KORRALDUS
30. juuli 2019 nr 1-3/19/1537
Replace OÜ-le jäätmeloa nr L.JÄ/333207
andmine. Redeem Nordics OÜ jäätmeloa nr
L.JÄ/325960 kehtetuks tunnistamine
I.

ASJAOLUD

Replace OÜ (registrikood 12703942, aadress: Killustiku põik 1, Vahi küla, Tartu maakond;
edaspidi ettevõte) esitas Keskkonnaametile (edaspidi ka loa andja või KeA) 10.05.2019
jäätmeloa taotluse. Nõuetekohane jäätmeloa taotlus on registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 13.05.2019 numbriga 8-5/19/6036-3.
Jäätmeluba taotletakse vastavalt jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p-le 2 elektri- ja
elektroonikaseadmete (jäätmeliik jäätmekoodiga 20 01 36) sortimiseks, korduskasutuseks
ettevalmistamiseks ja ladustamiseks (taaskasutamistoimingu kood R12s, R5k, R13) Vahi külas
aadressiga Killustiku põik 1 (RAADI AUTOSALONG kinnisasi; kinnistusraamatu registriosa
1172404; katastritunnus 79401:006:1580; kinnisasja omanik Servet OÜ (registrikood
14326171).
Killustiku põik elektroonikaromude käitluskohas tegeleb Redeem Nordics OÜ (registrikood
11956374) elektroonikaseadmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ladustamisega omades
jäätmeluba nr L.JÄ/325960, kehtivusega 08.04.2015–07.04.2020. Killustiku põik
elektroonikaromude käitluskoht on kantud keskkonnaregistrisse jäätmekäitluskohana ning antud
keskkonnaregistri kood JKK7800173.
Ettevõte on esitanud 03.10.2018 KeA-le kinnituskirja kus kinnistu omanik kinnitab, et on
lõpetanud Redeem Nordics OÜ-ga kinnistu kasutamise lepingu ning sõlminud üürilepingu
Replace OÜ-ga andmaks Killlustiku põik 1 kinnisasja üürile viieks aastaks alates 01.06.2018.
Kinnituskiri kinnisasja üürile andmise kohta on saadetud KeA-le 04.10.2018, mis on
registreeritud KeA dokumendihaldussüsteemis 04.10.2018 nr 8-5/18/15585-2.
Replace OÜ (registrikood 12703942) omab Tartu linnas aadressil Vabriku tn 2 (katastritunnus
79401:006:0715) samaks tegevuseks jäätmeluba nr L.JÄ/328391, kehtivusega
13.12.2016–12.12.2021.
JäätS § 73 lg 2 p 2 kohaselt on taotletavaks tegevuseks vajalik jäätmeloa olemasolu, mille JäätS
§ 76 lg 1 alusel annab KeA.
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.

HMS § 64 lg 2 kohaselt otsustab haldusorgan kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt,
kui seadus ei keela või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. JäätS ei näe ette avalduses
toodud alusel kehtetuks tunnistamist. Seega toimub jäätmeloa kehtetuks tunnistamine muudel
juhtudel haldusmenetluse seaduse kohaselt ning HMS § 64 lg 2 alusel jäätmeloa kehtetuks
tunnistamise osas on haldusorganil kaalutlusõigus.
Loa andja kontrollis ettevõtte 10.05.2019 esitatud jäätmeloa andmise taotluse vastavust JäätS ja
keskkonnaministri 26.04.2004 määruses nr 26 ”Jäätmelo aandmise, andmise 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) sätestatud nõuetele. Esitatud taotlus ei olnud piisav menetluse
alustamiseks. KeA küsis ettevõttelt 07.05.2019 kirjaga nr 8-5/19/6036-2 lisateavet, millega
soovis ettevõttelt allkirjastatud taotlust, kinnisasja omaniku nõusolekut ning kinnitust riigilõivu
tasumise kohta. Ettevõte esitas lisateabe 10.05.2019, mis on registreeritud KeA
dokumendihaldussüsteemis 13.05.2019 numbriga 8-5/18/15585-3. Esitatud jäätmeloa taotlus
koos lisateabega vastas nõuetele ning oli menetlemiseks piisav.
KeA alustas jäätmeloa taotluse menetlust (13.05.2019) puudusteta taotluse registreerimisest
alates. Loa andja teavitas ettevõtet jäätmeloa taotluse menetlusse võtmisest 23.05.2019 kirjaga
nr 8-5/19/6036-5.
JäätS § 77 lg 2 alusel küsis sama kirjaga loa andja asukohajärgselt omavalitsustelt arvamust
jäätmeloa taotluse kohta. Tartu Vallavalitsus esitas toetava arvamuse (ohtlike jäätmete
käitlemisele)
23.05.2019
korraldusega
nr 454,
mis
on
registreeritud
KeA
dokumendihaldussüsteemis 23.05.2019 numbriga 8-5/19/6036-6. Tartu Vallavalitsus on esitanud
arvamuse jäätmeloa taotluse kohta 04.06.2019 korraldusega nr 497, mis on registreeritud KeA
dokumendihaldussüsteemis 04.06.2019 numbriga 8-5/19/6036-6.
HMS § 48 lg 1 ja JäätS § 79¹ alusel avaldas KeA jäätmeloa menetluse algatamise teate
28.05.2019 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Taotluse avalikustamise käigus
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Vastavalt JäätS § 87 lg-le 1 tasub taotleja jäätmeloa andmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu
riigilõivuseaduses sätestatud määras. Lähtudes riigilõivuseaduse § 126 lg-st 1 tasutakse
jäätmeloa andmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 350 eurot. Riigilõiv on tasutud
09.05.2019 maksekorraldusega nr 15403.
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. Loa andja edastas 08.07.2019 kirjaga nr 8-5/19/6036-7
jäätmeloa nr L.JÄ/333207 (edaspidi jäätmeluba) andmise eelnõu, jäätmeloa andmise korralduse
eelnõu ning jäätmeloa nr L.JÄ/325960 kehtetuks tunnistamise korralduse eelnõu ettevõttele ja
Redeem Nordics OÜ tutvumiseks, arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks.
Arvestades asjaolu, et avalikkusel peab olema JäätS § 79 lg 4 kohaselt võimalus eelnõuga tutvuda
vähemalt kaks nädalat, määras KeA eelnõudele ettepanekute ja/või vastuväidete esitamise ajaks
kaks nädalat eelnõude kättesaamisest arvates. Ettepanekuid KeA-sse ei laekunud.
Kooskõlas JäätS § 791 lg 2 p-ga 4, lg-ga 4 tegi 09.07.2019 ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded avalikkusele teatavaks ettevõttele antava jäätmeloa eelnõu, jäätmeloa andmise korralduse
eelnõu ning jäätmeloa nr L.JÄ/325960 kehtetuks tunnistamise eelnõu. Avalikustamise käigus
arvamusi ja ettepanekuid ei esitatud.
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Antud korraldusega tunnistatakse kehtetuks jäätmeluba nr L.JÄ/325960, kehtivusega
01.02.2018–30.01.2023. HMS § 64 lg 2 kohaselt otsustab haldusorgan kehtetuks tunnistamise
kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama.
JäätS ei näe ette avalduses toodud alusel kehtetuks tunnistamist. Seega toimub jäätmeloa
kehtetuks tunnistamine muudel juhtudel haldusmenetluse seaduse kohaselt ning HMS § 64 lg 2
alusel jäätmeloa kehtetuks tunnistamise osas on haldusorganil kaalutlusõigus.
II.

KAALUTLUSED

2.1. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE VAJALIKKUSE ÜLE OTSUSTAMINE
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 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 3 kohaselt KeHJS § 6 lg-s 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava
tegevuse (edaspidi KMH) selle vajadust põhjendamata. KeHJS § 6¹ lg 3, § 11 lg-te 2 ja 4 kohaselt
tuleb KeHJS § 6 lg-s 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lg-s 21 viidatud tegevuse
korral anda eelhinnang ja otsustada KMH algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 6 lg 2
loetelu on KeHJS § 6 lg 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).
Ettevõtte poolt taotletav tegevus Killustiku põik 1 (katastritunnus 79401:006:1580) ei kuulu
KeHJS § 6 lg-s 1 nimetatud tegevuste nimistusse. Ettevõtte poolt taotletav tegevus kuulub KeHJS
§ 6 lg 2 p-s 11 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud määruses nr 224. Samuti ei ole
tegemist KeHJS § 6 lg-s 21 nimetatud tegevusega.
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. Määruse nr 224 § 1 lg 1 ning
§ 10 p-de 1 ja 3 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. Ettevõte ei raja, laienda ega
rekonstrueeri jäätmekäitluskohta, samuti ei põleta ettevõte üle 100 tonni tavajäätmeid ega tegele
jäätmete keemilise töötlemisega. Ettevõte jätkab jäätmekäitlusega. Tegemist on olemasoleva
jäätmekäitluskohaga: Killustiku põik elektroonikaromude käitluskohas soovib ettevõte jätkata
Redeem Nordics OÜ tegevust. Killustiku põik elektroonikaromude käitluskohale on KeA
02.04.2015 kirjaga nr JT 8-4/15/263-8 andnud eelhinnangu ning on jätnud algatamata
keskkonnamõju hindamise.
Killustiku põik elektroonikaromude käitluskoha maa sihtotstarve on 100%-lt ärimaa; kinnistu
suurus on 12 606 m2, millest ehitusalune pindala on 997 m2). Kinnisasi paikneb Tartu linna piiril,
Vahi külas Vahi ja Narva mnt tänava ääres. Kinnistu on ümbritsetud elamumaaga, lao-, äri- ja
tootmishoonetega. Juurdepääs on tagatud Vahi tänava kaudu. Kinnisasi ei paikne ega piirne
Natura 2000 linnu- ega loodusalaga. Ka ei jää kinnisasjale ega selle vahetusse lähedusse teisi
kaitstavaid loodusobjekte. Lähim Natura 2000 ala (Raadi park) jääb kinnisasjast ca 90 m
kaugusele. Lähim kaitsealune loodusobjekt (suured elupuud) jääb ca 400 m kaugusele. Killustiku
põik 1 kinnistu lähedal asuvad elamud. Mõju elanikkonnale oleks eeskätt seotud õhusaaste, müra
ja vibratsiooni poolt põhjustatud võimalike häiringutega.
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Lähtudes eelnevast ei ole ettevõtte poolt kavandatava tegevuse korral KMH kohustuslik, samuti
ei ole vaja anda eelhinnangut vastavalt KeHJS § 6 lg-le 23 ega kaaluda KMH vajalikkust. KeHJS
§ 61 lg 4 kohaselt ettevõte ei pidanud KeA-le esitama KeHJS § 61 lg-s 1 nimetatud teavet, kuna
eelhinnangut ei anta vastavalt KeHJS § 6 lg-le 23.
2.2. KAALUTLUSED JÄÄTMELOA ANDMISEL
JäätS § 83 lg-s 1 on sätestatud jäätmeloa andmisest keeldumise alused. KeA-le teadaolevalt ei
esine jäätmeloa andmisest keeldumise aluseid.
Korralduse ja sellega antava jäätmeloa nr L.JÄ/333207 andmisel ning jäätmeloa nr L.JÄ/325960,
kehtivusega 08.04.2015–07.04.2020, kehtetuks tunnistamisel võttis loa andja aluseks ettevõtte
taotluse, HMS, ettevõte 03.10.2018 esitatud kinnituskirja selle kohta, kus kinnistu omanik Servet
OÜ kinnitab, et on lõpetanud Redeem Nordics OÜ-ga kinnistu kasutamise lepingu ning sõlminud
üürilepingu Replace OÜ-ga andmaks Killlustiku põik 1 kinnisasja üürile viieks aastaks alates
01.06.2018, JäätS ja selle alamaktide ning teiste keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide
nõuded.
Korralduse otsustava osa punktiga 3.4 lõpetab Redeem Nordics OÜ õiguse Killustiku põik
elektroonikaromude käitluskohas jäätmeid käidelda ning punktiga 3.5 arhiveerib jäätmeluba nr
L.JÄ/325960 keskkonnalubade infosüsteemis.
Korralduse otsustava osa punktiga 3.1 antav jäätmeluba annab selle omanikule õiguse aadressil
Tartu maakond, Vahi küla, Killustiku põik 1 (katastritunnus 79401:006:1580; keskkonnaregistri
kood JKK7800173) elektri- ja elektroonikaseadmete (jäätmeliik jäätmekoodiga 20 01 36)
sortimiseks, korduskasutuseks ettevalmistamiseks ja ladustamiseks (taaskasutamistoimingu
kood R12s, R5k, R13)
Jäätmeloale ei kanta tekkivaid jäätme liike, ega koguseid, sest jäätmeluba ei taotleta jäätmete
tekitamiseks lähtuvalt JäätS § 75.
Ettevõtte jäätmekäitlusalane tegevus seisneb ka elektri- ja elektroonikaseadmete ning patarei- ja
akujäätmete kogumises, vaheladustamises ning vajadusel vastavate jäätmeliikide
ümberpakkimises. Ettevõte lähtub oma tegevuses elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
käitlemisel keskkonnaministri 09.02.2005 määrusest nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete
romude käitlusnõuded“ (edaspidi määrus nr 9) ning patarei- ja akujäätmete käitlemisel
keskkonnaministri 10.01.2008 määrusele nr 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“
(edaspidi määrus nr 5) ning Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määruse nr 65 “Elektri- ja
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise
või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” (edaspidi
määrus nr 65) § 8 sätetele. Ettevõttel tuleb elektroonikaromu korduskasutuse ning ringlussevõtu
sihtarvude täitmisele kaasa aidata. Määrus nr 65 §-s 8 märgitud nõuete täitmisel tuleb esmaselt
jäätmeid sorteerida ja üle anda jäätmekäitlejatele. Elektroonikaseadmetest eraldatud osad peavad
jõudma ringlusesse. Tõendusdokumendid taaskasutatud jäätmekoguste ja teostatud
jäätmekäitlustoimingute kohta tuleb hankida jäätmete lõppkäitlejatelt. Probleemtoodete
sorteerimisest tekkivad jäätmed tuleb kajastada aruandluses 8-kohaliste jäätmekoodidega.
Ettevõte on teadlik, et taaskasutamistoimingu koodi R5k kasutamisel ei saa tõendada jäätmete
lakkamise olemust vastavalt JäätS § 21 lg 1 sätestatud tingimustel. Tegemist ei ole lakkamisega,
pigem korduskasutuseks ettevalmistamisega, mille tõendamiseks piisab sellest, kui tõendatakse,
et toode vastab samadele nõuetele, mis kehtisid esialgsele seadmele.
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Seadmete saabumisel lattu need kõigepealt sorteeritakse. Eraldatakse silmnähtavate füüsilistevõi veekahjustustega seadmed viisakama välimusega seadmetest. Need loendatakse, eraldatakse
akud ning plastikosad ning saadetakse ümbertöötlemisse.
Sedamed, mida saab korduskasutada testitakse üle. Hinnatakse nii seadmete välimust kui
funktsionaalsust. Testimise käigus kontrollitakse telefonidel, kas nupud töötavad, kas
puutetundlik ekraan ning kaamera töötab, kas telefon loeb SIM-kaarti ning ei ole võrgulukus ning
kas telefon laeb. Lisaks peab seadmed olema komplektsed, töökorras ning ei tohi esineda füüsilisi
kahjustusi nagu mõrad korpuses või esiklaasil.
Kui seadmed töötavad, st kõik eelnevad punktid on täidetud ja seade on 100% funktsionaalne,
siis hinnatakse seadme kosmeetilist välimust ning määratakse neile hinne.
Juhul kui seadmed on töötavad, kuid mõni nende osa on katkine kuid väljavahetatav, siis seadmed
parandatakse ning suunatakse taaskasutusse.
Juhul kui tegemist ei ole täielikult funktsionaalse seadmega, siis seade taaskasutusele ei lähe ning
seade on n-ö „maha kantud“. Seadmelt eraldatakse vajadusel akud ning saadetakse vastavalt
partnerettevõtetele.
Tekkinud jäätmed sorteeritakse eraldi ja antakse üle vastavt luba omavale ettevõttele.
Ettevõte on teadlik, et kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed on
3. kategooria jäätmed, mille sihtarvud on taaskasutamisel 75% ja ringlussevõtul 65%.
Jäätmekäitluse aluseks on anda panus seadmete korduskasutusse suunamiseks. Alustavale
Ettevõttele kohaselt võetakse eesmärk saavutada 71% sihtarv ringlussevõtul ning eeldatakse, et
eraldi sorteeritud jäätmeliigid suudetakse suunata partneritele, kes on tunnustatud käitlejad.
KeA peab vajalikuks lisada jäätmeloa tabelis 3 üheaegselt ladustatavate jäätmete kogused, 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 25 tonni jäätmeid. KeA nõustus
ettevõtte poolt taotluses välja toodud üheaegselt ladustatavate kogustega ning lisas need
jäätmeloa tabelisse 3.
KeA ei too korralduses ega jäätmeloas välja jäätmekäitluse üldnõudeid, sest jäätmeloa omajale
rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Ettevõte peab oma
jäätmekäitlusalases tegevuses lähtuma JäätS-st ja selle alamaktidest ning teistest
keskkonnaalastest õigusaktidest, samuti tuleb ettevõttel täita kohaliku omavalitsuse üksuse
kehtestatud jäätmehoolduseeskirja nõudeid. Olulisemad keskkonnaalased kohustused loa
omajale on toodud KeA kodulehel rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Ettevõte on kavandatava jäätmekäitlustegevuse, kasutatava tehnoloogia ning rakendatavate
meetmete kirjelduse esitanud 10.05.2019 jäätmeloa taotluses. KeA juhib tähelepanu sellele, et
taotlusmaterjalides kirjeldatud tehnoloogia mitterakendamisel tegevuse alustamisel ja tegevuse
käigus, käsitleb loa andja seda muu hulgas taotluses valeandmete esitamisena. Ettevõte peab
tegevuse alustamisel ja tegevuse käigus tagama taotluses toodud tehnoloogia ja meetmete
rakendamise.
Lisaks otsekohalduvatele nõuetele on vajadus sätestada jäätmeloas lisanõudeid. HMS § 53
kohaselt võib haldusorgan anda haldusakti kõrvaltingimusega. Nimetatud paragrahvi lg 1 p 4
kohaselt on haldusakti kõrvaltingimuseks muuhulgas haldusakti hilisema muutmise, kehtetuks
tunnistamise või kõrvaltingimuse kehtestamise võimaluse jätmine ning p 1 kohaselt on
haldusakti kõrvaltingimuseks haldusakti kehtivusaja piiramine kindlaksmääratud tähtpäevast või
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tulevikus aset leida võivast sündmusest lähtudes. Haldusakti kõrvaltingimuse võib lähtudes HMS
§ 53 lg 2 p-st 3 määrata siis, kui haldusakti andmine tuleb otsustada halduse kaalutlusõiguse
alusel.
Ettevõte on kohustatud teavitama Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva
jooksul territooriumi kasutamise lepingu või kokkuleppe sõlmimisest, sh ülesütlemisest,
jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.
Kinnistu omanik Servet OÜ kinnitab, et on lõpetanud Redeem Nordics OÜ-ga kinnistu
kasutamise lepingu ning sõlminud üürilepingu Replace OÜ-ga andmaks Killlustiku põik 1
kinnisasja üürile viieks aastaks alates 01.06.2018.
JäätS § 77 lg 4, kooskõlas JäätS § 80 lg-ga 4 kohaselt on käitluskoha põhine 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.
III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, ettevõtte 10.05.2019 taotlusest ja tuginedes jäätmeseaduse § 73 lg 2
p-le 2, § 76 lg-le 1, §-le 81, HMS § 53 lg 1 p-dele 1 ja 4 ja lg 2 p-le 3 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. ja
3.9.4, otsustan:
3.1.Väljastada Replace OÜ (registrikood 12703942) jäätmeluba nr L.JÄ/333207 (LISA 1)
jäätmekäitluskohaga Killustiku põik 1 (aadressil Tartumaa, Tartu vald, Vahi küla, Killustiku
põik; RAADI AUTOSALONG kinnisasi; kinnistusraamatu registriosa 1172404;
katastritunnus 79401:006:1580; kinnisasja omanik Servet OÜ (registrikood 14326171)
jäätmeid (jäätmekoodiga 20 01 36 03) taaskasutamiseks (jäätmekäitlustoimingu kood
R5k – (korduskasutamine); R12s (sortimine); R13 (vaheladustamine).
3.2. Määrata jäätmeloale nr L.JÄ/333207 lisatingimused põhiregulatsioonist tuleneva õiguse
tekkimiseks selliselt, et täidetud on järgmine kõrvaltingimus:
3.2.1. Replace OÜ on kohustatud teavitama Keskkonnaametit viivitamatult üürilepingu
lõppemisest, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskoha kasutusõiguse
kokkuleppe muutmisest või lõppemisest, sh ülesütlemisest;
3.3. Avalikustada Replace OÜ jäätmeloa andmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3.4.Tunnistada alates jäätmeloa nr L.JÄ/333207 kehtima hakkamise päevast kehtetuks Redeem
Nordics OÜ-le (registrikoodiga 11956374) Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni
06.04.2015 korraldusega nr JT 1-15/15/163 välja antud jäätmeluba nr L.JÄ/325960,
kehtivusega 08.04.2015–07.04.2020.
3.5. Arhiveerida
jäätmeluba
nr
L.JÄ/325960
(https://eteenus.keskkonnaamet.ee/).

keskkonnalubade

infosüsteemis

3.5.Avalikustada Redeem Nordics OÜ jäätmeloa nr L.JÄ/325960 kehteuks tunnistamine
Keskkonnaameti veebilehel.
3.7. Korraldus jõustub selle teatavaks tegemisest Redeem Nordics OÜ-le ja Replace OÜ-le.
6 (7)

Jäätmeluba nr L.JÄ/333207 on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis
https://eteenus.keskkonnaamet.ee.
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus ning haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras, esitades 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest vaide loa
andjale või kaebuse Tartu Halduskohtusse.
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Siilaberg
juhataja
jäätmebüroo
Saata:

Replace OÜ, Redeem Nordics OÜ info@replacegroup.com
sergei.valiulin@replacegroup.com
finland@redeemgroup.com

Eve Konsap
jäätmespetsialist
jäätmebüroo
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