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Detailplaneeringu algatamine

Evelin Benström esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse
(registreeritud 12.08.2019 nr 6-2/1918) sooviga algatada detailplaneering Alliklepa külas Vahtra
kinnistul (katastritunnus 56201:001:0071, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 3,91 ha).
Planeeritav kinnistu paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega
alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Vahtra kinnistu asub Alliklepa külas ja piirneb põhjas Algi
(katastritunnus
56201:001:0072)
maatulundusmaaga,
idas
Sauna
(katastritunnus
43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502) elamumaadega, kagus Kadakasauna
(katastritunnus 56201:001:0289) elamumaaga, lõunas Kolmeaia tee 5 (katastritunnus
56201:001:0707) ja Kolmeaia tee 1 (katastritunnus 56201:001:0703) elamumaa kinnistutega,
läänes Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja
(katastritunnus 56201:001:0701), Lagleniidu (katastritunnus 56201:001:0702) ja Auli
(katastritunnus 56201:001:0074) elamumaa kinnistutega.
Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse suvilaga. Detailplaneeringu
algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks nii, et olemasolev suvila
jääb ühele krundile. Igale krundile kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone
rajamise võimaldamiseks. Vahtra maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 2,28 ha looduslik
rohumaa, 0,98 ha metsamaa, 0,32 ha õuemaa, 0,32 ha muu maa ja 0,01 ha haritav maa.
Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.
Planeeritav ala külgneb kolme kehtestatud planeeringute aladega: Kolmetükiaia, Lagle ja Algi
detailplaneeringutega. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on kavandatud juurdepääsu
servituutide seadmisega olemasolevale teele, mis hargneb avaliku kasutusega rannaäärselt Kibru
teelt Vihterpalu metskond 2 maatulundusmaal.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa jagamine
neljaks elamumaa krundiks. 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, ei ole nõutud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu
koostamine. 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.
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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
1. Algatada detailplaneering Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Vahtra kinnistul (katastritunnus
56201:001:0071).
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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