotlus).
Keskkonnaamet on Kuusalu Vallavalitsusele 25.02.2016 aastal korraldusega nr KKO 1-3/16/462 „Vee
erikasutusloa andmine Kuusalu Vallavalitsusele“ andnud keskkonnaloa nr L.VV/327375 kehtivusega kuni
25.02.2021. Keskkonnaluba on antud Salmistu sadama (Harjumaa, Kuusalu vald, Salmistu küla, Sadama kinnistu,
katastritunnus 35201:002:0801) rekonstrueerimiseks. Salmistu sadama rekonstrueerimiseks on vajalikud vee
erikasutustööd: süvendustööd mahus 8650 m³ ja tahkete ainete paigutamine mahus kuni 9944 m³.
Tulenevalt rahastuse puudumisest ei ole seni Salmistu sadama rekonstrueerimisega alustatud, vee erikasutustööd
keskkonnaloas toodud mahus on teostamata. Sellest tulenevalt soovitakse muuta keskkonnaloa lõppemise
tähtaega - uueks keskkonnaloa lõppemise tähtajaks soovitakse määrata 26.02.2023.
Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 2 kohaselt kohaldatakse keskkonnaloa menetlusele haldusmenetluse seadust
(edaspidi HMS) ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatükki. Tulenevalt HMS § 35 lg 1 pst 1 algab haldusmenetlus taotluse esitamisega haldusorganile.
VeeS § 2 lg 2 ja KeÜS § 41 lg 1 p 1 koostoimes on vee erikasutuse aluseks vee erikasutuse keskkonnaluba.
Vastavalt VeeS §-le 187 on keskkonnaluba kohustuslik p 8 kohaselt, kui toimub veekogu süvendamine mahuga
alates 100 kuupmeetrist ja p 10 kohaselt, kui paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100
kuupmeetrist. VeeS § 189 lg 1 kohaselt on keskkonnaluba tähtajatu, välja arvatud juhul, kui luba taotletakse
tähtajaliselt või esinevad muud juhud tuginedes VeeS § 189 lg 1 p 2-5. Käesoleval juhul taotletakse luba
tähtajaliselt.
Vastavalt HMS § 68 lg 2 koostoimes § 64 lg 1 otsustab haldusakti muutmise haldusorgan, kelle pädevuses on
haldusakti andmine muutmise ajal. VeeS § 191 p 1 kohaselt on keskkonnaloa andjaks Keskkonnaamet. Tulenevalt
eeltoodust on Keskkonnaametil õigus keskkonnaluba muuta.
Keskkonnaamet kontrollis keskkonnaloa muutmise taotluse vastavust VeeS, KeÜS § 42 lg 1 ja keskkonnaministri
23.10.2019 määruses nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning
keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ sätestatud nõuetele ning pidas esitatud teavet piisavaks
keskkonnaloa muutmiseks KeÜS § 59 lg 1 p 3 alusel.
Tulenevalt KeÜS § 59 lg 5 p-st 1 otsustatakse keskkonnaloa muutmine avatud menetluseta, kui keskkonnaloa
muutmine ei mõjuta keskkonnariski suurust, keskkonnaloa muutmisel ei toimu keskkonnamõju hindamist ning
puudub muu oluline avalik huvi avatud menetluse läbiviimiseks. HMS § 40 lg 3 p 3 kohaselt võib
haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära kuulamata, kui asja ei otsustata selle
menetlusosalise kahjuks.
Eelnevast tulenevalt ja lähtudes asjaolust, et keskkonnaloas muudetakse vaid lõppkuupäeva tulenevalt tööde
viibimisest ning keskkonnaluba ei muudeta loa taotleja kahjuks, otsustab Keskkonnaamet muuta keskkonnaluba
avatud menetlust läbi viimata.
KeÜS § 49 lg 2 sätestab, et keskkonnaloa andmisel avatud menetluseta tuleb luba anda või sellest keelduda 30
päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest alates.
II. KAALUTLUSED

Keskkonnaamet võttis keskkonnaloa muutmisel aluseks haldusmenetluse eesmärgid, viies läbi menetluse
võimalikult efektiivselt, lihtsalt, kiirelt ja vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikule (alus HMS § 5 lg-d
2 ja 4). HMS § 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel
kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele.
2.1 Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamine
Sadama rekonstrueerimise käigus toimuv vee erikasutus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 kohaselt. Kavandatav tegevus kuulub
KeHJS § 6 lg 2 p-s 18 nimetatud tegevusvaldkonda, mille täpsustatud loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
29.08.2005 määruses nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise
vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” (edaspidi määrus 224). Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet
koostanud eelhinnangu (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 25.02.2016 nr 1-3/16/462 all),
mille kohaselt keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik kuna:
kavandatav tegevus ei mõjuta negatiivselt kaitsealasid, kaitstavate liikide elupaikasid ega
Natura 2000 võrgustiku alasid juhul kui välditakse mürarikkaid töid lindude pesitsuse
tippajal 15. aprillist kuni 30. juunini;
eelhindamise tulemusena selgus, et taotletava tegevuse tulemusel ei teki olulist mõju
veekeskkonnale sh merepõhja elustikule ja kalastikule, kui veesiseste tööde tegemist
vältida kalade kudeajal (15. aprillist kuni 30. juunini);
eelhindamise tulemusena selgus olulise kumulatiivse mõju puudumine;
seega puudub kavandataval tegevusel eeldatavalt oluline keskkonnamõju.
Eelhinnangust nähtub, et vee erikasutuse mõju on lokaalne ning lühiajaline. Arvestades tööde
mahtu ning lokaalset mõju puudub vajadus vee erikasutuse aegse ja -järgse seire teostamiseks.
Keskkonnaameti hinnangul ei muutu tegevuse iseloom ja selle mõju keskkonnale, kui muudetakse keskkonnaloa
lõppkuupäeva tööde viibimise tõttu.
2.2.Kaalutlused keskkonnaloa muutmisel
Keskkonnaametil ei ole vastuväiteid Salmistu sadama rekonstrueerimisele ning on seisukohal,
et sadama arendamine selles piirkonnas on vajalik (seisukoht registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 17.04.2017 kirja nr 7-9/17/2075-2 all). Olukord sadamas ei ole võrreldes 2017-nda
aastaga oluliselt muutunud ja sadama rekonstrueerimist soovitakse läbi viia samadel tingimustel.
Keskkonnaamet võtab aluseks Kuusalu Vallavalitsuse esitatud taotluse ning määrab keskkonnaloa nr kehtivuse
lõppeemise kuupäevaks 26.02.2023. Jäetakse kehtivaks kõik teised keskkonnaloas toodud tingimused.
III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, Kuusalu Vallavalitsus (registrikood 75033496) taotlusest ja võttes aluseks haldusmenetluse
seaduse § 64 lg 1 ja § 68 lg 2, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lg 1 p 3 ja lg 5 p 1, keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p-st 1, § 6 lg 2 p-st 18 ja lg-st 4, § 6¹ lg-st 3 ja lg-st 5, §
9 lg-st 1, § 11 lg-test 2, 2², 2³, 4, 8 ja 8¹, ja § 12 lg 1¹ p-st 1 ning kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori
15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 „Osakondade põhimääruste kinnitamine” lisa 1 „Keskkonnaameti
keskkonnaosakonna põhimäärus“ p-dega 2.1.1 ja 3.5.8 otsustan:
3.1. Määrata keskkonnaloa nr L.VV/327375 kehtivuse lõppemise kuupäevaks 26.02.2023.
3.2. Jätta kehtivaks kõik teised keskkonnaloas nr L.VV/327375 toodud tingimused.
3.3. Korraldus jõustub selle teatavaks tegemisest Kuusalu Vallavalitsusele.
3.4. Teha keskkonnaluba nr L.VV/327375
kättesaadavaks keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
(https://kotkas.envir.ee/).
VAIDLUSTAMISVIIDE
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.
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