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koostamisealgatamine.
Detailplaneetingu
Keskkonnam6jusfiateegilisehindamisemittealgatalnine.

algatamisekohta Emmastevallas
EmmasteVallavalitsuseleon esitatudtaotlusdetailplaneeringu
Jausakiilas asuvalLauda katastiiiksusel(asendiplaanlisa 2), katastrikoodigal'7502t00l10257,
suuruson 2,3 ha.
pindalaga2,3 ha, sihtotstarve100o%
tootmismaa.Planeeringuala
on:
Delailplaneetingualgatamiseeesm?irkideks
jagaminekolmeks iseseisvakskinnistuks(agamise skeemlisa 3), sihtotstarbe
l. Katastriiiksuse
muutmine:
l) iihe ca t ha suurusehooneslatavakinnistu sihtotstawemuudetaksel00o/oelamumaak$2)
olemasolevahoonestatudkinnistu sihtotstarvejaab 10070tootrnismaaks;3) avaliku kasutusega
eraldikinnistu,mille sihtotslarvenuudetakse100%transpordimaaks;
teestmoodustatakse
ja ehitus6iguse
m?ieramine
seadmine;
2. hoonestatavale
kinnistulehoonestusala
3. infiastruktuurimaaratlemine;
4. servituudiasukohameeramine
nr 39 kehtestatud
Planeeringualaasub vaslavaltEmmasteVallavolikogu30.09.2005m?iiirusega
Emmaste valla iildplaneeringule detailplaleeringu kohustusega hajaasustusalal.Valla
valla kodulehet
iildplaneeringon n?ihtaval

tr
8c-4
%B5hiioonis+%28Leht+2%29.pdt2a69b247-fl
riigimaanteelt
12147Uuealaletoimubligip?iiis83 Suurem6isa-Keina-Emmaste
Planeeritavale
Kaitseriba
teekaudu.
1750075
avalikultkasutatava
Jausariigimaanteeja
kaardi(lisa4) j?irgijii?ibLauda
Planeeringualal
asubpdlenudlaudavare.Maa-ametikitsenduste
rannaja
osaliseltJausamaararandusk€avi
kaitsev6iindisse,
kinnistuosaliseltelektripaigaldise
Piiranguvddndites
teostatavad
kaitsevddndisse.
osaliseltriigimaantee
kalda piiranguvdiindisse,
ElektrileviOU'ga.
Maanteeametigaja
P6llumajandusam€tiga,
tegerused
kooskdlastatakse,

Planeeringualaei asu kaitse- ega hoiualal.Kinnistu jagamisetulemusenatekib kolm iseseisvat
kilrnistut: 1) iks uus hoonestatavkinnistu, mille sihtotstarvemuudetakse100% elamumaaks;2)
olemasolevahoonestatudkinnistu sihtotstanejaab 100% tootnismaaks;3) avaliku kasutusega
eraldi kinnistu,mille sihtotstarvemuudetakse100o%
transpordimaaks.
teestmoodustatakse
j:irgi
on planeedngualaltegemist osaliselt perspektiivse pere- ja
Valla tildplaneeringu
ridaelamumaaga ja osaliselt tootmismaaga. Detailplaneednguga ei muudeta valla
ei kavandataplaneerimisseaduse
illdplaneeingut. Detailplaneeringuga
$ 124 lg 5 ja 6 nimetatud
strateegiliseks
hindamiseks.
tegerusi,seegapuudubvajaduskeslCconnamdju
l'7.03.2017Lauda detailplaneedngukeskkomamdju strateegilisehindamisevajalikkusekohta
koostatud eelhinnangukohaselt ei kaasne k?iesolevadetailplaneeringugaolulist negatiivset
tegelusega.Detailplaneeringuga
keskkorurarn6ju
anestades,et tegemiston iildplaneeringuj:irgse
ja
oht inimese tervisele ning
kavandatava tege\use m6ju vdimalikkus, kestus, sagedus
keskkonnaleon eeldatavaltveike.
V6ttes alusek eeltoodu,KOKS $ 6 lg l, $ 30 lg I p 2, planeerimisseaduse
$ 4 Ig 2, $ 9, $ 10 lg I,
$ 11, $ 12, $ 124, $ 125 lg 2, $ 126, $ 127, $ 128, keskkonnam6juhindamiseja
keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33, S 35 ja ETmastevalla i.ildplaneeringu,
Emmaste
Vallavalitsusan n ab ko rra I d u s e:
koostamineJausakiilas asuvalLaudakatastriiiksusel,
1. Algatadadetailplaneeringu
pindala2,3 ha, sihtotstaNe100%toobnismaa.Planeeringuala
katastrikoodiga17502:001:0257,
suuruson 2,3 ha.
(lisa nr 1).
planeerimiseiilesannetega
2. N6ustudajuurdelisatud
koostamisekonaldajaja kehtestajaon EmmasteVallavalitsus(92001Hiiu
3. Detailplaneeringu
maakondEmmastevald Emmasteki.ilaVallamaja,4622144).
4. Mitte algatadaJausakiilas asuval Lauda katastdiiksuseldetailplaneeringukeskkoruram6ju
strateegilisthindamist arvestadesKeskkonnam6juhindamiseja keskkoDnajuhtimissiisteemi
kavandatavtegevus ei avaldaeeldatavaltolulist
seaduse$ 33 ja 35, kuna detailplaneeringuga
ja elanikkonnale.
kahjulikku m6ju keskkonnale
I'1.03.2017 Lauda kinnistu detailplaneeringukeskkonnam6ju strateegilise hindamise
vajalikkuse kohta koostatud eelhinnangukohaselt ei kaasne detailplaneeringugaolulist
kavandatavategevusem6ju vSimaliktus,
negatiivsetkeskkonnam6ju.Detailplaneeringuga
ja
kestus,sagedus oht inimesetenisele ning keskkonnaleon eeldatavaltviiike. TZiiendavad
uuringudei ole vajalikud.
5. Jiirelevalvetplaneeringukoostamiseiile teostabHiiu Maavanem.
6. Konaldusega saab tut\uda td6piievadel kell 9.00-16.00, reedeti 9.00-13.00 Emmaste
vallamajas.
7. Avaldada detailplaneeringualgatamiseteade ning keskkonnam6justrateegilisehindamise
mittealgatamise
teadeEmmastevalla veebilehel,ajalehesHiiu Lehtja AmetlikesTeadaannetes.
omar,ikketfitkirjaga v6i meili
8. Detailplaneeringualgatamisestteavitadanaaberkinnisasjade
teel.
9. Konaldusjdustubteatavakstegemisest.

10.Konaldusepeale v6ib esitadavaide Haldusmenetluse
seadusessiitestatudkonas 30 pieva
jool<sularvestadeskoralduse teadasaamise
peevastv6i esitadakaebuseTallinna Halduskohnrle
Halduskohtumeneduse
seadustikussatestatudkoras 30 Deeva iooksul aryates korralduse
teatavakstesemisest.
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