KORRALDUS
17. oktoober 2018 nr 1-3/18/2559
ECO GROUP OÜ-le jäätmeloa nr L.JÄ/331757
andmine, taotletavale tegevusele keskkonnamõju
hindamise algatamata jätmine ning jäätmeloa nr
L.JÄ/324896 kehtetuks tunnistamine
I.
ASJAOLUD
ECO GROUP OÜ (registrikood 12192766, aadress Harju maakond, Tallinn, Osmussaare tn 8,
13811) (edaspidi ka ettevõte) esitas Keskkonnaametile (edaspidi ka loa andja) 15.08.2018
kirjaga jäätmeloa taotluse jäätmete taaskasutamiseks, ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning
metallijäätmete kogumiseks ja veoks. Ühtlasi palus ettevõte uue jäätmeloa väljastamisel
tunnistada kehtetuks jäätmeluba nr L.JÄ/324896, mis on väljastatud romusõidukite
demonteerimiseks aadressil Harju maakond, Maardu linn, Põhjaranna tee 16a (kinnistusraamatu
registriosa number 13926302, katastritunnus 44603:002:0214). Ettevõte soovib olemasolevat
jäätmeluba kehtetuks tunnistada seoses tegevuse laienemisega samal kinnistul ning asjaoluga, et
ettevõttele hakkab kehtima uus ohtlike jäätmekäitluslitsents nr 0501 alates 15.10.2018.
Jäätmeluba nr L.JÄ/324896 on väljastatud kehtivusega kuni 02.06.2019. Jäätmeloa taotlus
registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.08.2018 nr 8-5/18/13538 all.
Jäätmeloa taotlusele oli lisatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 61 lg-s 1 nimetatud teave.
Ettevõte taotleb jäätmeluba jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p 2 alusel, st jäätmete
taaskasutamiseks (romusõidukite demonteerimiseks – R12s, romusõidukitelt eemaldatud osade
ettevalmistamine korduskasutuseks - R3k, R5k), JäätS § 73 lg 2 p 3 alusel, st ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks Harju maakonnas ning JäätS § 73 lg 2 p 4 alusel, st teiste isikute tekitatud
ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks Harju maakonnas. Jäätmekäitluskoht asub
aadressil Harju maakond, Maardu linn, Põhjaranna tee 16a (kinnistusraamatu registriosa number
13926302, katastritunnus 44603:002:0214).
JäätS § 73 lg 2 p 2, p 3 ja p 4 kohaselt on taotletavaks tegevuseks vajalik jäätmeloa olemasolu,
mille jäätmeseaduse § 76 lg 1 alusel annab Keskkonnaamet.
JäätS § 1 lg 4 kohaselt kohaldatakse JäätS § 73 lg-s 2 nimetatud tegevuseks tegevusloa andmisel
haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) avatud menetluse sätteid, arvestades JäätS erisusi.
Loa andja kontrollis jäätmeloa taotluse vastavust JäätS ja keskkonnaministri 26.04.2004 määruse
nr 26 ”Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate
menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja
jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm” (edaspidi määrus nr 26) nõuetele ning kontrollis,
kas koos jäätmeloa taotlusega oli esitatud kogu KeHJS § 61 lg-s 1 nimetatud teave. Esitatud

taotlus ja KeHJS § 61 lg-s 1 nimetatud teave vastasid nõuetele ning andmed olid taotluse
edasiseks menetlemiseks piisavad.
Puudusteta taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.08.2018. Loa
andja teavitas ettevõtet jäätmeloa taotluse menetlusse võtmisest 30.08.2018 kirjaga nr
8-5/18/13538-2.
JäätS § 77 lg 2 alusel küsis loa andja 30.08.2018 kirjaga nr 8-5/18/13538-2 Maardu
Linnavalitsuselt arvamust jäätmeloa taotluse kohta. Maardu Linnavalitsus kümne tööpäeva
jooksul pärast jäätmeloa taotluse saamist oma arvamust jäätmeloa taotluse kohta ei esitanud ning
vastamistähtaega ei pikendanud. HMS § 16 lg 2 sätestab, kui teine haldusorgan ei ole arvamust
määratud tähtajaks andnud ega vastamistähtaega pikendanud, võib taotluse lahendada teise
haldusorgani arvamuseta.
HMS § 48 lg 1 ja JäätS § 79¹ alusel avaldas Keskkonnaamet jäätmeloa menetluse algatamise
teate 30.08.2018 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Taotluse avalikustamise käigus
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Vastavalt JäätS §-le 89 tegi loa andja 27.09.2018 päringu karistusregistrile ettevõtte juhatuse
liikmete Yauheni Rudzko ja Aleksei Selivanov kohta. Karistusregistri andmetel ei ole ettevõtte
juhatuse liige kuritegu toime pannud. Samuti tegi loa andja tulenevalt JäätS § 83 lg 1 p-st 2
karistusregistrile päringu ECO GROUP OÜ kohta. Karistusregistri andmetel ei ole ettevõte
karistusregistrisse kantud.
JäätS § 88 p 1 kohaselt peab isik, kes taotleb jäätmeluba metallijäätmete kogumiseks ja veoks
lisaks JäätS §-s 78 loetletud andmetele esitama loa andjale politseiasutuse arvamuse
metallijäätmeloaga määratava tegevuse kohta. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur on
10.08.2018 kirjaga nr 2.1-3/22104-2 vastanud ettevõttele, et Politsei- ja Piirivalveametil
puuduvad vastuväited metallijäätmete käitlemise kohta.
Vastavalt JäätS § 87 lg-le 1 tasub taotleja jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu
riigilõivuseaduses sätestatud määras. Lähtuvalt riigilõivuseaduse § 126 lg-st 1 tasutakse
jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 350 eurot. Riigilõiv on tasutud 10.08.2018
maksekorraldusega nr 402.
Juhindudes HMS § 40 lg-st 1 peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma
menetlusosalistele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis haldusakti
kohta oma arvamus ja vastuväited. Samuti sätestab KeHJS § 11 lg 22 kohustuse küsida enne
KeHJS § 6 lg-s 2 nimetatud valdkondade tegevuse või lg-s 21 viidatud tegevuse keskkonnamõju
hindamise (edaspidi KMH) vajalikkuse üle otsustamist seisukohta asjaomastelt asutustelt,
esitades neile seisukoha võtmiseks eelhinnangu ja KMH algatamise või algatamata jätmise
otsuse eelnõu. HMS § 40 lg 2 kohaselt enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist,
mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja
vastuväidete esitamiseks.
Loa andja edastas 02.10.2018 kirjaga nr 8-5/18/13538-3 jäätmeloa eelnõu, jäätmeloa andmise
korralduse eelnõu ning eelhinnangu ja sellega seonduva KMH algatamata jätmise otsuse eelnõuga
ettevõttele, Maardu Linnavalitsusele ja jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu omanikule tutvumiseks ja
vastuväidete esitamiseks. Arvestades asjaolu, et avalikkusel peab olema HMS § 49 lg 2 ja JäätS 791
lg 4 kohaselt võimalus eelnõuga tutvuda vähemalt kaks nädalat, määras Keskkonnaamet eelnõudele
ettepanekute ja/või vastuväidete esitamise ajaks kaks nädalat eelnõude kättesaamisest arvates. Maardu
Linnavalitsus teatas 03.10.2018 kirjaga nr 9-3/4726-1 kirjaga, et vastuväited eelnõude kohta
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puuduvad, kui kõikide keskkonnanõuete täitmine on tagatud (registreeritud KeA DHS-is 04.10.2018
kirjaga nr 8-5/18/13538-4).
Kooskõlas JäätS § 791 lg 2 p-ga 4, lg-ga 4 ja HMS §-dega 48 ja 49 tegi Keskkonnaamet
02.10.2018 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikkusele teatavaks ettevõttele
antava jäätmeloa eelnõu ja jäätmeloa andmise korralduse eelnõu. Avalikustamise käigus
arvamusi ja ettepanekuid ei esitatud.
II.

KAALUTLUSED

2.1. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE VAJALIKKUSE ÜLE OTSUSTAMINE
KeHJS § 3 lg 1 p 1 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle
muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob
eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
KeHJS § 11 lg 2 kohaselt otsustaja vaatab tegevusloa taotluse läbi ning teeb otsuse KMH
algatamise või algatamata jätmise kohta KeHJS § 6 lg-s 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja
KeHJS § 6 lg-s 21 viidatud tegevuse korral õigusaktis sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise
aja jooksul, kuid hiljemalt 90. päeval pärast KeHJS § 61 lg-s 1 loetletud teabe saamist. KeHJS
§ 9 kohaselt on otsustaja tegevusloa andja, jäätmeseaduse § 76 lg 1 kohaselt annab jäätmeloa
Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaamet otsustajaks KeHJS tähenduses.
KeHJS § 6 lg 2 p 11, § 61 lg 3, § 11 lg-te 2 ja 4 ning KeHJS § 6 lg 4 alusel kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224)
§ 1 lg 1 ja § 10 p 1 kohaselt peab otsustaja andma eelhinnangu selle kohta, kas ettevõtte poolt
kavandatava tegevusega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte ning
otsustama KMH algatamise või algatamata jätmise üle.
Määruse nr 224 § 1 lg 1 ning § 10 p-de 1 ja 2 kohaselt tuleb anda eelhinnang jäätmekäitluskoha
rajamisel, laiendamisel või rekonstrueerimisel, välja arvatud KeJHS § 6 lg 1 p-s 23 nimetatud
juhul ning ööpäevas kuni 100 tonni tavajäätmete põletamisel või keemilisel töötlemisel. Loa
andja annab eelhinnangu (vt LISA 1) tulenevalt jäätmekäitluskoha ja tegevuse laienemisest
aadressil Harju maakond, Maardu linn, Põhjaranna tee 16a (kinnistusraamatu registriosa number
13926302, katastritunnus 44603:002:0214).
KeHJS § 11 lg 23 järgi KMH vajalikkus otsustatakse lähtudes eelhinnangust (vt LISA 1) ja
asjaomase asutuse seisukohast (seisukohad ning selgitused nendega arvestamise või arvestamata
jätmise kohta, vt p 2.2). KeHJS § 11 lg 4 kohaselt, kui kavandatava tegevuse KMH algatamise
või algatamata jätmise otsus tehakse KeHJS § 6 lg-te 2 või 21 alusel, lisatakse otsusele
eelhinnang.
Keskkonnaamet on andnud eelhinnangu (vt LISA 1), milles leiab, et kavandataval tegevusel
puudub oluline keskkonnamõju, mistõttu KMH algatamine ei ole vajalik järgmistel põhjustel:
1. Ettevõtte territooriumil ja selle mõjualal puuduvad Natura 2000 võrgustiku alad. Seega on
välistatud, et ettevõtte kavandatav tegevus võiks kas üksi või koosmõjus teiste tegevustega
avaldada ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse‐eesmärgiks olevatele liikidele
ja elupaikadele. Samuti puuduvad teised kaitstavad loodusobjektid, mistõttu puudub mõju ka
nendele.
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2. Ettevõtte kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju veele ega välisõhule,
samuti ei ületata piirmäärasid müra ja õhusaastatuse osas, vibratsioon puudub. Tegevusega
ei kaasne koosmõju teiste tegevustega.
3. Kavandatava tegevusega ei kaasne mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale, samuti
avariiolukordi või suurõnnetusi.
Arvestades keskkonnaministri 16.08.2017 määruse nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“
§ 5 lg 2, märgib Keskkonnaamet, et lähtudes eelhinnangu tulemustest ning KeHJS § 11 lg-st 81
puudub vajadus kavandatava tegevuse erisuste ja keskkonnameetmete järele muidu ilmneda
võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks.
2.2. KAALUTLUSED JÄÄTMELOA ANDMISEL
JäätS § 83 lg-s 1 on sätestatud jäätmeloa andmisest keeldumise alused. Keskkonnaametile
teadaolevalt ei esine jäätmeloa andmisest keeldumise aluseid.
Korralduse ja sellega antava jäätmeloa nr L.JÄ/331757 andmisel võttis loa andja aluseks HMS,
JäätS ja selle alamaktide ning teiste keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuded.
Korralduse otsustava osa punktiga 3.2 antav jäätmeluba nr L.JÄ/331757 annab selle omanikule
õiguse:
2.2.1 jäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite demonteerimiseks – R12s,
romusõidukitelt eemaldatud osade ettevalmistamine korduskasutuseks - R3k, R5k)
aadressil Harju maakond, Maardu linn, Põhjaranna tee 16a (kinnistusraamatu
registriosa number 13926302, katastritunnus 44603:002:0214) vastavalt JäätS § 73
lg 2 p-le 2;
2.2.2 ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Harju maakonnas vastavalt JäätS § 73 lg 2
p-le 3; ning
2.2.3 teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks Harju
maakonnas vastavalt JäätS § 73 lg 2 p-le 4.
Tavajäätmete veoks ei ole ettevõttel vaja taotleda jäätmekäitlejana registreerimist jäätmeseaduse
§ 74 lg 1 p 2 alusel, kuivõrd selle asendab käesoleva korraldusega antav jäätmeluba, mis annab
ettevõttele õiguse tavajäätmete (välja arvatud olmejäätmed) veoks Harju maakonnas.
Ettevõte on kavandatava jäätmekäitlustegevuse, kasutatava tehnoloogia ning rakendatavate
meetmete kirjelduse esitanud jäätmeloa taotluses ja selle lisades. Jäätmeloa taotluses kirjeldatud
tehnoloogia mitte rakendamisel tegevuse alustamisel ja tegevuse käigus käsitleb loa andja seda
muuhulgas taotluses valeandmete esitamisena.
Ettevõtte tegevus seisneb romusõidukite demonteerimises (R12s) ja romusõidukitelt eemaldatud
osade ettevalmistamises korduskasutuseks (R3k, R5k). Ettevõte teostab romusõidukite vedu ja
enda tegevuse käigus tekkinud jäätmete vedu Harjumaal. Jäätmete käitlemine toimub
betoneeritud aluspinnaga hoones. Territoorium on piiratud aiaga ja varustatud mehitatud valvega.
Väliterritoorium on kaetud freesasfaltiga, millele ladustatakse demonteeritud tavajäätmed (kered,
must- ja värvilised metallid, klaasid, rehvid). Jäätmekäitlushoones on eraldatud alad
demonteeritud osade ja ohtlike jäätme ladustamiseks. Jäätmekäitluskoht on varustatud kaaluga.
Jäätmekäitluskoht vastab keskkonnaministri 16.06.2011 määruse nr 33 „Romusõidukite
käitlusnõuded1“ nõuetele.
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Romusõiduk paigutatakse jäätmekäitluskohta saabudes koheselt betoneeritud põrandatega
hoonesse, kus sellelt eemaldatakse ohtlikud jäätmed korduskasutatavad osad ja muud
tavajäätmed. Ohtlikud jäätmed ja tavajäätmed, mis ei ole korduskasutuseks sobilikud antakse üle
vastavat õigust omavatele isikutele ning korduskasutuseks sobilikud osad antakse edasi
eraisikutele või ettevõtetele Eestis. Aastas on planeeritud demonteerida kuni 3000 romusõidukit.
Romusõidukitelt eemaldatakse akud paigutatakse happekindlatesse konteineritesse, kust
müügikõlblikud akud suunatakse edasi müüki ning kõlbmatud antakse üle vastavat luba
omavatele isikutele. Kütusejäätmed paigutatakse 200 l vaatidesse ja antakse üle vastavat luba
omavatele isikutele. Kliimaseadmetest väljutatakse täiteaine ja plahvatusohtlikud turvapatjade
käivitusseadmed eraldatakse vastava pädevusega isiku poolt (ettevõte enda tööline) ning hiljem
antakse üle vastavat luba omavatele isikutele. Õlijäätmed hoiustatakse 200 l vaatidesse või
mahutitesse ja antakse üle vastavat luba omavatele isikutele. Õli- ja kütusefiltrid ning
kondensaatorite eraldatakse markeeritud kogumismahutitesse ja antakse üle vastavat luba
omavatele isikutele. Kõik ohtlikud jäätmed eraldatakse selleks ette nähtud kohta ning
markeeritakse vastavalt.
Romusõidukite korduskasutuseks sobivuse hindamist teostavad jäätmekäitluskoha töötajad
lähtuvalt parimast väljakujunenud tööpraktikast, kogemusest ja klientide nõudlusest konkreetsete
detailide/osade järele. Püsivalt orgaaniliste saasteainete sisaldus ei ole ettevõtte poolt
käideldavatel väga tõenäoline. Siiski kontrollitakse demonteeritud detailide (näiteks
armatuurlaua plastosad (jäätmekoodiga 160119)) sellekohast võimalikku märgistust, et
nimetatud müügikõlbmatud osad ei satuks ladestamisele suunatavate jäätmete hulka ning antaks
üle koostööpartner Kuusakoski AS-ile.
Vastavalt JäätS § 81 lg-le 2 on loa andjal õigus jäätmeloaga määrata tegevusele esitatavad
keskkonnanõuded, lähtudes jäätmeloa taotlusest, esitatud lisateabest, JäätS-st ja selle
alamaktidest, samuti võttes arvesse teised keskkonnaalased õigusaktid ning keskkonnamõju
eelhindamisest.
Loa andja peab vajalikuks määrata jäätmeloa tabelis 3 üheaegselt ladustatavate jäätmete
maksimaalse koguse, et vältida olukorda, kus jäätmeid ei suunata taaskasutusse, vaid jäetakse
jäätmekäitluskohta pikaks ajaks seisma, ning sellega kaasnevat võimalikku keskkonnaohtu.
Ettevõte soovib jäätmeloa taotluse kohaselt jäätmekäitluskohas üheaegselt ladustada 3000 tonni
ehk 2000 m3 jäätmeid (neist 2500 tonni metallijäätmeid), millest ohtlike ladustatakse
maksimaalselt 100 tonni või 150 m3. Põlevmaterjalide kogus ei ületa prognoositavalt 500 tonni
või 700 m3. Loa andja nõustus ettevõtte poolt taotluses välja toodud üheaegselt ladustatavate
kogustega ning kandis jäätmeloa nr L.JÄ/331757 tabelisse 3 tingimuse, mille kohaselt on
jäätmekäitluskohas lubatud üheaegselt ladustada maksimaalselt 3000 tonni ehk 2000 m3 jäätmeid
(neist 2500 tonni metallijäätmeid), millest ohtlike maksimaalselt 100 tonni või 150 m3.
Põlevmaterjalide kogus ei tohi ületada 500 tonni või 700 m3.
Lisaks määras loa andja jäätmeloa tabelis 3 keskkonnakaitsenõuetena täiendavalt tingimused
ohtlike jäätmete käitlemise osas, kinnistu kasutusõiguse osas, kohustuse võtta kasutusele
meetmeid erinevate keskkonnahäiringute vältimiseks ja vähendamiseks, nõuded jäätmete
laadimisele ja vedamisele ning väliterritooriumil ladustatavate jäätmete osas.
Ettevõte peab oma jäätmekäitusalases tegevuses lähtuma jäätmeseadusest ja selle alamaktidega
kehtestatud nõuetest ning teistest keskkonnaalastest õigusaktidest, samuti tuleb ettevõttel täita
kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud jäätmehoolduseeskirja nõudeid. Olulisemad
keskkonnaalased kohustused loa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel rubriigis
"Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Esitatud andmete kohaselt ei ületa jäätmekäitluskohas üheaegselt ladustatav põlevmaterjali
kogus 1000 m³. Juhul, kui ettevõte tegevuse käigus selgub, et üheaegselt ladustatav
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põlevmaterjali kogus ületab 1000 m3 tuleb ettevõttel koostada vastavalt siseministri 02.09.2010
määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 5 lg-le 2
põlevmaterjali ladustamise plaan ning esitada see kooskõlastamiseks asukohajärgsele
päästekeskusele.
Loa andja küsis 30.08.2018 kirjaga nr 8-5/18/13538-2 Maardu Linnavalitsuselt arvamust
jäätmeloa taotluse kohta. Maardu Linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast jäätmeloa
taotluse saamist oma arvamust jäätmeloa taotluse kohta ei esitanud ning vastamistähtaega ei
pikendanud. HMS § 16 lg 2 sätestab, kui teine haldusorgan ei ole arvamust määratud tähtajaks
andnud ega vastamistähtaega pikendanud, võib taotluse lahendada teise haldusorgani
arvamuseta.
Loa andja edastas jäätmeloa eelnõu, jäätmeloa andmise korralduse eelnõu ning seonduva KMH
algatamata jätmise otsuse eelnõu ettevõttele, Maardu Linnavalitsusele ja jäätmekäitluskohaks
oleva kinnistu omanikule 02.10.2018 kirjaga nr 8-5/18/13538-3 tutvumiseks ja vastuväidete
esitamiseks. Ettevõte, kinnistu omanik ega kohalik omavalitsus eelnõude kohta vastuväiteid ei
esitanud.
HMS § 53 kohaselt võib haldusorgan anda haldusakti kõrvaltingimusega. HMS § 53 lg 1 p 4 kohaselt
on haldusakti kõrvaltingimuseks muuhulgas haldusakti hilisema muutmise, kehtetuks tunnistamise
või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse jätmine. Haldusakti kõrvaltingimuse võib lähtudes HMS
§ 53 lg 2 p-st 3 määrata siis, kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse kaalutlusõiguse alusel.
Vastavalt jäätmeseaduse regulatsioonile on jäätmeluba haldusaktiks, mille andmise või mitte andmise
ning mille kehtivuse otsustab loa andja kaalutlusõiguse alusel.
Jäätmeseaduse § 77 lg 4, kooskõlas jäätmeseaduse § 80 lg-ga 4, kohaselt on käituskoha põhine
jäätmeluba seotud konkreetse jäätmekäitluskohaga. Seega puudub loa andjal õigusaktidest
tulenev alus jäätmeloa väljastamiseks, kui ettevõte ei saa tõendada jäätmekäitluskoha kasutamise
õiguslikku alust.
Jäätmekäitluskohaks olev kinnistu ei kuulu ettevõtte omandisse, vaid on Snail LTD OÜ
(registrikood 11894512) omandis. Ettevõttele on kinnistu kasutusõigus antud Snail LTD OÜ-ga
01.10.2012 sõlmitud üürilepingu nr 0110/12 alusel. Üürileping nr 0110/12 on sõlmitud
tähtajatult. Seega on jäätmekäitluskoha üürileping pikemaajalisem kui jäätmeseaduse § 82 lg-s 1
sätestatud jäätmeloa kehtivusaeg. Samas on loa andjal vajalik arvestada muuhulgas asjaoluga, et
ettevõtte ja jäätmekäitluskoha omaniku vahel sõlmitud üürileping võib lõppeda enne selles
toodud lepingu kehtivuse lõpptähtaega. Seetõttu peab loa andja põhjendatuks jätta tulenevalt
HMS § 53 lg 1 p-st 4 endale õiguse tunnistada käesoleva korraldusega antav jäätmeluba
kehtetuks, kui jäätmekäitluskoha kasutamise õiguslikku alust tõendav leping lõpeb.
Tulenevalt eelnevast on põhjendatud määrata, et ettevõte on kohustatud loa andjat viivitamatult,
kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse
muutumisest teavitama jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.
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Jäätmekäituskoha kasutamise lepingu pikendamisel, muutmisel või uue lepingu sõlmimisel tuleb
ettevõttel esitada Keskkonnaametile jäätmekäitluskoha kasutamise pikendamise, muutmise või
uue lepingu koopia, tõendamaks jäätmekäitluskoha kasutamise õiguslikku alust. Kui
jäätmekäitluskoha kasutusõigust tõendav leping lõpeb ning loa andjale ei ole esitatud uut
üürilepingut, mis tõendab kinnistu kasutamise õiguslikku alust, tunnistab loa andja jäätmeloa nr
L.JÄ/331757 vastava jäätmekäitluskoha osas kehtetuks.
Jäätmeseaduse § 99 lg 1 kohaselt annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike
jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses ohtlike jäätmete käitluslitsents. Seega
puudub loa andjal õigus väljastada jäätmeluba teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike
jäätmete käitlemiseks, kui jäätmeloa taotlejal puudub vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents.
Ettevõttele on Keskkonnaameti 31.07.2018 korraldusega nr 1-3/18/2023 väljastatud ohtlike
jäätmete käitluslitsents nr 0501, mis kehtib kuni 15.10.2023. Seega on ohtlike jäätmete
käitluslitsents kehtiv sama kaua kui jäätmeluba nr L.JÄ/331757.
Keskkonnaamet peab vajalikuks juhtida täiendavalt tähelepanu sellele, et ettevõttel tuleb oma
tegevuses järgida keskkonnaministri 16.06.2011. a määruses nr 33 „Romusõidukite
käitlusnõuded1“ ja 10.01.2008. a määruses nr 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“
sätestatud nõudeid ning Vabariigi Valitsuse 17.06.2010. a määruses nr 79 „Mootorsõidukitest ja
nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või
kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ sätestatud
sihtarve.
Haldusmenetluse seaduse (edaspidi 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 15.08.2018 kirjaga esitanud
taotluse (registreeritud 15.08.2018 nr 8-5/18/13538) jäätmeloa ennetähtaegseks lõpetamiseks
tulenevalt uue ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0501 väljastamisega ning jäätmeloa nr
L.JÄ/324896 kehtivuse lõppemisega 02.06.2019.
Keskkonnaamet on seisukohal, et jäätmeluba nr L.JÄ/324896 on võimalik tunnistada kehtetuks,
kuivõrd ettevõte on ise jäätmeloa ennetähtaegset lõpetamist taotlenud ning soovib jäätmeluba
nr L.JÄ/324896 lõpetada ennetähtaegselt alates käesoleva korraldusega antava jäätmeloa nr
L.JÄ/331757 kehtima hakkamisest.
III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, ECO GROUP OÜ taotlusest ja tuginedes jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele
2, 3 ja 4; § 76 lg-le 1 ja § 81, § 80 lg 3 ning § 82 lg-le 1, haldusmenetluse seaduse § 53 lg 1 ple 1 ja lg 2 p-le 3, § 53 lg 1 p-le 4 ja lg 2 p-le 3, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p-le 1, § 6 lg 2 p-le 11 ja lg-le 4, § 61 lg-tele 3 ja 5,
§ 9 lg-le 1, § 11 lg-tele 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lg 11 p-le 1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005
määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise
vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 1 lg-le 1 ja § 10 p-le 1, keskkonnaministri
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16.08.2017 määrusele nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“ ning kooskõlas
Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 „Osakondade põhimääruste
kinnitamine" lisa 1 “Keskkonnaameti keskkonnaosakonna põhimäärus” punktidega 2.4.1, 2.4.7
ja 3.9.4, otsustan:
3.1 Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine ECO GROUP OÜ (registrikood 12192766,
aadress Osmussaare 8, 13811 Tallinn) jäätmeloa taotluse menetluse raames. Täiendavad
keskkonnauuringud ei ole vajalikud, samuti kavandatava tegevuse erisused ja
keskkonnameetmed muidu ilmneda võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või
ennetamiseks.
3.2 Anda ECO GROUP OÜ-le jäätmeluba nr L.JÄ/331757 viieks aastaks (lisatud) alljärgnevalt:
3.2.1 jäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite demonteerimiseks – R12s, romusõidukitelt
eemaldatud osade ettevalmistamine korduskasutuseks - R3k, R5k) aadressil Harju
maakond, Maardu linn, Põhjaranna tee 16a (kinnistusraamatu registriosa number
13926302, katastritunnus 44603:002:0214) vastavalt JäätS § 73 lg 2 p-le 2;
3.2.2 ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Harju maakonnas vastavalt JäätS § 73 lg 2 p-le
3; ning
3.2.3 teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks Harju
maakonnas vastavalt JäätS § 73 lg 2 p-le 4.
3.3 Määrata jäätmeloa nr L.JÄ/331757 tabelis 3 tegevusele esitatavad keskkonnakaitsenõuded
ning tabelis 4 jäätmekäitluse lõpetamisel rakendatavad keskkonnakaitsemeetmed.
3.4 Määrata jäätmeloale nr L.JÄ/331757 kõrvaltingimus, mille kohaselt on jäätmeloa andjal
õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lepingu lõppemisel jäätmeluba nr
L.JÄ/331757 vastava jäätmekäitluskoha osas kehtetuks.
3.5 Määrata jäätmeloale nr L.JÄ/331757 kõrvaltingimus, mille kohaselt on ECO GROUP OÜ
kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu
kasutusõiguse lõppemisest lepingu või kokkuleppe sõlmimisest, sh ülesütlemisest, teavitama
jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.
3.6 Määrata jäätmeloale nr L.JÄ/331757 kõrvaltingimus, mille kohaselt kehtib jäätmeluba
ohtlike jäätmete osas kuni ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0501 kehtivusaja lõpuni, s.o
kuni 15.10.2023.
3.7 Avalikustada ECO GROUP OÜ jäätmeloa andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3.8 Tunnistada kehtetuks ECO GROUP OÜ-le antud jäätmeluba nr L.JÄ/324896.
3.9 Arhiveerida
jäätmeluba
nr
L.JÄ/324896
keskkonnalubade
infosüsteemis
(https://eteenus.keskkonnaamet.ee).
3.10 Käesolev korraldus jõustub selle teatavaks tegemisest ECO GROUP OÜ-le.
3.11 LISA 1 - Eelhinnang
3.12 LISA 2 - Jäätmeluba nr L.JÄ/331757
3.13 LISA 3 - Ladustamisplaan
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Jäätmeluba nr L.JÄ/331757 on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis
https://eteenus.keskkonnaamet.ee.
Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus ning
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul korralduse
teatavakstegemisest vaide loa andjale või kaebuse Tallinna Halduskohtusse.
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Siilaberg
juhataja
jäätmebüroo
keskkonnaosakond

Saata: ECO GROUP OÜ yr@kasutatudvaruosad.ee
Jaotuskava: Dagny Kungus, Jaak Jürgenson

Dagny Kungus
jäätmespetsialist
jäätmebüroo
keskkonnaosakond
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