
 

 

 

K O R R A L D U S  

   

  08. november 2017 nr 1-3/17/2805 

Osaühingule Tafrix antud jäätmeloa nr 

L.JÄ/325529 kehtetuks tunnistamine 

I. ASJAOLUD 

 

Keskkonnaamet (edaspidi ka Loa andja) andis 17.11.2014 korraldusega nr HJR 1-15/14/640 

osaühingule Tafrix (registrikood 10497964, aadress: Pikk 42, Paide linn, Järva maakond 72720, 

(alates 26.10.2017 on ettevõtte nimi Haart Ehitus OÜ), edaspidi osaühing Tafrix või ettevõte) 

jäätmeloa nr L.JÄ/325529 erinevate tavajäätmete (betoon, tellised, pinnas jmt) kogumiseks ja 

ladustamiseks Türi vallas Türi-Alliku külas asuval Mõisa kinnistul (kat tunnus 83601:004:0038). 

 

23.10.2017 esitas osaühing Tafrix taotluse (registreeritud nr 8-5/17/12116) jäätmeloa nr 

L.JÄ/325529 kehtetuks tunnistamiseks. Ettevõte plaanib jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu 

võõrandada. 

 

Jäätmeloaga sätestati muuhulgas tingimus, mille kohaselt on loa andjal õigus jäätmeluba nr 

L.JÄ/325529 kehtetuks tunnistada, kui käitluskohaks oleva kinnistu kasutusõigus muutub.  

 

Jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 1 lõike 4 kohaselt kohaldatakse jäätmeseaduses ettenähtud 

menetlustele haldusmenetlus seaduse (edaspidi HMS) avatud menetluse sätteid, arvestades JäätS 

erisusi. Vastavalt JäätS § 76 lõikele 1 on jäätmeloa andjaks Keskkonnaamet. Vastavalt HMS § 68 

lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oli 

haldusakti andmine, ehk käesoleval juhul Keskkonnaamet.  

 

 

II. KAALUTLUSED  

 

Vastavalt HMS § 68 lõikele 1 on isikul õigus taotleda haldusakti kehtetuks tunnistamist üksnes 

juhul, kui ta võib taotleda HMS  § 44 alusel haldusmenetluse uuendamist. HMS § 44 lõike 1 punkti 

2 alusel on uuendab haldusorgan mentlusosalise taotluse puhul haldusmenetluse, kui asjas 

ilmnevad uued olulised tõendid, mis ei olnud isikule haldusmenetluse ajal teada. Jäätmeloa 

andmise hetkel ei olnud loa taotlejale ega loa andjale teada, et jäätmekäitluskoha kasutusõigus 

lõppeb enne jäätmeloa nr L.JÄ/325529 kehtivusaega. Juhul kui jäätmeloa andmise hetkel oleks loa 

taotlejal puudunud kinnistu kasutusõigus, poleks olnud võimalik jäätmeluba anda. Lähtuvalt 

eelnevast saab väita, et on ilmnenud olulised tõendid, mis ei olnud jäätmeloa andmise menetluse 

ajal teada ning osaühingul Tafrix on õigus taotleda menetluse uuendamist ning jäätmeloa kehtetuks 

tunnistamist. 
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HMS § 64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusorgan kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, 

kui seadus ei keela või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. Jäätmeseadus ei näe ette 

avalduses toodud alusel jäätmeloa kehtetuks tunnistamisest. Seega toimub jäätmeloa kehtetuks 

tunnistamine muudel juhtudel haldusmenetluse seaduse kohaselt ning HMS § 64 lõike 2 alusel 

jäätmeloa kehtetuks tunnistamise osas on haldusorganil kaalutlusõigus. Antud juhul on ettevõte 

esitanud avalduse jäätmekäitlustegevuse lõpetamiseks Mõisa kinnistul  jäätmeloa L.JÄ/325529 

alusel. 

 

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

kahjustada tema õigusi, andma haldusorgan 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  

§ 40 lõike 3 punktis 2 nimetatud asjaolud, mistõttu Keskkonnaamet ei esita jäätmeloa kehtetuks 

tunnistamise korraldust ettevõttele arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. 

 

Osaühing Tafrix on 2016. aasta jäätmearuandes näidanud 2016. aasta lõpu seisuga jäätmete 

puudumist käitluskohas. Keskkonnaamet tuvastas 07.11.2017 paikvaatluse käigus, et käitluskohas 

ei ole jäätmeid ladustatud ning jäätmeloaga sätestatud nõue, mille kohaselt tuleb enne tegevuse 

lõpetamist käitluskoht korrastada ning jäätmed edasiseks käitlemiseks üle anda, täidetud. 

 

 

III. OTSUSTUS 
 

Lähtudes eeltoodust, ettevõtte esitatud teatest ja tuginedes jäätmeseaduse § 76 lõikele 1, 

haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 3 punktile 2, § 64 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” punktidest 2.4.1. ja 3.9.4.  

otsustan: 

 

3.1. Tunnistada kehtetuks osaühingule Tafrix (registrikood 10497964, aadress: Pikk 42, Paide 

linn, Järva maakond 72720, (alates 26.10.2017 on ettevõtte nimi Haart Ehitus OÜ) antud 

jäätmeluba nr L.JÄ/325529. 

 

Korraldus jõustub allkirjastamisest. 

 

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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