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12.04.2012. a käskkirjaga nr 338 antud vee
erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmine
Keskkonnaministeerium andis 12.04.2012. a käskkirjaga nr 338 Elering AS-le vee
erikasutusloa nr L.VV/321330 Suures väinas Virtsu – Võiküla vahelise 35 kV õlikaabli
vahetamiseks 110 kv kuiva merekaabli vastu. Tööde keskkonnamõju vähendamiseks tohib
töid teha alates 1. juulist kuni 31. augustini.
Elering AS esitas 02.09.2015 vee erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmise taotluse. Taotlus
saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 03.09.2015, nr 7605-1. Taotluse kohaselt
soovitakse muuta nimetatud loa punkti 6.1, sõnastades selle järgmiselt: töid võib teha 2015.
aastal kuni 1.detsembrini. Lisaks esitas Elering AS Keskkonnaameti 01.09.2015 kirjaga nr 144/15/19538-2 antud nõusoleku loa muutmise kohta.
Loa tingimuste muutmine ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 kohaselt, küll aga peab loa andja
analüüsima, kas vee erikasutusel on oluline keskkonnamõju KeHJS § 11 lg 4, § 6 lg 2 p 18,
§ 6 lg 3, § 3 p 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade,
mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud
loetelu1“ § 11 alusel. Keskkonnaministeerium on 05.11.2011 kirjaga 12-20/11/8587-3 jätnud
keskkonnamõju hindamise algatamata, kuna kavandatava tegevuse mõju taotluses toodud
mahus ei ohusta keskkonna seisundit, sh kohalike elanike tervist heaolu ja vara, merepõhja
elustikku, kalastiku ja linnustiku ning kaitstavaid loodusobjekte, kui töid tehakse alates 1.
juulist kuni 31. augustini.
Keskkonnaamet oma 01.09.2015 kirjaga nr 14-4/15/19538-2 seisukohal, et tööde teostamise
aja pikendamine 2015 aastal ei sea ohtu Väinamere hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist
ning seal leiduvate kaitstavate elupaigatüüpide soodsat seisundit. Keskkonnaamet leiab, et
tööde teostamise lubatud aega on vajalik pikendada, et ära hoida oht mereliiklusele ja
paigaldatud kaablile. Keskkonnaamet on seisukohal, et kui tegevuste teostamisel arvestatakse
eelnevalt seatud tingimusi, siis ei kahjusta tööde tegemisega kuni 3 kuud hilisemal ajal
eeldatavasti räimede kudealasid ning ei segata linde eeldatavalt oluliselt rändeajal.
Vee erikasutusluba muudetakse, kui veeseaduse § 9 lg 10¹ p 5 kohaselt on vee erikasutusloa
omaja esitanud selleks põhjendatud taotluse.

Veeseaduse § 91 lg 1 kohaselt avaldab vee erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotluse
saamisest alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmist
sellekohase teate veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee erikasutusloa muutmise
kohta avalikustati 04.09.2015. a. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest
avalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded ...09.2015.
Tulenevalt eeltoodust ja lähtudes veeseaduse § 9 lg 101 p-st 5 otsustan:
muuta 12.04.2012. a käskkirjaga nr 338 antud vee erikasutusloa nr L.VV/321330
punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:

6.1. Tööde minimaalsema keskkonnamõju
saavutamise meetmed

Töid võib teha ajavahemikul 1. juuli
kuni 31. august.
2015. aastal on töid lubatud teha
1. juulist kuni 1. detsember.

Kõik ülejäänud loa tingimused jäävad kehtima.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Talijärv
Kantsler
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