OTSUS
Tallinn

03.05.2019 nr 16-7/18-2008-022

Hoonestusloa menetluse algatamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kuni 31.12.2018 Tehnilise Järelevalve Amet,
edaspidi TTJA) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev
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valitsusasutus, kes vastavalt veeseaduse (edaspidi VeeS) § 22 -22 menetleb hoonestusloa
taotluseid ning otsustab hoonestusloa andmise, samuti loa tingimuste muutmise üle.
Asjaolud ja menetluskäik
Saaremere Kala AS (registrikood 11310040, aadress Kärsa, Suure-Rootsi küla Saaremaa vald
Saare maakond 94129) esitas 20.07.2018 TTJA-le hoonestusloa taotluse ning 28.01.2019
parandatud taotluse, millega soovitakse Eesti rannikuvetesse Saaremaa lähistele Tagalahe
suudme piirkonda avamere kalakasvatuse rajamist. Taotluse ja sellega seotud dokumendid on
registreeritud TTJA avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?a=tja (dokumendi viit:
16-7/18-2008).
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VeeS § 22 lg 1 alusel on hoonestusluba vajalik, kui soovitakse koormata avaliku veekogu
piiritletud osa selle põhjaga püsivalt ühendatud ehitisega, mis ei ole püsivalt ühendatud
kaldaga.
Saaremere Kala AS (edaspidi arendaja) planeerib alale paigaldada 16 kalakasvatussumpa
koos plastikust sumbaraamidega (ujuvad pontoonid, mis on ehitatud kahest paralleelsest 450 –
500 mm läbimõõduga HDPE-torust), sumpi katvad linnuvõrgud, linnuvõrgu toetusraamid,
sumba raamide ankurdussüsteemid, kogu kalakasvatust piiritlevad poid ja signaaltuled. Koos
sumbaraamide ja linnuvõrkude ja nende tugikonstruktsioonidega ulatuvad sumbad üle
merepinna kuni 2 meetrit. Sumbavõrgud ulatuvad kuni 6 meetri sügavusele.
Kalakasvatuse juurde kuulub ka söödapraam, millel paiknevad sööda hoidlad, arvutisüsteem,
doseerimisüksus, õhukompressorid, söödatorud, diiselgeneraator. Kompleksid varustatakse
veekvaliteedi ja keskkonnaseire poidega (veetemperatuuri ja vees lahustunud hapniku
andurid, a-klorofülli ja vee läbipaistvuse seire andurid). Sumpade raami läbimõõt on
2
eeldatavalt ligikaudu 38,2 m ja perimeeter 120 m. Iga sumba kogupindala on 1146 m ja maht
3
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6880 m . Kokku on koormatava ala suurus on ligikaudu 3 000 000 m .

Avaliku veekogu koormatava ala koordinaadid:
X: 6491196,7 Y: 384221,2
X: 6491196,7 Y: 386221,1
X: 6489696,8 Y: 386221,1
X: 6489696,8 Y: 384221,2
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Vastavalt VeeS § 22 lg 1 algatab hoonestusloa menetluse TTJA.
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Vastavalt VeeS § 22 lg 2 teeb pädev asutus hoonestusloa menetluse algatamise või
algatamata jätmise otsuse pärast asjaomastelt asutustelt arvamuse saamist. Sellest lähtuvalt
edastas TTJA 26.09.2018 kirjaga nr 16-7/18-2008-003 nimetatud hoonestusloa taotluse
dokumendid
arvamuse
andmiseks
Keskkonnaametile,
Keskkonnainspektsioonile,
Keskkonnaministeeriumile,
Muinsuskaitseametile,
Rahandusministeeriumile,
Kaitseministeeriumile,
Veeteede
Ametile,
Maaeluministeeriumile,
Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumile, Lennuametile, Saaremaa Vallavalitsusele.
Keskkonnaamet edastas 24.10.2018 vastuskirja nr 6-2/18/15718-2, millega juhiti tähelepanu
asjaolule, et Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 protokollilise otsusega kinnitatud Lääne-Eesti
vesikonna veemajanduskava meetmeprogrammis on Soela väina rannikuvee veekogum
märgitud veekogumiks, millele koormust saasteainetest tuleb piirata ja vältida. Vältida
tähendab, et uute koormuste lisandumine peaks üldjuhul olema keelatud. Erandina saab kõne
alla tulla juhused, kui veekasutus ei too kaasa negatiivselt mõju veekogumile või on tühine.
Kõige olulisemaks teemaks on kalakasvanduse poolt kesises seisundis olevasse veekogumisse
(Soela väina rannikuvesi) lisanduva söödajääkidest ning väljaheidetest reostuskoormuse mõju
leevendamiseks meetmete leidmine. Lisati, et arvestada tuleb asjaoluga, et Soela veekogumis
on olemas sumbakalakasvandus ning kavandatud on sumbakasvandus Hiiumaa ranniku
lähedale, samuti on mereveebaasil kalakasvandus Kesknõmmele (vesi võetakse merest ning
basseinidest juhitakse kasutusel olnud vesi merre tagas), siis tuleb arvestada kõigi piirkonda
kavandatud või olemasolevaid (lisaks Kesknõmmele ka Redstorm) kalakasvanduste
kumuleeruvat mõju Soela veekogumile. Nõustuti täiemahulise KMH läbiviimise algatamise
olulisusega alternatiivsete keskkonda vähem ohustavate tegevusstsenaariumite leidmiseks.
Lisaks paluti hoonestusloa taotlust parandada teksti osas ning viidatud linkide osas.
Põhistatud vastuväiteid hoonestusloa menetluse algatamata jätmiseks ei olnud.
Keskkonnaministeerium edastas 29.10.2018 vastuskirja nr 16-3/18/6232-2, millega teavitati,
et nõustub hoonestusloa taotluste menetluste algatamisega. Samas juhiti tähelepanu asjaolule,
et Saaremere Kala AS poolt kavandatud tegevusega ei tohi kahjustada või muuta halvemaks
Eesti mereala merekeskkonna seisundit. Selleks, et kavandatud tegevusega ei halvendataks
või kahjustataks mereala seisundit on Keskkonnaministeeriumi hinnangul otstarbekas läbi viia
keskkonnamõju hindamine võimalikult varases arendusetapis. Keskkonnamõju hindamise
raames tuleb arvestada Eesti merestrateegia erinevates aruannetes toodud mereala seisundit
puudutava andmestikuga ning vajadusel veemajanduskavades tooduga. Lisaks tuleb
keskkonnamõjude hindamise raames välja selgitada võimalikud kumulatiivsed mõjud teistest
Tagalahe piirkonda kavandatavatest kalakasvatustest Sumbakasvatuse rajamisel tuleb
eelistada lahendusi (suletud sumpasid), mille kaudu jõuab keskkonda võimalikult vähe
saasteaineid.
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Muinsuskaitseamet edastas 22.10.2018 vastuskirja nr 1.1-7/2221-1, millega teavitati, et
planeeritavale alale ei jää esialgsele asukohale ega selle vahetusse lähedusse ühtki veealust
mälestist. Küll aga asub Undva küla ranniku lähedal 2 ajaloolist laevavrakki (koordinaadid
Veeteede Ameti kaardirakendusel) ca 3,5 km kavandatavast vesiviljelusalast lõunaedelas,
mille kultuuriväärtus tuleb välja selgitada keskkonnamõju hindamise käigus
(allveearheoloogiliste uuringute osana). Kui tegu on kultuuriväärtusega vrakkidega, tuleb
keskkonnamõju hindamise käigus analüüsida vee keemilise koostise, samuti lainetuse ja
põhjasetete liikumise muutuse mõju nendele vrakkidele. Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 40
lg 5 tuleb vesiviljelusalade kavandamisel selgitada välja seni teadmata kultuuriväärtusega
asjade olemasolu projekteeritaval alal allveearheoloogiliste uuringute käigus. Vesiviljeluse ala
määramisel on kultuuripärandi olemasolu väljaselgitamine olulise tähendusega asjaolu ning
ühtlasi ka vajalik pikaajalise tegevuse läbiviimisel merepõhjas, tagamaks olemasoleva, kuid
hetkel teadmata veealuse kultuuripärandi säilimist.
Arvestades asjaolu, et taotluse kohaselt kavandatakse töid, mis võivad veealust
kultuuripärandit füüsiliselt rikkuda, tuleb hoonestusloa menetluse algatamisel määrata
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keskkonnamõju hindamise algatamine ja allveearheoloogilise uuringu nõue (VeeS § 22 lg 7).
Allveearheoloogilise uuringu nõue tuleb lisada keskkonnamõju hindamise programmi ning
teostada keskkonnamõju hindamise aruande koostamise käigus (keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS) § 20 lg 6). Mõjude hindamisel tuleb
analüüsida ka vee keemilise koostise muutuste mõju ulatust praegu teada olevate või
allveearheoloogiliste uuringute käigus avastatud võimaliku kultuuriväärtusega vrakkide
säilivuse seisukohast.
Rahandusministeerium edastas 04.11.2018 vastuskirja nr 14-13/7361-2, millega selgitati, et
keskkonnamõju hindamine läbiviimine on vajalik, kuna ei ole teada, kas ja kuidas võib
kalakasvatus Natura ala mõjutada ning kavandatud tegevus võib halvendada ka veekogumi
üldist seisundit. Juhiti tähelepanu, et kavandatav kalakasvatus tuleb rajada selliselt, et
veekvaliteedi muutus oleks väike või puuduks täiesti ning ei tooks kaasa muutusi
mereelustikule ning eelistada tuleks nn kombineeritud vesiviljelust st lisaks kalakasvatusele
arendada karbi- ja/või vetikakasvatust, et vähendada kalakasvatusest tulenevaid
keskkonnamõjusid. Rahandusministeerium nõus hoonestusloa menetluse algatamisega, kui
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taotleja nõustub VeeS § 22 lg 4 sätestatud tähtajaga.
Kaitseministeerium edastas 22.10.2018 vastuskirja nr 12-3/18/4111, millega selgitati, et
nõustuvad eelhinnangu tulemustega ning ei esita täiendavaid märkuseid ja tingimusi
keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta.
Veeteede Amet edastas 24.10.2018 vastuskirja nr 6-3-1/2258, millega selgitati, et
Planeeritavat ala läbivad praegu Veere sadamasse sisenevad ja väljuvad laevad. Laevaliikluse
seisukohast oleks sobivam, kui ala asuks mõned kilomeetrid ida pool. Kui sumpade täpse
asukoha ja paigutuse määramisel arvestatakse piirkonna laevaliiklusega, siis on võimalik leida
mõlemaid osapooli rahuldav kompromiss ka hoonestusloa taotluses esitatud alas. Veeteede
Ametil ei ole vastuväiteid hoonestuslao menetluse algatamisele.
Juhiti tähelepanu asjaolule, et sumpade lõplik asukoht ja paigaldamine tuleb kooskõlastada
Veeteede Ametiga (meresõiduohutuse seadus § 48 lg 2). Samuti peab laevliikluse ohutuse
tagamiseks kalakasvatuse kompleksi ala olema navigatsioonimärgistusega tähistatud, selleks
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tuleb koostada vastav projekt ja see Veeteede Ametiga kooskõlastada.
Maaeluministeerium edastas 22.10.2018 vastuskirja nr 6.2-15/4816-1, millega selgitati, et
oluline on, et kalakasvanduste planeerimisel ja rajamisel säiliksid kalurkonnale ka
edaspidiselt praegused kalapüügivõimalused. Seetõttu tuleb kindlasti vältida
konfliktolukordasid kalapüügi ja rajatavate kalakasvanduste vahel ning arvestada tehniliste
lahenduste
väljatöötamisel
loodusliku
kalavaru
mittekahjustamise
vajadusega.
Maaeluministeerium on seisukohal, et Eestis on vesiviljelus pikas perspektiivis jätkusuutlik
tegevusala. Arvestades hoonestusloa taotluses esitatud informatsiooni toetab
Maaeluministeerium Saaremaa lähistele Tagalahe suudme piirkonda hoonestusloa
menetlemise algatamist avamere kalakasvatuse rajamiseks ning ei sea selle osas täiendavaid
tingimusi. Maaeluministeerium on seisukohal, et keskkonnamõju hindamine tuleb teha
lähtuvalt keskkonnamõju hindamise eelhinnangust.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastas 26.10.2018 vastuskirja nr
1.10-13/18-0095/9025, millega selgitati, et ei ole vastuväiteid hoonestusloa menetluse
algatamisele ja palub arvestada Veeteede Ameti kirjas tooduga.
Lennuamet edastas 29.10.2018 vastuskirja nr 4.6-8/18/5094-2, millega selgitati, et kõnealune
piirkond asub väljaspool lennuvälja lähiümbrust ega mõjuta lennuohutust olulisel määral.
Saaremaa Vallavalitsus edastas 29.10.2018 vastuskirja nr 8-5/6306-2, millega selgitati, et
otseseid vastuväiteid kavandatavale tegevusele ei ole ning ollakse seisukohal, et hoonestusloa
väljastamise võimalikkus, maht ning täpsemad tingimused peavad selguma keskkonnamõjude
hindamise protsessi käigus. Paluti täpsustada eelhinnangut positiivse mõju osas tööhõivele.
Keskkonnamõju hindamise käigus tuleks seega ette näha erinevate leevendusmeetmete
alternatiivsed paketid koos kontrollmeetmetega juhuks, kui esialgselt kavandatu ei osutu
pikemas perspektiivis kulutõhusaks, tehniliselt teostatavaks või ei anna kavandatud tulemust.
TTJA edastas arendajale asjaomastelt asutustelt saadud arvamused ja seisukohad ning palus
vastavalt nendele hoonestusloa taotlust täiendada.
Arendaja edastas 24.01.2019 TTJA-le tabeli kommentaaridega asjaomaste asutuste
arvamustele ja seisukohtadele (TTJA dokumendiregistris viidaga nr 16-7/18-2008-017).
Parandatud hoonestusloa taotlus edastati TTJA-le 28.01.2019 (TTJA dokumendiregistris
viidaga nr 16-7/18-2008-018).
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VeeS § 22 lg 3 alusel kui ei ilmne hoonestusloa menetluse algatamist välistavaid asjaolusid,
siis enne hoonestusloa menetluse algatamist avaldab pädev asutus teate Ametlikes
Teadaannetes, vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel. Teates
avaldatakse hoonestusloa taotleja ja taotluse andmed.
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Tuginedes eeltoodule ning VeeS § 22 lg 3 avalikustas TTJA 07.02.2019 Ametlikes
Teadaannetes teate hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses arendaja
hoonestusloa taotlusega rajada Saaremaa lähistele Tagalahe suudme piirkonda kalakasvatus.
Sama info avalikustati TTJA kodulehel ning 07.02.2019 Eesti Päevalehes.
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Vastavalt VeeS § 22 lg 4 oli teistel huvitatud isikutel õigus esitada kahekümne päeva jooksul
teate avaldamisest arvates omapoolne hoonestusloa taotlus sama avaliku veekogu osa
ehitisega koormamiseks.
Avalikustamise käigus ei esitatud TTJA-le ühtegi hoonestusloa taotlust sama avaliku veekogu
osale.
Õiguslikud järeldused
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VeeS § 22 lg 1 ja § 22 lg 1 ja 2 kohaselt otsustab TTJA hoonestusloa menetluse algatamise
või algatamata jätmise pärast asjaomastelt asutustelt arvamuse saamist. Hoonestusloa
7
menetluse algatamine toimub vastavalt VeeS § 22 . KeHJS § 11 sätestab keskkonnamõju
hindamise algatamise ja algatamata jätmise.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 56 lg 3 tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti
põhjenduses märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud.
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VeeS § 22 lg 1 ja 2 kohaselt keeldub pädev asutus hoonestusloa menetluse algatamisest, kui
hoonestusloa andmine on ilmselgelt võimatu; taotletaval alal on juba algatatud mõne teise
hoonestusloa menetlus, mille tulemusel antava hoonestusloa alusel ehitatava ehitise olemusest
tulenevalt ei ole asjaomasele alale võimalik anda teist hoonestusluba; taotletaval alal on
algatatud planeering ja planeerimismenetlus ei ole lõppenud või kui kavandatava ehitise
püstitamiseks on vaja koostada riigi eriplaneering.
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VeeS § 22 lg 4 kohaselt, kui hoonestusloa menetlus on algatatud ala kohta, mille suhtes on
algatatud ka planeering, ja kui planeerimismenetlus ei ole lõppenud, siis kehtib selle
hoonestusloa menetluse alusel antud hoonestusluba üks aasta peale planeeringu kehtestamist.
Taotletaval alal on hoonestusloa menetluse algatamise hetkel pooleli Vabariigi Valitsuse
25.05.2017 korraldusega nr 157 algatatud „Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega
piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
11
hindamine“. Arendaja on hoonestusloa taotluses täpsustanud, et nõustub VeeS § 22 lg 4
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sätestatud hoonestusloa kehtivusajaga, seetõttu jätab TTJA VeeS § 22 lg 2 p 2 hoonestusloa
menetluse algatamisest keeldumise aluse kohaldamata.
Tuginedes KeHJS § 6 lg 2 p 1 peab otsustaja andma keskkonnamõju eelhinnangu
kalamajanduse valdkonna tegevusele. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 9 p 10 alusel tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang anda aastas vähemalt 200 tonni sööta kasutava intensiivkalakasvatuse rajamise
tegevuste korral.
Arendaja edastatud andmete alusel kogu sööda tarbimine kavandatavas kalakasvatuses on
umbes 2357,5 tonni aastas.
TTJA koostas arendaja poolt edastatud andmete alusel ning vastavalt keskkonnaministri
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16.08.2017 määrusele nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“ eelhinnangu.
Arendaja on kavandanud planeeritavale alale paigaldada 16 kalakasvatussumpa koos
plastikust sumbaraamidega sumpi katvad linnuvõrgud, linnuvõrgu toetusraamid, sumba
raamide ankurdussüsteemid, kogu kalakasvatust piiritlevad poid ja signaaltuled. Igasse sumpa
pannakse kevadel umbes 45 000 kala. Kavandatava kalakasvatuse tegevusala lähistel paikneb
Tagamõisa ja Koorunõmme looduskaitseala ja hoiuala, mis kuuluvad Natura 2000
võrgustikku.
Arvestades asjaomaste asutuste seisukohti ning keskkonnamõju eelhinnangut võib kavandatav
kalakasvatuse rajamine piirkonda halvendada Soela väina veekvaliteedi seisundit, samuti ei
ole teada kas ja kuidas mõjutab kalakasvatus Tagamõisa ja Koorunõmme looduskaitseala ja
hoiuala. Samuti võivad planeeritava tegevusega kaasneda sellised olulised negatiivsed
keskkonnamõjud, mida käesolevas etapis pole teada.
Lähtudes eeloodust on TTJA seisukohal, et hoonestusloa menetluse algatamisega tuleb
algatada ka keskkonnamõju hindamine. Kalakasvatuse rajamisega seotud uuringute täpne
vajadus määratakse keskkonnamõju hindamise programmis.
Lähtudes arendaja poolt esitatud hoonestusloa taotlusest ja asjaomaste asutuste arvamustest ei
ole tuvastatud hoonestusloa menetluse algatamist välistavaid asjaolusid.
Hoonestusloa andmise võimalikkus selgub keskkonnamõju hindamise aruande ja uuringute
tulemuste alusel.

Ärakuulamine
TTJA saatis 05.04.2019 kirjaga nr 16-7/18-2008-019 haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 ja 2
alusel hoonestusloa menetluse algatamise otsuse eelnõu Saaremere Kala AS-le tutvumiseks
ning arvamuse ja seisukoha andmiseks kahe nädala jooksul eelnõu kättesaamisest arvates.
Kirjale oli lisatud info, kui Saaremere Kala AS tähtajaks oma seisukohta ei edasta või ei ole
TTJA-d teavitanud vajadusest oma vastuskirja esitamise tähtaega pikendada, siis loetakse, et
arvamused ja vastuväited hoonestusloa algatamise eelnõule puuduvad. Sama kiri läks
teadmiseks ka Keskkonnaametile, Keskkonnainspektsioonile, Keskkonnaministeeriumile,
Muinsuskaitseametile, Rahandusministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Veeteede Ametile,
Maaeluministeeriumile, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Lennuametile,
Saaremaa Vallavalitsusele.
Lennuamet esitas 16.04.2019 vastuskirja nr 4.6-8/19/1420-2, millega selgitasid, et
Lennuametil puudub eelnõu osas kommentaarid ning kuna planeeringuala asub väljaspool
lennuväljade lähiümbruse piirangupindu ega mõjuta seetõttu lennuohutust. Samal põhjusel
paluti Lennuameti edasisest menetlusprotsessist välja arvata.
Saaremere Kala AS ei esitanud omapoolseid vastuväiteid ega arvamust hoonestusloa
menetluse algatamise eelnõule, seetõttu loeb TTJA, et need puudusid.
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Otsus
7

Lähtudes veeseaduse § 22 lg 1 ja 7 ja keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 1 ja lg 4, § 9 lg 1 ja § 11 lg 2, 4, 8
ja 11, § 12 lg 1, § 18 lg 7 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 9 p 10 alusel:

1. Algatada hoonestusloa menetlus Saaremere Kala AS-i 28.01.2019 esitatud
hoonestusloa taotluse alusel.
2. Algatada keskkonnamõju hindamine Saaremere Kala AS-i 28.01.2019 esitatud
hoonestusloa taotluse menetluse raames.
3. Muinsuskaitseameti ettepanekul viia läbi keskkonnamõju hindamise käigus
allveearheloogiline uuring veealuste kultuuriväärtusega asjade ja kultuurikihi otsimise
ja tuvastamise, lokaliseerimise, dokumenteerimise ja nende seisundi ja säilimise ulatuse
väljaselgitamiseks (sh seni teadmata ajalooliste vrakkide leidmiseks). Uurida vee
keemilise koostise muutuste mõju ulatust praegu teada olevate või allveearheoloogiliste
uuringute käigus avastatud võimaliku kultuuriväärtusega vrakkide säilivuse
seisukohast. Allveearheoloogilise uuringu tegevuskava kooskõlastab ja loa uuringu
läbiviimiseks väljastab Muinsuskaitseamet.
4. Täiendavate keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada keskkonnamõju hindamise
programmi koostamise käigus. Keskkonnamõju hindamise menetlusi ei liideta ning
teadaoleva informatsiooni alusel ei ole eeldada piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.
5. Saaremere Kala AS-il esitada keskkonnamõju hindamise programm TTJA-le
nõuetele vastavuse kontrollimiseks hiljemalt 18 kuu jooksul käesoleva keskkonnamõju
hindamise algatamise otsusest arvates. Vastasel juhul jätab TTJA 28.01.2019 esitatud
hoonestusloa taotluse läbi vaatamata ja tagastab selle Saaremere Kala AS-le.
6. Saaremere Kala AS-i 28.01.2019 esitatud hoonestusloa taotluse menetlus peatub kuni
keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamisest teavitamiseni või
KeHJS § 18 lg 7-s sätestatud asjaolude ilmnemiseni.
7. Keskkonnamõju hindamisega seotud kulud kannab Saaremere Kala AS.
Hooestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamisest teavitatakse 14 päeva jooksul
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning puudutatud isikuid ja teisi menetlusosalisi
eraldi kirjaga.

Isikul, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul
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arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Ameti peadirektorile (Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post info@ttja.ee) haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule (Tallinna Kohtumaja, Pärnu mnt 7,
15082 Tallinn, e-post tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kati Tamtik
ehitusosakonna juhataja

Koostaja: Liina Roosimägi
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