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Projekteerimistingimuste määramine
Pärna pst 15 kinnistule sõrestikmasti 
ehitamiseks

Valga Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Pärna pst 15 kinnistul (katastritunnus 85401:003:2980) asuva tsentraalkatlamaja (ehitisregistri kood 111024156) katusele sõrestikmasti ehitamiseks. Rajatava sõrestikmasti kõrguseks koos hoonega kokku tuleb kuni 27 meetrit.
Alal kehtib 23. novembril 2012 Valga Linnavolikogu otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneering „Valga linna Pärna puiesteele ja Pedeli virgestusalale tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramise detailplaneering.“ Planeeringu eesmärgiks oli Valga linnas Pärna puiesteele ja Pedeli virgestusalale tehnovõrkude ja- rajatiste (soojatorustiku) asukoha määramine Pedeli jõe ehituskeeluvööndis. Kõnealune detailplaneeringu alusel on Pärna pst 15 kinnistule ehitatavate rajatiste lubatud maksimaalseks kõrguseks 12 meetrit, erandina on välja toodud korstna ehitamine. Kuna Pärna pst 15 kinnistul asuva katlamaja 45 meetri kõrgune korsten lammutatakse ja sellel paiknevad sideoperaatorite seaded eemaldatakse, on sideteenuse jätkuvaks osutamiseks vajalik kinnistule sõrestikmasti rajamine. Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 alusel võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid. Antud juhul täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud olulise rajatise ehituslikke tingimusi. Eeltootust lähtuvalt täpsustatakse, et kinnistul kehtivas detailplaneeringus esitatud erandi hulka, mille ehitamise puhul maksimaalse kõrguse piirangut ei ole, tuleb lugeda lisaks korstnale ka käesolevate projekteerimistingimustega kavandatav sõrestikmast. Ülejäänud osas jääb kehtiv detailplaneering muutmatul kujul kehtima.
Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel otsustab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena ning projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada sama seadustiku §-s 27 nimetatud juhul. Kuna käesolevate projekteerimistingimustega muudetakse Pärna pst 15 kinnistul kehtivat detailplaneeringut, viiakse käesolevate projekteerimistingimuste andmine läbi avatud menetlusena.
Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt otsustab kohalik omavalitsus keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse. Projekteerimistingimuste taotleja kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 ega ka Vabariigi Valitsuse 01.07.2015 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ loendisse, mistõttu KeHJS § 3, § 6, § 11 lõike 3 alusel ei ole antud juhul keskkonnamõju hindamise algatamine kohustuslik, samuti ei ole vajalik eelhindamine ning keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumine. Juhul kui ehitusloa menetluses selgub, et oluline keskkonnamõju võib tekkida, tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse otsustamiseks teha keskkonnamõju eelhindamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 2 ja ehitusseadustiku § 27 ja § 28 alusel ning arvestades Elisa Eesti AS esitatud taotlust projekteerimistingimuste väljastamiseks, annan korralduse
	Määrata projekteerimistingimused Pärna pst 15 kinnistul (katastritunnus 85401:003:2980) asuva tsentraalkatlamaja katusele sõrestikmasti paigaldamiseks ehitusprojekti koostamiseks. 
	Algatada Pärna pst 15 kinnistule sidemasti püstitamiseks detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. 
	Korraldus jõustub selle teatavakstegemisest.
	Korralduse peale võib esitada Valga Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
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PROJEKTEERIMISTINGIMUSED


1. ÜLDANDMED

Taotleja: Elisa Eesti AS, Harju maakond, Tallinn; kontaktisik Rain Kalda, telefon 5657 5746, rain.kalda@elisa.ee.
Krundi asukoht, katastritunnus, maakasutuse sihtotstarve, krundi suurus
Valga linn, Pärna pst 15, 85401:003:2980, tootmismaa 100%, 13450 m²
1.3. Kavandatava ehitise nimi: korsten
1.4. Kavandatavate ehitustööde liik: Pärna pst 15 kinnistul asuva katlamaja katusele sõrestikmasti ehitamine.

2. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID
2.1. Käesolevad projekteerimistingimused (kehtivad viis aastat)
2.2. Kehtivad planeeringud:
2.2.1. Üldplaneering:
	Valga linna üldplaneering (Valga Linnavolikogu 25.05.2007. a määrusega nr 6).

2.2.2. Detailplaneeringud: 
	Valga linna Pärna puiesteele ja Pedeli virgestusalale tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramise detailplaneering (Valga Linnavolikogu 23.11.2012 otsusega nr 36)
3. NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
3.1. Projekteerimistööde alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500 või 1:1000. Tehnovõrkudega alusplaan peab olema vastavate (kelle tehnovõrgud või nende kaitsevööndid jäävad antud maa-alale) võrguvaldajatega kooskõlastatud.

3.3. Projekti koosseisus esitada väljastatud projekteerimistingimused ja tehnilised tingimused.
3.4. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ja heale projekteerimistavale.
3.5. Ehitusprojekti (selle osad) peab kontrollima projekteerimises pädev isik, kellel on majandustegevuse vastav registreering (Ehitusseadustik § 24 lg 2 p 2).
3.5. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine toimub vastavalt Valga Linnavolikogu 27. aprill 2012 määrusele nr 7 „Valga linna jäätmehoolduseeskiri“.
3.6. Ehitusprojektis anda vajadusel nõuded ehitustööde organiseerimise kava (tööohutus, liikluskorraldus, parkimine, ladustamine, turvalisus, ajutised piirded, jms) koostamiseks.
3.7. Ehitusloa saamiseks esitada Valga Linnavalitsusele kooskõlastatud ehitusprojekt A4 formaadis kahes eksemplaris (millest üks tagastatakse koos loaga taotlejale) paberkandjal või digitaalselt (ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse täiendavalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest) ning tasuda riigilõiv. 
3.8. Riigilõivuseaduse § 331² lg 3 alusel tuleb riigilõiv tasuda iga taotluses sisalduva iseseisva ehitusloakohustusliku rajatise eest eraldi.

4. EHITUSLIKUD NÕUDED
4.1. Projektis tuleb fikseerida väljakaevatava pinnase maht ja ladustamise koht.
4.2. Projekti mahus esitada seletuskiri tööde kirjeldustega ja töömahtude koondtabel tööliikide lõikes.

5. KOOSKÕLASTUSED
5.1. Vastavate trasside ja tehnovõrkude (mis jäävad või mille kaitsevööndid jäävad ehitusalale) omanike või valdajatega.
5.2. Kui sõrestikmasti kõrgus on üle 45 meetri (kaasa arvatud), tuleb projekt kooskõlastada Lennuametiga.
5.3. Kui sõrestikmasti kõrgus on üle 28 meetri (kaasa arvatud), tuleb projekt kooskõlastada Kaitseministeeriumiga.
5.4. Projekti koosseisus esitada kinnistu omaniku ja tööde tellija nõusolek.
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