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Arvamuse andmine Saaremaa valla
jäätmekava eelnõule
Austatud Bert Holm
Saaremaa Vallavalitsus esitas Keskkonnaametile arvamuse avaldamiseks Saaremaa valla
jäätmekava 2021–2026 eelnõu (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis
15.02.2021 nr 8-2/21/3265 all). Keskkonnaamet on eelnõuga tutvunud ning teeb jäätmekava
eelnõu täiendamiseks või parandamiseks järgmised ettepanekud:
1. Juhime Teie tähelepanu, et olemasolev riigi jäätmekava on koostatud perioodiks 2014-2020
ning uus riigi jäätmekava on valmimisel. Pärast riigi jäätmekava valmimist tuleb Saaremaa
valla jäätmekava uuesti üle vaadata ning vajadusel ajakohastada.
2. Jäätmekava peab sisaldama andmeid kavaga hõlmatud territooriumil tekkivate jäätmete liigi,
koguse ja päritolu kohta ning hinnangut jäätmevoogude arengule tulevikus (jäätmeseadus
(edaspidi JäätS) § 39 lg 3 p 1). Teie kavas on põhjalikumalt kajastatud kodumajapidamistes
tekkivaid jäätmevoogusid, kuid ülevaade teiste jäätmetekitajate poolt tekitatud jäätmete kohta
on väga põgus.
3. 2. peatüki viimases lõigus on kirjeldatud, et jäätmeliikide, mida saab üle anda vaid
jäätmejaamas, kogused võivad järgnevatel aastatel väheneda kui ettevõtted viivad jäätmed ise
mandril asuvatesse jäätmekäitlusettevõtetesse, kus jäätmete vastuvõtutasud on madalamad.
Selgitame sealjuures, et jäätmearuandes tuleb teistelt isikutelt saadavate jäätmete puhul
aruandes esitada muuhulgas ka jäätmeid üle andnud isiku tegevuskoht omavalitsuse täpsusega,
seega teoreetiliselt peaks ka mandrile viidavad jäätmed kajastuma jäätmestatistikas Saaremaa
vallas tekkinud jäätmetena.
4. Jäätmekava peab sisaldama jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos
tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa (JäätS § 42 lg 2 p 2).
5. Jäätmekava peab sisaldama andmeid minevikus saastunud jäätmekõrvalduskohtade ning
nende korrastamiseks võetavate meetmete kohta (JäätS § 39 lg 3 p 9). Lisaks andmetele suletud
prügilate kohta peab kava sisaldama ka andmeid jääkreostusobjektide kohta.
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6. Peatükis 5.2 teises lõigus on kirjas, et Joonis 6Joonis 8 kohaselt antakse 31% elektri- ja
elektroonikajäätmetest üle koos segaolmejäätmetega. Palume täpsustada kumba joonist on
mõeldud.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Siilaberg
juhataja
jäätmebüroo

Teadmiseks: Made Saadve made.saadve@envir.ee

Aet Meerits 5334 5640
aet.meerits@keskkonnaamet.ee

2 (2)

