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Ehituskeeluvööndi erinev laius saartel ja mandril
Austatud omavalitsusliidu juht
Õiguskantslerile esitati avaldus, milles osundatakse ehituskeeluvööndi laiuse olulistele erinevustele
sõltuvalt sellest, kas tegemist on mererannaga saartel või mandril. Ehituskeeluvööndiga seondub
ehitamise keeld, mis omakorda tähendab, et mererannal on sõltuvalt selle asukohast isikul
ehitamiseks erinevad ruumilised eeldused.1
Sõltuvalt ranna asumisest mandril või saartel on ühes kohas lubatud ehitada merest 100 m
kaugusele ja teises kohas 200 m kaugusele. Miks seadusandja on pidanud vajalikuks kehtestada
osades randades 100 m ja teistes randades 200 m laiuse ehituskeeluvööndi, selle osas õiguskantsleril
teave puudub. Ehituskeeluvööndi laiust (miks just 100 m ja 200 m) ega ka laiuste erinevust sõltuvalt
mereranna asukohast (saartel või mandril) ei ole looduskaitseseaduse eelnõu seletuskirjas
(kättesaadav Riigikogu Kantseleis) selgitatud.
Selleks, et hinnata, kas LKS § 38 lg 1 punktist 1 tulenev saarte randade kinnisasjaomanike erinev
kohtlemine võrreldes mandril asuvate mererandade omanikega on põhiseaduspärane,2 palun Teil
selgitada ehituskeeluvööndi laiusega seonduvaid küsimusi lähtuvalt Teie liikmete pädevusest
üldplaneeringute ja detailplaneeringute menetluses:

1

Looduskaitseseaduse (edaspidi: LKS) § 38 lg 3 keelab ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste
ehitamise. LKS § 38 lg 1 punkti 1 järgi on ehituskeeluvööndi laius mererannal Narva-Jõesuu linna piires ja meresaartel
200 meetrit ning sama lõike punkti 2 kohaselt mererannal 100 meetrit. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib
suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute
ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest (LKS § 40 lg 1).
Ehituskeeluvööndi vähendamine toimub Keskkonnaameti nõusolekul (LKS § 40 lg 3) ning selle vähendamiseks esitab
kohalik omavalitsus Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse vastuvõetud üldplaneeringu; kehtestatud
üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu; vastuvõetud detailplaneeringu, kui
kehtestatud üldplaneering puudub (LKS § 40 lg 4).
2
Ehituskeeluvööndi laiuste erinevust mandril ja saartel käsitletakse nt U. Sinijärv „Seadused peaks kaitsma nii randa
kui inimesi“, Eesti Loodus 12/2003, kättesaadav: http://www.eestiloodus.ee/artikkel546_543.html.
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1. Kas ehituskeeluvööndi laius (200 m) mõjutab Teie arvates elukeskkonna atraktiivsust?
Millisel moel?
2. Kas Teie hinnangul (lähtudes Teie kogemustest) on ehituskeeluvööndi vähendamise
menetlus (üldplaneeringu muutmine, detailplaneeringu menetlus) üksikjuhtumil isiku jaoks
kättesaadav ja mõistliku aja jooksul läbitav haldusmenetlus, kui silmas pidada just isiku
soovi vähendada ehituskeeluvööndit?
3. Kui kaua kulub Teie kogemusest lähtudes aega ehituskeeluvööndi vähendamiseks
planeeringu algatamisest kuni planeeringu kehtestamiseni? Palun tooge näiteid.
4. Kas ehituskeeluvööndi vähendamist sooviva isiku taotlusel algatate planeerimismenetluse ja
menetlete vastavat planeeringut lähtudes isiku huvist ehituskeeluvööndit vähendada või
koondate planeeringusse ka muid lähiümbruses lahendamist vajavaid küsimusi?
5. Kui kulukas on ehituskeeluvööndi vähendamine seda sooviva isiku jaoks (nt planeeringu
koostamise maksumus jms)?
6. Kas Teie arvates oleks võimalik/otstarbekas/põhjendatud ehituskeeluvööndi vähendamine
mingil muul moel (muu haldusmenetluse kaudu) kui üldplaneeringu muutmisega või
detailplaneeringuga? Palun selgitage.
7. Kui palju soovivad isikud tavaliselt ehituskeeluvööndit mererannas vähendada? Kas
valdavalt soovitakse ehitada merele lähemale kui 200 m (kuid kaugemale kui 100 m) või
lähemale kui 100 m?
Ootan Teie selgitusi võimalusel hiljemalt 13.11.2015.
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