KORRALDUS
16. aprill 2019 nr 1-3/19/691
Ragn-Sells AS-le antud Jäätmeloa nr
L.JÄ/327388 kehtetuks tunnistamine
I.

ASJAOLUD

Keskkonnaamet (edaspidi ka loa andja) andis Ragn-Sells AS-ile (äriregistri kood 10306958,
aadress: Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn, 11415 Harju maakond) (edaspidi ka ettevõte) 03.03.2016
korraldusega nr 1-3/16/532 jäätmeloa nr L.JÄ/327388 kehtivusega 07.03.2016 – 06.03.2021.
Ettevõte pöördu 29.03.2019 Keskkonnaameti poole kirjaga nr 11-2.1.1/34, millega kinnitas, et
jäätmekäitluskohaks oleval kinnistul, aadress: Tehnika tn 10, Saku, Saku vald, Harju maakond
on tegevus 02.01.2017 lõpetatud, kogumiskoht on korrastatud ning jäätmed on üle antud vastavat
luba omavale ettevõttele. Kiri on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis
29.03.2019 nr 8-5/19/4833.
Ettevõte jäätmekäitlusalane tegevus jätkub 19.10.2017 korraldusega nr 1-3/17/2700 antud
jäätmeloa nr L.JÄ/329801 (kehtiv 19.10.2017–18.10.2022) alusel jäätmekäitluskohas Saku
jäätmejaamas aadressil Üksnurme tee L3, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond (registriosa nr
13971602, katastritunnus 71801:003:1027).
Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 64 lg 2 sätestab, et haldusorgan otsustab haldusakti
kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks
tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. HMS § 65 lg 2 sätestab, et õiguspärase
haldusakti võib edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada isiku kasuks. JäätS § 76 lg1 ja HMS § 68
lg 2 koostoimes on jäätmeloa kehtetuks tunnistamise õigus Keskkonnaametil.
II.

KAALUTLUSED

Jäätmeluba nr L.JÄ/327388 on ettevõttele väljastatud jäätmete kõrvaldamiseks, ohtlike jäätmete
kogumiseks ning metallijäätmete kogumiseks Saku jäätmejaamas aadressil: Tehnika tn 10, Saku
alevik, Saku vald, Harju maakond (registriosa nr 4292250, katastritunnus 71801:001:1667).
HMS § 68 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle
pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Samuti ei välista jäätmeloa

kehtetuks tunnistamist jäätmeseadus. Jäätmeseaduse § 76 lõikest 1 tulenevalt on jäätmeloa
andjaks Keskkonnaamet. Seega on Keskkonnaametil pädevus tunnistada jäätmeluba nr
L.JÄ/327388 kehtetuks.
HMS § 65 lg 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 nr
L.JÄ/327388 kehtetuks tunnistamiseks seoses tegevuse lõpetamisega aadressil Tehnika tn 10,
Saku alevik, Saku vald, Harju maakond. Samuti ei välista jäätmeloa kehtetuks tunnistamist
jäätmeseadus.
Keskkonnaamet on seisukohal, et jäätmeluba on võimalik tunnistada kehtetuks, kuivõrd ettevõte
on ise jäätmeloa kehtetuks tunnistamist taotlenud ning ettevõte on oma jäätmekäitlusalase
tegevuse (aadressil: Tehnika tn 10, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond registriosa nr
4292250, katastritunnus 71801:001:1667) lõpetanud ning kinnistu korrastanud.
HMS § 40 lg 2 kohaselt peab haldusorgan enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu
sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete
esitamiseks. HMS § 40 lg 3 p-i 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 lg 3 p-s 2 nimetatud asjaolud, mistõttu ei esita Keskkonnaamet jäätmeloa
kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu ettevõttele arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.
Ragn-Sells AS on 2017. ja 2018. aasta jäätmearuandes näidanud laoseisus kajastuvate jäätmete
üleandmist teistele ettevõtetele ning käitluskohas aruande perioodi lõpul laoseisu jäätmeid ei
jäänud. Ettevõte kinnitas, et on teadlik jäätmearuande esitamise kohustusest ka järgnevatel
aastatel. Seega on jäätmeloaga sätestatud nõue, mille kohaselt tuleb enne tegevuse lõpetamist
käitluskoht koristada ning jäätmed edasiseks käitlemiseks üle anda, täidetud.
III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, ettevõtte esitatud taotlusest ja tuginedes HMS § 40 lg 3 p-le 2, § 46 lg 2,
§ 64 lg 2, § 65 lg 2 ning § 68 lg 2 ja JäätS § 76 lg-le 1 kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori
15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 „Osakondade põhimääruste kinnitamine“ lisa 1
„Keskkonnaameti Keskkonnaosakonna põhimäärus“ punktides 2.4.1. ja 3.9.4. otsustan:
3.1 Tunnistada kehtetuks Ragn-Sells AS-ile (äriregistri kood 10306958, aadress: SuurSõjamäe 50a, Tallinn, 11415 Harju maakond) Keskkonnaameti 03.03.2016
korraldusega nr 1-3/16/532 antud jäätmeluba nr L.JÄ/327388.
3.2 Avalikustada jäätmeloa nr L.JÄ/327388 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaameti
veebilehel 3 (kolme) päeva jooksul arvates korralduse jõustumisest.
3.3 Arhiveerida jäätmeluba nr L.JÄ/327388 keskkonnalubade infosüsteemis.
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3.4 Korraldus jõustub teatavaks tegemisest Ragn-Sells AS-ile.
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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