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Emnaste Vallavalitsuseleon esitatudiaotlusdetailplaneeringu
algatamisekohta Emmastevallas
Kitsa kiilas asuval Krddnuki katastriiiksusel (asendiplaan lisa I ), katastrikoodiga
pindalaga8,6 ha. Planeeringuala
17501:002:1200,
suuruson 8,6 ha.
Detailplaneeringualgatarnise
eesmerkideks
on:
jagarnine
1. Katasfiiiksuse
kaheks iseseisvakskinnistuks (agamise eskiis lisa 2), sihtotstarbe
muutmme:
l) hoonestatav
kinnistu,mille sihtotstarvemuudetakse100o/o
elamumaaks;
jaab 100%maatulundusmaaks:
2) hoonestamata
kinnistu sihtotstarve
2. hoonestusala
maeramineja ehitusSiguse
seadmineiihe majapidamisetarbeks;
3. inft astrulduudmaaratlemine;
4. sewituudiasukohama:iramine;
5. iildplaneeringu muutmine: iildplaneeringuj?iryseehituskeeluvii6ndi v?ihendarnine.
?laneeringualaasubvastavaltEmmasteVallavolikogu 30.09.2005m:iiiruseganr 39 kehtestatud
Emmaste valla i.ildplaneeringule detailplaneedngu kohustusega hajaasustusalal.Valla
iildplaneeringon nehtavalvalla kodulehel
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LKS $ 38 lg I p I kohaselton meresaartelehituskeeluvddndi
laius 200 meetrit.LKS $ 35 Ig 4
kohaseltkoosnebkorduva iilzujutusegaveekogumnna ehituskeeluvdiind
iileujutatavastalastja
ehituskeeluviiitndilaiusest. Looduskaitseseaduse
$ 35 Ig 3t alusel mZiarataksekorduva
iileujutusegaala piir mererannaliildplaneeringuga.Kui korduva ileujutusega ala piiri ei ole
ma:fatud, loetaksekoduvalt iileujutatudala piidks I meetd k6rgune samak6Busjoon.Kuna

Emmastevalla iildplaneeringuga
ei ole koduva iileujutusealapiiri meeratud,siis tuleb Kr66nuki
kinnistul ehituskeeluvddndipiid hakata arveslama I meetri samakoryusjoonest(1 meetri
jaeb Krddnuki
m66detud200 nleeldt). 1 m samak6r'gusjoonest
samak6lgusjoonest
arvestatuna
kinnistu hoonestatavala La?inernere
rannaehituskeeluvridndisse.
Looduskaitseseaduse
$ 38 lg 3
kohaselton ehituskeeluvddndis
uutehooneteja rajatisteehitaminekeelatud.Arvestadeseeltoodut
taoiletakse Krddnuki kinnistu hoonestatavaala osas KeskkonnaametiltL?iainemereranna
ehituskeeluvddndi
viiiendamist.
Planeeritavalealale toirnub ligipeas 84 Emmaste-Lujdjariigimaanteelt 1750034 avalikult
kasutalava Kiilakiila tee ja 1750090 avalikult kasutatava Kitsa tee kaudu iile Parali,
ja Kitsa-Ado
katastdturmusega
17501t002.29'72,
Kilsa-Laasi,katastritunnusega
17501:002:0068
II, katastrikoodiga17501:002r0432
kinnistute.Olemasolevjuurdepeasuteekulgeb Kitsa-Haldi
maapamnduskraavik6r,'al, kuid see vajab kapjtaalsemaksmuutmist. Tee osas sdlmitakse
j6udmiseksrajatakseuus juurdepaesuteeolemasolevatee
servituudi lepingud. Hoonestusalale
pikendusena.Seosessellegaon vajalik iile Kitsa-Haldirnaaparanduskraavi
rajadatruup.
PJaneennguala
on hoonestamata.Maa-ameti kitsendustekaardi (lisa 3) jergi j:iab Krc;6nuki
ja
kinnistu ranna kalda piiranguvddndisse
ning rannaja kalda ehituskeeluv6dndisse,
Kitsa-Haldi
ja
piiranguvddndisse.
geodeeliline
maar-ar-anduskaavi
ranna kalda
Kiffristul asub
mark nr 1011.
Piiranguvridndites teostatavad iegel,used koosk6lastatakse Keskkonnaanetiga ja
P6llun,ajandusametiga.
Pianccringualaei asukaitse-ega hoiualal.Liil,irn hoiuala (Vanam6isalahe hoiuala)asubca 2,7
km kaugusel, mille t6ttu ccldatav m6ju hoiualale puudub. Valla iildplaneeringuj:jrgi on
planeeringualal tegemist perspektiivse pere- ja ridaelan]umaaga.Detailplaneeringugaei
kava,'rdataplaleerimisseaduse$ 124 lg 5 ja 6 nimetatud tege\,rlsi,scega puudub vajadus
keskkonnamdju stratccgilisckshindan,iscla. Planeeringualalemoodustatakseelamuala ilhe
majapidamisetalbeks.
18.08.2016Krcjcjnukidetailplaneeringu
keskkonnam6jusfateegjlisehindamisevajalikL:use
kohta
koostatud celhiffrangu kohaselt ei kaasne kiiesolevadetailp]areeringugaolulist negatiivset
kesktonnam6juawestades,et tegerniston iildplareeringujiirgse
tegevusega.
Detailpla.neeringlga
ja
kavandalava legevuse m6ju vbimalikkus, kestus, sagedus
oht inimese terr/isele ning
kcskkomaleon eeldalavallvaike.
Vdttesalusckseeltoodu,KOKSS6lgl,$30lglp2.plnneerirnisseaduse$41g2,$9,$101g1,
, 1 2 7$
, l 2 8 .l o o d u s k a i t s c s cea{d 5
u lse l , $ 3 4 ,9 3 5 , 9 3 7 , 9
S 1 1 ,$ 1 2 ,$ 1 2 4 .$ 1 2 51 g2 . S 1 2 6 S
38. $ 39, S 40, veeseadusc
$ 29, maaparardusseadus
$ 47, $ 48, keskkonnam6juhindarniseja
keskkonnajuhtimissristccmi
scaduse S 33, $ 35, Keskkonnaameti01.09.2016 kila
r
.Ulo l0 bJ-2jd I-mmartcr allaiildplaneerintu.
E m m a s tVea l l a v a l i t s uasn n a b k o r r a r u u s c :
Algatadadetailplaneeringu
koostamineKitsa kiilas asuvalKrd6nuki kalasliiikusel,
katastrikoodiga17501:002:1200,
pindala8,56ha, sihtotstan'e100o/o
maalulurdusmaa.
Planeednguala
suuruson 8,6 ha.
(lisa nr 1).
2 . N6usludajuurdelisatudplaneerirniseiilesannetega
l

nr 6-

3. Detailplaneeringukoostamisekonaldaja on EmmasteVallavalitsus(92001 Hiiu maakond
Ernmaste vald Emmaste kiila Vallamaia, 462 2444) t'ing kehtestaja Emmaste Vallavolikogu
(92001 Hiiu maakond Emmastevald EmmasteknlaY allamaja,462 2444).
keslC<onnamdju
4. Mitte algatadaKitsa kiilas asuvalKrddnuki katastriiiksusel
detailplaneeringu
ja
strateegilisthindamist arvestadesKesktonnam6juhindarnise keskkonnajuhtimissiisteemi
kavandatavtegews ei avaldaeeldatavaltolulist
seaduse$ 33 ja 35, kuna detailplaneeringuga
j
kahjuliklcu mdju keskkonnale a elanikkonnale.
18.08.2016 Krddnuki kinnistu detailplaneeringukeskkonnamdju strateegilisehindamise
vajalikkuse kohta koostatud eelhinnalgu kohaselt ei kaasne detailplaneeringugaolulist
negatiivsetkeskkonnamSju.Detailplaneeringuga
kavandatavatege\use m6ju v6imalikkus,
kestus,sagedusja oht inimeseterviselening keskkonnaleon eeldatavaltvaike. Tiiiendavad
uuringudei ole vajalilud.
planeedngukoostamiseiile teostabHiiu Maavanem.
5. J?irelevalvet
6. Koraldusega saab tutluda tddp?ievadelkell 9.00-16.00, reedeti 9.00-13.00 Emmaste
vallamajas.
7. Avaldada detailplaneeringualgatamiseteade ning keskkonnam6justrateegilisehindamise
mittealgatamise teade Emmaste valla veebilehel, ajalehes Hiiu Leht ja Ametlikes
Teadaametes.
8. Detailplaneeringualgatamisestteavitadanaaberkinnisasjade
omanikke tiihtkidaga v6i meili
teel.
9. Konaldusjdushrbteatavakstegemisest.
10. Konalduse peale v6ib esitadavaide Haldusmenetluse
seadusessatestatudkoras 30 piieva
jooksul arvestades korralduse teadasaamisepaevast v6i esitada kaebuse Tallinna
HalduskohtuleHalduskohtumenetluse
seadustikus
setestatud
koras 30 piievajooksul arwates
kormlduseteatavakstesemisest.

Tiit Paulus
Vallavanem

