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Sikassaare küla Uuevärava, Tiigi ja 

Sarapupõllu detailplaneeringu 

kooskõlastamisest loobumine 

Esitasite Keskkonnaametile vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 127 lõikele 1 

Sikassaare küla Uuevärava1, Tiigi2 ja Sarapupõllu3 detailplaneeringu eelnõu 

kooskõlastamiseks. 

 

Planeeringuala asub Saaremaa vallas Sikassaare külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

on kinnistutele ehitusõiguse määramine elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama 

ehitiste (konteinerite) rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, 

trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Detailplaneering 

on vastuolus kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ning 

on üldplaneeringut muutev. 

 

Keskkonnaamet annab kooskõlastusi ja seisukohti planeeringutele seaduses sätestatud juhtudel 

ja ulatuses. Keskkonnaametiga tuleb teha koostööd ja planeering kooskõlastada, kui 

planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju (st planeeringu koostamisel 

tehakse KSH, välja arvatud juhul, kui koostöö tegijaks ja kooskõlastajaks on 

Keskkonnaministeerium44 , planeeringualal asub kaitseala, hoiuala, püsielupaik, kaitstava 

looduse üksikobjekt või selle kaitsevöönd5 , planeeringualal asub ala, mille suhtes on 

Keskkonnaministeerium algatanud kaitseala, hoiuala, püsielupaiga või kaitstava looduse 

üksikobjekti kaitse alla võtmise menetluse6 või detailplaneeringuga määratakse kallasraja 

vähim vajalik teeninduspiirkond7 . Keskkonnaametil ei ole õigusaktidest tulenevalt kohustust 

ega ka õigust Sikassaare küla Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringut kooskõlastada, 

kuna puuduvad eelnimetatud loetelus esitatud põhjused. Kui siiski soovitakse 

detailplaneeringut Keskkonnaametiga kooskõlastada Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse 

nr 133 § 2 lõike 3 alusel, siis tuleb ka kaaskirjas antud sättele viidata ning põhjendada 

kooskõlastamist, sealhulgas selgitada koostöö tegemise ja kooskõlastamise aluseks oleva 

küsimuse asjakohasust ning kuulumist vastava asutuse valitsemisalasse või tegevusvaldkonda.  

 

                                                 
1 Katastritunnus 27003:001:0116 
2 Katastritunnus 27003:001:0568 
3 Katastritunnus 27003:001:0139 
4 Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja 

planeeringute kooskõlastamise alused“ (edaspidi määrus nr 133) § 3 punkt 2 
5 Määruse nr 133 § 3 punkt 2 
6 Määruse nr 133 § 3 punkt 2 
7 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 391 lõige 2 
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Eelnevast tulenevalt loobub Keskkonnaamet Sikassaare küla Uuevärava, Tiigi ja 

Sarapupõllu detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamisest.  

 

Tutvunud esitatud materjalidega, juhib Keskkonnaamet tähelepanu, et detailplaneeringu 

seletuskirja ptk 6. Kruntide ehitusõigus (lk 16) kohaselt on pos 3 (Sarapupõllu katastriüksus) 

maksimaalne ehitisealune pind krundil 8550 m², ent põhijoonisel on pos 3 märgitud ehitisealune 

pind 650 m². 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helen Manguse 

juhataja 

keskkonnakorralduse büroo 
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