
 

 

 

K O R R A L D U S  

   

  11. aprill 2017 nr 1-3/17/934 

Jäätmeloa nr L.JÄ/328904 kehtetuks tunnistamine 

I. ASJAOLUD 

 

Baltic Waste Management OÜ (registrikood 12729982) (edaspidi nimetatud ettevõte) esitas 

05.04.2017 kirjaga Keskkonnaametile avalduse jäätmeloa nr L.JÄ/328904 kehtetuks 

tunnistamiseks. Ettevõtte avaldus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 

06.04.2017 nr 8-5/17/4525. 

 

Ettevõttele on Keskkonnaameti 24.03.2017 korraldusega nr 1-3/17/731 väljastatud jäätmeluba nr 

L.JÄ/328904 kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks Tallinna Kesklinna linnaosa 

jäätmeveopiirkonnas nr 8 (Vanalinn) – tava- ja süvakogumismahutite tühjendamiseks 

kehtivusajaga 01.05.2017 kuni 30.04.2022. 

 

II. KAALUTLUSED 

 

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi nimetatud HMS) § 68 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti 

kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks 

tunnistamise ajal. Jäätmeseaduse § 76 lõikest 1 tulenevalt on jäätmeloa andjaks Keskkonnaamet. 

Seega on Keskkonnaametil pädevus tunnistada jäätmeluba kehtetuks. 

 

HMS § 65 lõike 2 kohaselt võib õiguspärase haldusakti edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada isiku 

kasuks, välja arvatud juhul, kui sama sisuga haldusakt tuleks uuesti välja anda või kui kehtetuks 

tunnistamine oleks vastuolus seadusega. Antud juhul on ettevõte esitanud avalduse jäätmeloa 

kehtetuks tunnistamiseks. Samuti ei välista jäätmeloa kehtetuks tunnistamist jäätmeseadus. 

 

Keskkonnaamet on seisukohal, et jäätmeluba nr L.JÄ/328904 on võimalik tunnistada kehtetuks, 

kuivõrd ettevõte on ise jäätmeloa kehtetuks tunnistamist taotlenud. Samuti on Tallinna 

Keskkonnaamet 06.04.2017 kirjaga nr 6.2-1/473-1 teada andnud, et nõustub Baltic Waste 

Management OÜ jäätmeloa nr L.JÄ/328904 kehtetuks tunnistamisega kuna Tallinna 

Keskkonnaameti ja ettevõtte vahel sõlmitud töövõtulepingut on veoteenuse osutamise kuupäevade 

osas Vanalinna jäätmeveopiirkonnas nr 8 edasi lükatud (registreeritud 06.04.2017  

nr 8-5/17/4525-2). 

 

HMS § 40 lõike 2 kohaselt peab enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib 

kahjustada tema õigusi, haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. 

HMS § 40 lõike 3 punkti 2 kohaselt võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja 

vastuväiteid ära kuulamata, kui menetlusosalise poolt taotluses või seletuses esitatud andmetest ei 

kalduta kõrvale ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks. Käesoleval juhul esinevad HMS  
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§ 40 lõike 3 punktis 2 nimetatud asjaolud, mistõttu Keskkonnaamet ei esita jäätmeloa kehtetuks 

tunnistamise korraldust ettevõttele arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. 

 

III. OTSUSTUS 

 
Lähtudes eeltoodust Baltic Waste Management OÜ avaldusest ja tuginedes jäätmeseaduse § 76 lõikele 

1, haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 3 punktile 2, § 64 lõikele 2, § 65 lõikele 2 ning § 68 lõikele 2 

kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 “Osakondade 

põhimääruste kinnitamine” lisa 1 “Keskkonnaameti keskkonnaosakonna põhimäärus” 

punktidega 2.4.1 ja 3.9.4 

 

o t s u s t a n: 

 

3.1.Tunnistada kehtetuks Baltic Waste Management OÜ-le (registrikood 12729982, aadress 

Pronksi tn 5-17, Tallinna linn, Harju maakond, 10124) väljastatud jäätmeluba nr L.JÄ/328904 

kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks Tallinna Kesklinna linnaosa 

jäätmeveopiirkonnas nr 8 (Vanalinn). 

 

3.2.Avalikustada teade jäätmeloa nr L.JÄ/328904 kehtetuks tunnistamise kohta Keskkonnaameti 

veebilehel 3 (kolme) päeva jooksul arvates käesoleva korralduse  andmisest. 

 

3.3.Arhiveerida jäätmeluba nr L.JÄ/328904 keskkonnalubade infosüsteemis 

(https://eteenus.keskkonnaamet.ee/). 

 

3.4.Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest Baltic Waste Management OÜ-le. 

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti 

andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
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