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Detailplaneeringu algatamine

Valdek AS esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse
(registreeritud 25.02.2019 nr 6-2/597) sooviga algatada detailplaneering Valkse külas Väljaotsa
(katastritunnus 29501:001:0284) ja Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) kinnistutel.
Detailplaneeringu algatamise eesmärk on muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018
otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja krundijaotust kruntide
liitmisega üheks tootmishoone ja kontorihoone maa sihtotstarbega krundiks.
Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Valkse külas 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla
tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on
haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja
teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse
Karjaküla teelt.
Planeeritav ala piirneb põhjas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa
kinnistuga, idas 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga,
lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordi maa kinnistuga, läänes
Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa kinnistuga ja riigimaaga.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga soovitakse Väljaotsa ja Settebasseini
kehtestatud planeeringus Väljaotsa kinnistul planeeritud 9 krundi ümberkruntimist ja sihtotstarbe
muutmist nii, et 8 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundi liitmisega tekib üks 4,25 ha suurune
tootmishoone maa ja kontorihoone maa sihtotstarvete osakaaluga 95/5% krunt ja üks
transpordimaa krunt ning üks haljasmaa krunt. Kõige põhjapoolsemal osal jääb varem
kavandatud kontori- ja büroohoone maa sihtotstarbega krunt muutmata. Planeeringu ülesanded
vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17.
Kuna tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga ja planeeritaval alal ei ole
looduskaitselisi piiranguid, siis ei ole nõutud keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnangu koostamine. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeringuga kavandatud
tegevusega olulist keskkonnamõju ning eelhindamine ei ole nõutud. Keskkonnatingimustega
arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8, 9 ja 12 kohaselt
planeeringumenetluse käigus.
Planeerimisseaduse § 128 lõigete 1, 4, 5, 6, 7 ja 8, § 130 lõike 1 ja Lääne-Harju Vallavolikogu
30.01.2018 otsuse nr 7 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine” punkti 2 alusel ning arvestades detailplaneeringu algatamise taotlust
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1. Algatada detailplaneering Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus
29501:001:0284 ) ja Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) kinnistutel ning lähialal.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad (lisa).
3. Anda vallavanemale volitused detailplaneeringu koostamise halduslepingu sõlmimiseks.
4. Avaldada teade detailplaneeringu algatamisest 14 päeva jooksul Ametlikes Teadaannetes ja
valla veebilehel ning 30 päeva jooksul algatamisest alates ajalehes Harju Elu ja Lääne-Harju
Valla Lehes.
5. Vallavalitsuse ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonnal teavitada detailplaneeringu
koostamise algatamisest planeerimisseaduse § 127 lõikes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Lääne-Harju Vallavalitsusele või kaebuse
Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.
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