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strateegilise hindamise algatamise 

vajalikkuse kohta 

Austatud Bert Holm 

 

 

Esitasite keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 

33 lõikest 6 tulenevalt seisukoha andmiseks Keskkonnaametile Saare maakonnas Saaremaa 

vallas Võhma külas asuva Metsa-Simmu maaüksuse (katastriüksuse tunnus 48301:006:0435) 

detailplaneeringu (edaspidi planeering) algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

(edaspidi KSH) algatamata jätmise otsuse eelnõu. 

 

Detailplaneeringu ala hõlmab Võhma külas Metsa-Simmu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 

48301:006:0435; pindala 6,53 ha; sihtotstarbe 100% maatulundusmaa). Planeeringu 

eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine ühe elektrituuliku rajamiseks (maksimaalne 

võimsus 2 MW, maksimaalne kõrgus koos labadega 100 m maapinnast); katastriüksuse 

sihtotstarbe muutmine; tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine; 

keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; seadustest ja 

õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeering on Mustjala 

valla külade üldplaneeringut muutev, sest  sellega tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud 

maatulundusmaa juhtotstarve muuta tootmismaa juhtotstarbeks. 

 

Keskkonnaamet annab KSH algatamise vajalikkuse kohta seisukoha Keskkonnaameti 

pädevusse jäävas osas. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

(edaspidi KeHJS) § 33 lõike 6 kohaselt tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel 

KSH vajalikkuse üle otsustamisel enne otsuse tegemist küsida seisukohta kõigilt asjaomastelt 

asutustelt, edastades neile seisukoha võtmiseks KeHJS § 33 lõike 3 punktides 1 ja 2 ning 

lõigetes 4 ja 5 nimetatud kriteeriumide alusel tehtud otsuse eelnõu. Lõpliku otsuse KSH 

algatamise või algatamata jätmise osas peab tegema kohalik omavalitsus. Keskkonnaamet on 

seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala keskkonnatingimustest ja 

koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne teadaoleva informatsiooni alusel planeeritava 

tegevusega eeldatavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2² 

mõistes olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole KSH algatamine 

eeldatavalt vajalik.  
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Keskkonnaametil puuduvad ettepanekud planeeringu lähteseisukohtade osas. 
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