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Nasva alevik Sõrve mnt 24 detailplaneeringu kehtestamine   

 

 

Sõrve mnt 24 detailplaneering (edaspidi Planeering) algatati Lääne-Saare Vallavalitsuse 

20.05.2015 korraldusega nr 301. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kolmeks, 

sihtotstarvete, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. 

Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 0,8 ha ja planeeringu nimetus on Sõrve mnt 24 

detailplaneering.   

 

Planeeringu algatamise korralduse lisas 2 kinnitati planeeringu koostamise alguseks olevad 

lähteseisukohad. Maaomaniku avalduse alusel muudeti lähteseisukohti Lääne-Saare 

Vallavalitsuse 22.03.2016 korraldusega nr 2-3/16/133. Detailplaneeringu algatamisel oli 

eesmärgiks maaüksuse jagamine kaheks. Muudetud lähteseisukohtades on planeeringu 

eesmärgiks maaüksuse jagamine kolmeks.   

 

Planeerimislahendus näeb ette olemasoleva hoonestusega krundi jagamise kolmeks elamumaa 

krundiks. Detailplaneeringuga määratakse sihtotstarbed, tingimused kruntide hoonestamiseks 

ning leitakse tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendused. Olemasoleva hoonestusega ala 

jagatakse kaheks krundiks (pos 2 ja 3) ning pos 1 on hoonestamata. Igale krundile võib ehitada 

ühe kahekorruselise viilkatusega elamu ja selle juurde kuni kolm majapidamishoonet. 

Katuseharja absoluutkõrgus maapinnast maksimaalselt 9 m. Majapidamishoone katuseharja 

suurim lubatud absoluutkõrgus maapinnast võib olla kuni 5 m.    

 

Vee- ja kanalisatsiooni lahenduse koostamisel on arvestatud AS Kuressaare Veevärk poolt 

10.11.2015 väljastatud liitumistingimustega nr. 2344. Olemasoleva eramu veevarustus (pos 3) on 

tagatud krundil olevast puurkaevust (tuleb kanda Keskkonnaregistrisse) ja kanalisatsioon on 

suunatud kogumismahutisse. Krundile pos 1 nähakse ette tsentraalne vee- ja 

kanalisatsioonisüsteem. Olemasolevate hoonete renoveerimisel liituda tsentraalse vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemiga. Krundil pos 3 on liitumispunktid krundipiiril ning krundi pos 2 

perspektiivseks liitumiseks tsentraalse süsteemiga on planeeritud läbi krundi pos 3. 

 

Juurdepääs krundile pos 3 säilib 77 Kuressaare-Sääre teelt, krundile pos 1 pääseb Oja tänavalt. 

Krundile pos 2 pääseb läbi krundi pos 3 kulgeva tee. Juurdepääsutee kasutamiseks nähakse ette 

krundile pos 3 servituudi seadmise vajadus krundi pos 2 tarbeks. Oja tänavale on seatud avalik 

kasutus.  

 

Vastavalt kehtivale Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi 

ühisplaneering) maakasutuse kaardile asub planeeringuala pereelamute alal. Pereelamute ala all 

mõistetakse ühisplaneeringus ühepereelamumaad kompaktse hoonestusega aladel, kus lubatud 

katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering 

kooskõlas ühisplaneeringuga.  
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Vastavalt planeerimisseaduse (redaktsiooni kehtivuse lõpp 30.06.2015) § 22 lg 1 p 1 loobus 

kohalik omavalitsus planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja §-des 18–21 sätestatud planeeringu 

vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja 

naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega. Nõusolekud on välja toodud paberkandjal 

põhijoonisel detailplaneeringu kaustas. Käesolev planeering vastab kehtivaile seadustele ja 

õigusaktidele. Planeering on saanud kooskõlastused Päästeameti Lääne päästekeskuselt 

02.11.2016 kirjaga nr 7.2-3.4/16/20721-4 ja Maanteeametilt 15.12.2016 kirjaga nr 15-2/16-

00744/143. Planeeringu elluviimine toimub vastavalt detailplaneeringu seletuskirja punktile nr 4 

Planeeringu elluviimine.  

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 

1 p 33, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 

2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, 

 

Lääne-Saare vallavolikogu 

o t s u s t a b: 

 

1. Kehtestada Lääne-Saare vallas, Nasva alevikus Sõrve mnt 24 detailplaneering vastavalt 

korralduse lisale. Planeeringuala suurus ca 0,8 ha.  

 

2. Detailplaneeringu koostaja on DP Projektbüroo OÜ (töö nr 08-15-DP). 

 

3. Avaldada teade detailplaneeringu kehtestamisest ajalehes Põhjatäht ja valla koduleheküljel 

www.laanesaare.ee. 

 

4. Lääne-Saare Vallavalitsusel teavitada puudutatud isikuid tähtkirjaga detailplaneeringu 

kehtestamisest. 

 

5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Lääne-

Saare vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Urmas Lehtsalu 

volikogu esimees 

http://www.laanesaare.ee/

