
 

 

 

K O R R A L D U S  

   

  12. oktoober 2017 nr 1-3/17/2650 

Aktsiaseltsile Väätsa Prügila antud 

jäätmeloa nr L.JÄ/322596 kehtetuks 

tunnistamine ning jäätmeloa nr 

L.JÄ/329748 andmine 

I. ASJAOLUD 

 

Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746, aadress: Roovere, Roovere küla, Väätsa vald, 

Järva maakond, 72805; edaspidi ka ettevõte) esitas Keskkonnaametile (edaspidi ka Loa andja) 

jäätmeloa taotluse, mis registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.07.2017 nr  

8-5/17/8210. Ettevõte soovis Türi linnas aadressil Viljandi 17B (kat tunnus 83701:009:0023) 

asuvas Türi jäätmejaamas koguda ning taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks ette valmistada 

(ladustada) erinevaid tavajäätmeid ning ohtlikke jäätmeid, samuti soovis ettevõte Türi 

jäätmejaama haldamiseks antud jäätmeloa nr L.JÄ/322596 kehtetuks tunnistamist. 14.09.2017 

esitati täiendatud jäätmeloa taotlus (registreeritud nr 8-5/17/8210-4), millega täpsustati kogutavate 

ja käideldavata jäätmete liike ja koguseid. 

 

Keskkonnaamet kontrollis jäätmeloa taotluse vastavust jäätmeseaduse (edaspidi 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. Esitatud materjalid olid piisavad, et lugeda taotlus 

jäätmeseaduse ja Määrus 26 nõuetele vastavaks ja jäätmeloa taotluse edasiseks menetlemiseks. 

 

JäätS § 73 lõike 2 punktide 1, 2 ja 3 kohaselt on taotletavaks tegevuseks vajalik jäätmeluba, mille 

JäätS § 76 lõike 1 alusel annab Keskkonnaamet. Vastavalt JäätS § 1 lõikele 4 kohaldatakse JäätS 

§ 73 lõikes 2 nimetatud tegevuseks tegevusloa andmisel haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) 

avatud menetluse sätteid, arvestades JäätS erisusi.  

 

Ettevõttele on 03.12.2012 väljastatud jäätmeluba nr L.JÄ/322596 tavajäätmete ja ohtlike jäätmete 

kogumiseks Türi jäätmejaamas kehtivusajaga kuni 31.12.2017. Ettevõte teatas koos jäätmeloa 

taotluse esitamisega, et soovib uue jäätmeloa väljastamist selliselt, et uus jäätmeluba hakkaks 

kehtima kohe peale selle väljastamist ning jäätmeluba nr L.JÄ/322596 tunnistatakse uue jäätmeloa 

väljastamisel kehtetuks. 

 

HMS § 64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse 

kohaselt, kui seadus ei keela või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistada. Samuti ei välista 

jäätmeloa kehtetuks tunnistamist jäätmeseadus. Seega toimub jäätmeloa kehtetuks tunnistamine 
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muudel juhtudel haldusmenetluse seaduse kohaselt ning HMS § 64 lõike 2 alusel on jäätmeloa 

kehtetuks tunnistamise osas haldusorganil kaalutlusõigus. 

 

HMS § 68 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle 

pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Jäätmeseaduse § 76 lõike 1 

kohaselt on jäätmeloa andjaks Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaametil pädevus tunnistada 

Ettevõttele väljastatud jäätmeluba nr L.JÄ/322596 kehtetuks. Ettevõte oma teatanud, et soovib uue 

jäätmeloa väljastamisel hetkel kehtiva jäätmeloa kehtetuks tunnistada, samuti ei pea Loa andja 

otstarbekaks samas jäätmekäitluskohas tegutsemiseks kahe jäätmeloa olemasolu. Tulenevalt 

eelnevast on jäätmeloa nr L.JÄ/329748 väljastamisel jäätmeloa nr L.JÄ/322596 kehtetuks 

tunnistamine põhjendatud. 

 

Loa andja alustas jäätmeloa taotluse menetlust 07.07.2017, ehk peale esmase jäätmeloa taotluse 

registreerimist dokumendihaldussüsteemis. Loa andja teavitas ettevõtet jäätmeloa taotluse 

menetlusse võtmisest 24.07.2017 kirjaga nr 8-5/17/8210-2. Jäätmeloa taotlus avalikustati 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 21.07.2017. Avalikustamise käigus taotluse kohta 

ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud.  

 

JäätS § 77 lõike 2 alusel küsis Loa andja oma 24.07.2017 kirjaga nr 8-5/17/8210-2 Türi 

Vallavalitsuselt arvamust jäätmeloa taotluse kohta. Türi Vallavalitsus nõustus taotletava 

tegevusega 01.08.2017 korraldusega nr 206 (registreeritud 02.08.2017 nr 8-5/17/8210-3).  

 

Vastavalt JäätS § 87 lõikele 1 tasub taotleja jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 

riigilõivuseaduses sätestatud määras. Vastavalt riigilõivuseaduse § 126 lõikele 1 tasutakse 

jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 350 eurot. Riigilõiv on tasutud 04.07.2017 

maksekorraldusega nr 510.  

 

Juhindudes HMS § 40 lõikest 1 peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma 

menetlusosalistele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis haldusakti kohta 

oma arvamusi ja vastuväited. Jäätmeloa eelnõu ja jäätmeloa andmise korralduse eelnõu on 

saadetud ettevõttele ning Türi Vallavalitsusele 26.09.2017 kirjaga nr 8-5/17/8210-4. Arvestades 

asjaolu, et avalikkusel peab olema HMS § 49 lõike 2 kohaselt võimalus eelnõuga tutvuda vähemalt 

kaks nädalat, määras Loa andja eelnõudele ettepanekute ja/või vastuväidete esitamise ajaks kaks 

nädalat eelnõude kätte saamisest arvates. Edastatud eelnõude kohta arvamust ei avaldatud. 

 

JäätS § 1 lõike 4 kohaselt kohaldatakse jäätmeseaduse § 73 lõike 2 punkti 2 alusel antava jäätmeloa 

andmise menetlusele HMS avatud menetluse sätteid, arvestades jäätmeseaduse erisusi. 

Jäätmeseadus jäätmeloa eelnõu avalikustamisele HMS-st erisust ei tee, mistõttu kuulub 

kohaldamisele HMS. Kookõlas jäätmeseaduse § 791 lõike 2 punktiga 4 ja HMS §-dega 48 ja 49 

tegi Loa andja 27.09.2017 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikkusele teatavaks 

ettevõttele antava jäätmeloa eelnõu ja jäätmeloa andmise korralduse eelnõu. Avalikustamisel 

ettepanekuid ega vastuväiteid eelnõudele ei esitatud. 

 

HMS § 41 sätestab, et kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud 

tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu 

sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse.  

 

Seoses esitatud taotluste suure arvu ja mahukusega ning menetluse käigus esitatud täiendatud 

jäätmeloa taotlustega ei olnud Keskkonnaametil võimalik esitatud jäätmeloa taotlust tähtaegselt 

menetleda. Lähtuvalt eelnevast pikendas Keskkonnaamet oma 03.10.2017 kirjaga nr  

8-5/17/8210-6 Aravete keskkonnajaama, Imavere keskkonnajaama, Järva-Jaani keskkonnajaama, 

Kabala keskkonnajaama, Kaiu keskkonnajaama, Kareda keskkonnajaama, Kehtna 

keskkonnajaama, Koeru keskkonnajaama, Koigi keskkonnajaama, Käru keskkonnajaama,, Oisu 

keskkonnajaama, Raikküla keskkonnajaama, Roosna-Alliku keskkonnajaama, Sargvere 
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keskkonnajaama, Tarbja keskkonnajaama ning Türi jäätmejaama ja Paide jäätmejaama jäätmeloa 

taotluste ning Viisu keskkonnajaama jäätmeloa muutmise taotluse menetlustähtaegu kuni 

20.10.2017. 

 

 

II. KAALUTLUSED  

 

2.1. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMINE 

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 punkti 1 

kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning 

kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lõige 3 ja 4 

kohaselt on keskkonnamõju hindamine kohustuslik KeHJS § 6 lg 1 tegevuste korral, KeHJS § 6 

lõikes 2 nimetatud tegevuste korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamist või 

algatamata jätmist, lisades otsusele KeHJS § 6 lõike 3 kohase eelhindamise tulemused.  

 

Aktsiaselts Väätsa Prügila jätkab käitluskohas varem läbi viidud tegevust. Aktsiaselts Väätsa 

Prügila poolt taotletav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetelusse. 

Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud tegevusvaldkonda 

(jäätmekäitlus), mille täpsustatud loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse 

nr 224 ”Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse 

eelhinnang, täpsustatud loetelu¹” (edaspidi määrus nr 224) §-s 10. Taotletavat tegevust ei ole 

nimetatud ka määruse nr 224 §-s 10, sest taotletava tegevuse tulemusena ei rajata, laiendata ega 

rekonstrueerita jäätmekäitluskohta, ei planeerita tavajäätmete põletamist või keemilist töötlemist. 

Kuna tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõike 1 ega määruse nr 224 loendisse, ei ole antud juhul KeHJS 

§ 3, § 6, § 11 lõigete 3 ja 4 ning määruse nr 224 alusel keskkonnamõju hindamise algatamine 

kohustuslik, samuti ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu andmine. 

 

II. KAALUTLUSED  

 

2.1. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMINE 

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 p 1 

kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning 

kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lg-te 3 ja 4 

kohaselt on keskkonnamõju hindamine kohustuslik KeHJS § 6 lg 1 tegevuste korral, KeHJS  

§ 6 lg-s 2 nimetatud tegevuste korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamist või 

algatamata jätmist, lisades otsusele KeHJS § 6 lg 3 kohase eelhindamise tulemused.  

 

Aktsiaselts Väätsa Prügila jätkab käitluskohas varem läbi viidud tegevust. Aktsiaselts Väätsa 

Prügila poolt taotletav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetelusse. 

Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p-s 11 nimetatud tegevusvaldkonda (jäätmekäitlus), 

mille täpsustatud loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 

”Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, 

täpsustatud loetelu¹” (edaspidi määrus nr 224) §-s 10. Taotletavat tegevust ei ole nimetatud ka 

määruse nr 224 §-s 10, sest taotletava tegevuse tulemusena ei rajata, laiendata ega rekonstrueerita 

jäätmekäitluskohta, ei planeerita tavajäätmete põletamist või keemilist töötlemist. Kuna tegevus ei 

kuulu KeHJS § 6 lg 1 ega määruse nr 224 loendisse, ei ole antud juhul KeHJS § 3, § 6, § 11 lg-te 

3 ja 4 ning määruse nr 224 alusel keskkonnamõju hindamise algatamine kohustuslik, samuti ei ole 

vajalik keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu andmine. 
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2.2. KAALUTLUSED  

 

JäätS § 83 lõikes 1 on sätestatud jäätmeloa andmisest keeldumise alused. Keskkonnaametile 

teadaolevalt ei esine jäätmeloa andmisest keeldumise aluseid.  

 

Korralduse punktiga 3.3. antav jäätmeluba nr L.JÄ/329748 annab selle omanikule õiguse: 

1) jäätmete kõrvaldamiseks (ladustamine – D15) Türi jäätmejaamas, vastavalt JäätS § 73 lõike 2 

punktile 1; 

2) jäätmete taaskasutamiseks (ladustamine - R13) Türi jäätmejaamas, vastavalt JäätS § 73 lõike 

2 punktile 2; 

3) ohtlike jäätmete kogumiseks Türi jäätmejaamas, vastavalt JäätS § 73 lõike 2 punktile 3; 

4) tavajäätmete kogumiseks Türi jäätmejaamas. 

 

Tavajäätmete kogumiseks ei ole Ettevõttel vaja taotleda jäätmekäitleja registreerimist 

jäätmeseaduse § 74 lõike 1 punkti 3 alusel, kuivõrd selle asendab käesoleva korraldusega antav 

jäätmeluba, mis annab Ettevõttele õiguse tavajäätmete kogumiseks käitluskohas. 

 

Korralduse ja sellega antava jäätmeloa L.JÄ/329748 andmisel võttis Keskkonnaamet aluseks 

HMS, JäätS ja selle alamaktide ning teiste keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuded. 

 

Ettevõte on kavandatava jäätmekäitlustegevuse, kasutatava tehnoloogia ning rakendatavate 

meetmete kirjelduse esitanud jäätmeloa taotluses ja selle lisades. Taotluses kirjeldatud tehnoloogia 

mitterakendamisel tegevuse alustamisel ja tegevuse käigus, käsitleb loa andja seda muuhulgas 

taotluses valeandmete esitamisena. Ettevõte peab tegevuse alustamisel ja tegevuse käigus tagama 

taotluses toodud tehnoloogia ja meetmete rakendamise. Ettevõte peab oma jäätmekäitlusalases 

tegevuses lähtuma JäätS-st ja selle alamaktidest, samuti teistest keskkonnaalastest õigusaktidest. 

 

Taotletav jäätmekäitluskoht asub Türi linnas aadressil Viljandi 17B. Käitluskoha suurus on 0,2283 

ha, plats on asfaltkattega, ümbritsetud aiaga ning elektroonilise valvega. Sadeveed kogutakse 

kokku drenaažiga ja juhitakse läbi liiva-õlipüüduri loodusesse. Ohtlike jäätmete kogumiskonteiner 

on metallist nn merekonteineri tüüpi, kus toimub ohtlike jäätmete vastuvõtt ja hoidmine liigiti 

spetsiaalses ohtlike jäätmete taaras. Kogumiskonteiner on lukustatud. Segaolmejäätmete, ehitus-

lammutusjäätmete, suuregabariidiliste jäätmete, kompostitavate jäätmete, reostunud pinnase, 

elektri- ja elektroonikajäätmete, muude taaskäideldavate ja ohtlike jäätmete kogumiseks on 

jäätmejaama territooriumil erinevate suurustega konteineripark, multilift konteinerid mahtuvusega 

17, 20, 24 ja 30 m3 ca 6 – 8 tk ning kogumiskonteinerid mahtuvusega 1,5 m3, 2,5 m3 ja 4,5 m3 ca 

6 – 8 tk. Jäätmed transporditakse kaalumiseks ja edasiseks käitlemiseks Väätsa prügilasse. 

Käitluskoha kasutamiseks on ettevõttega Türi Haldus (registrikood 75038983) 15.11.2016 

sõlmitud töövõtuleping kehtivusega kuni 31.12.2018. Käitluskohta ümbritsevad tootmismaa 

sihtotstarbega kinnistud ning jätkuvalt riigiomandis olev maa. Lähimad elamud asuvad 

käitluskohast ligi 100 meetri kaugusel.  

 

Loa taotluse saab rahuldada täies mahus. Vastavalt JäätS § 81 lõikele 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. Keskkonnaamet ei too käesolevas korralduses ega jäätmeloas välja jäätmekäitluse 

üldnõudeid, sest Loa omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. 

Olulisemad keskkonnaalased kohustused loa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel 

rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja kohustused".  

 

HMS § 53 kohaselt võib haldusorgan anda haldusakti kõrvaltingimusega. Nimetatud paragrahvi 

lõike 1 punkti 4 kohaselt on haldusakti kõrvaltingimuseks muuhulgas haldusakti hilisema 

muutmise, kehtetuks tunnistamise või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse jätmine. 

Haldusakti kõrvaltingimuse võib lähtudes HMS § 53 lõike 2 punktist 3 määrata siis, kui haldusakti 
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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.  

 

JäätS § 77 lõike 4, kooskõlas jäätmeseaduse § 80 lõikega 4, kohaselt on jäätmekäituskohapõhine 

jäätmeluba seotud konkreetse jäätmekäitluskohaga. Seega puudub Loa andjal õigusaktidest 

tulenev alus jäätmeloa väljastamiseks, kui jäätmeloa taotleja ja/või jäätmeloa omanik ei saa 

tõendada jäätmekäitluskoha kasutamise õiguslikku alust. Käesoleval juhul on tõendatud, et 

ettevõttel on õigus kinnistut kasutada kuni 31.12.2018, seega on ettevõttel kinnistu kasutamise 

õigus lühemaajalisem kui JäätS § 82 lõikes 1 sätestatud jäätmeloa kehtivusaeg. Samas peab loa 

andja arvestama asjaoluga, et kinnistu kasutusõigus võib pikeneda, mistõttu ei ole otstarbekas 

jäätmeloa kehtivust siduda kinnistu kasutusõiguse pikkusega. 

 

Tulenevalt eelnevast on põhjendatud seada jäätmeloale nr L.JÄ/329748 täiendav tingimus, mille 

kohaselt on ettevõte kohustatud teavitama Loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva 

jooksul kinnistu kasutusõiguse lõppemisest. Kui jäätmekäitluskoha kasutusõigus lõppeb, tunnistab 

Loa andja jäätmeloa nr L.JÄ/329748 käitluskoha osas kehtetuks, kuna puudub jäätmekäitluskoha 

kasutusõigust tõendav dokument. Seetõttu tuleb jäätmekäitluskoha kasutamisõiguse lõppemisel 

Ettevõttel esitada Loa andjale vastavasisuline jäätmeloa muutmise taotlus. 

 

Ettevõte on taotluses märkinud, et käitluskohas plaanitakse üheaegselt ladustada kuni 100 tonni 

(120 m3) tavajäätmeid ning kuni 15 tonni (20 m3) ohtlikke jäätmeid. Kuivõrd Keskkonnaamet on 

andnud jäätmeloa andmise otsustamisel lähtunud taotluses toodud jäätmete ladustamise viisidest 

ning üheaegselt ladustatavate jäätmete kogustest, on otstarbekas seada jäätmeloale nr L.JÄ/329748 

täiendav tingimus, mille kohaselt on käitluskohas lubatud üheaegselt hoida kuni 100 tonni  

(120 m3) tavajäätmeid ning kuni 15 tonni (20 m3) ohtlikke jäätmeid. Jäätmete lendumise 

vältimiseks tuleb jäätmeid ladustada konteinerites.  

 

JäätS § 99 lõike 1 kohaselt annab teiste isikute poolt tekitatud ja üle antud ohtlike jäätmete 

käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses õiguse ohtlike jäätmete käitluslitsents. Seega puudub 

Loa andjal õigus väljastada jäätmeluba teiste isikute poolt tekitatud ja üle antud ohtlike jäätmete 

käitlemiseks, kui jäätmeloa taotlejal puudub vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents. Ettevõttele on 

Keskkonnaameti 20.06.2017 korraldusega nr 1-3/17/1648 antud ohtlike jäätmete käitluslitsents nr 

0463. Ohtlike jäätmete käitluslitsents kehtib kuni 19.06.2022. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsist 

tulenevate õiguste ja kohustuste realiseerimiseks peab ettevõte taotlema jäätmeloa. Antud juhul 

lõppeb ohtlike jäätmete käitluslitsentsi kehtivusaeg varem, kui JäätS § 82 lõikega 1 sätestatud 

võimalik jäätmeloa kehtivusaeg. Arvestades asjaolu, et ettevõte plaanib käitluskohas tegeleda ka 

tavajäätmete kogumisega ei ole otstarbekas siduda jäätmeloa kehtivusaega ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi nr 0463 kehtivusajaga, vaid otstarbekas on anda jäätmeluba maksimaalse 

kehtivusajaga ning seada täiendav tingimus, mille kohaselt kehtib jäätmeluba nr L.JÄ/329748 

ohtlike jäätmete kogumise ja ladustamise osas kuni ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0463 

kehtivuse lõpuni, s.o. kuni 19.06.2022. Loa andja juhib täiendavalt tähelepanu, et ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi nr 0463 lõppemisel ja uue ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamisel on ettevõttel 

võimalik esitada käesoleva korraldusega antud jäätmeloa muutmise taotlus selliselt, et uue ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi saamise järgselt kehtiks jäätmeluba nr L.JÄ/329748 ka ohtlike jäätmete 

kogumise ja ladustamise osas kuni jäätmeloa kehtivusaja lõpuni. 

 

 

III. OTSUSTUS 
 

Lähtudes eeltoodust, ettevõtte taotlusest ja tuginedes HMS § 53 lõike 1 punktile 4 ja lõike 2 

punktile 3, 64 lõikele 2, JäätS § 73 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 3, § 76 lõikele 1, § 80 lõikele 3, § 81,  

KeHJS § 3, § 6 lõike 2 punktile 11 ja lõikele 3, § 9, § 11 lõigetele 2 ja 4, Vabariigi Valitsuse 

29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju 
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hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1“ § 10 punktile 1, kooskõlas 

Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 "Osakondade põhimääruste 

kinnitamine" lisa 1 “Keskkonnaameti Keskkonnaosakonna põhimäärus” punktidest 2.4.1. ja 3.9.4.  

otsustan: 

 

3.1. tunnistada kehtetuks ettevõttele Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746, aadress: 

Roovere, Roovere küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72805)  antud jäätmeluba nr 

L.JÄ/322596; 

3.2. kavandatud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mistõttu ei algata Keskkonnaamet 

keskkonnamõju hindamist Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746, aadress: 

Roovere, Roovere küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72805)  jäätmeloa taotlusele. 

Täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud; 

3.3. anda ettevõttele Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746, aadress: Roovere, 

Roovere küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72805)  jäätmeluba nr L.JÄ/329748, järgmisteks 

tegevusteks: 

 

3.2.1. jäätmete kõrvaldamiseks (ladustamine – D15) Türi jäätmejaamas; 

3.2.2. jäätmete taaskasutamiseks (ladustamine - R13) Türi jäätmejaamas; 

3.2.3. ohtlike jäätmete kogumiseks Türi jäätmejaamas; 

3.2.4. tavajäätmete kogumiseks Türi jäätmejaamas; 

 

3.4. väljastada ettevõttele Aktsiaselts Väätsa Prügila jäätmeloa nr L.JÄ/329748 terviktekst 

(lisatud); 

3.5. määrata jäätmeloale nr L.JÄ/329748 kõrvaltingimus, mille kohaselt on loa andjal õigus 

jäätmeluba nr L.JÄ/329748 käitluskoha kasutusõiguse lõppemisel kehtetuks tunnistada; 

3.6. määrata jäätmeloale nr L.JÄ/329748 kõrvaltingimus, mille kohaselt on käitluskohas lubatud 

üheaegselt ladustada kuni 100 tonni (120 m3) tavajäätmeid ning kuni 15 tonni (20 m3) 

ohtlikke jäätmeid; 

3.7. määrata jäätmeloale nr L.JÄ/329748 kõrvaltingimus mille kohaselt, kehtib jäätmeluba nr 

L.JÄ/329748 ohtlike jäätmete kogumise ja ladustamise osas kuni ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi nr 0463 kehtivuse lõpuni, s.o. kuni 19.06.2022; 

3.8. avalikustada jäätmeloa nr L.JÄ/329748 andmine ametlikus väljaandes Ametlikud 

Teadaanded; 

3.9. teha korraldus teatavaks ettevõttele Aktsiaselts Väätsa Prügila. 

 

Jäätmeluba nr L.JÄ/329748 on kättesaadav Keskkonnaameti e-teenuste portaalist, mis asub 

aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/. 

 

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) 

 

Reet Siilaberg 

juhataja 

jäätmebüroo 

 

 

Saata: Aktsiaselts Väätsa Prügila, aadress: info@prygila.ee  

Kristo Keevend 

jäätmespetsialist 

jäätmebüroo 


