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Piret Toonpere
From:
To:
Sent:
Attach:
Subject:

"Piret Toonpere" <piret@adepte.ee>
"Piret Lang" <Piret.Lang@keskkonnaamet.ee>
14. september 2009. a. 11:28
KSH_aruanne_Ruhve_täiend.pdf
Re: Laimjala valla Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele
kavandatava tegevuse KMH aruande eelnõu

Teie: 09.09.2009 HLS 6-7/23584
Meie: 14.09.2009
Lugupeetud Piret Lang
Täname Teid 09.09.2009 e-kirjaga HLS 6-7/23584 esitatud märkuste ja täienduste eest. Vastused Teie
märkustele on toodud järgnevalt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

sisukord (lk 4) - kordub "10. Vajalik keskkonnaseire ja auditeerimine".
Vabandame, tegu oli tehnilise eksitusega. Parandasime vea.
lk 12, 5. lõik "Natura 2000 ala" täpsem oleks: "Natura 2000 võrgustiku
ala".
Korrigeerisime aruandes olevat sõnastust.
lk 22, viimane lõik "Kübassaare-Kahtla hoiualale" õige on:
"Kahtla-Kübassaare hoiualale".
Korrigeerisime aruandes olevat sõnastust.
lk 36 punkt 6.8.1 Liikluskoormus - palume anda lühihinnangu ka loodusküla
väljaarendamise/ehitustegevuse käigus potentsiaalselt suurenevale liikluskoormusele.
Täiendasime peatükki 6.8.1. Täiendatud KMH aruanne on kättesaadav
http://www.adepte.ee/at/teated/ruhve/ ja täiendustega aruanne on lisatud ka käesoleva kirja
manusesse. Täiendused on aruandes märgitud sinist värvi kirjaga.
lk 37 punkt 6.9.2. Taimestik - on "sinihelmikniitude" õige oleks "sinihelmikaniitude" (ka
sinihelmikakoosluste)
Parandasime sõnastuse.
lk 47 tabelis räägite hoiuala kaitse-eeskirjast. Hoiualadel ei ole hetkeseisuga kaitse-eeskirju,
piirangud sätestab looduskaitseseadus, hoiualadele on tulevikus plaanis koostada (mõne ala puhul
on ka juba koostamisel) kaitsekorralduskavad.
Vabandame eksituse pärast. Korrigeerisime tabelis olevat sõnastust.
lk 53 "Detailplaneeringu elluviimisel tuleb tagada nõuetele vastav ehitusjärelevale".
Parandasime vea.
lk 55 punkt 34 "kättesaadav inetrnetis".
Parandasime vea.

Loodame, et meie täiendused ja parandused KMH aruandes vastavad Teie ootustele. Täiendavate märkuste,
küsimuste ja ettepanekute korral oleme meeleldi nõus neile vastama. KMH aruande avalik arutelu toimub 2
oktoobril kell 12:00 Laimjala vallavalitsuses. Loodame, et saate arutelul osaleda.
Lugupidamisega
Piret Toonpere
Adepte Ekspert OÜ
keskkonnakaitse spetsialist
Tel 5059914
E-post piret@adepte.ee
----- Original Message ----From: "Piret Lang" <Piret.Lang@keskkonnaamet.ee>
To: <piret@adepte.ee>
Cc: "Kaja Lotman" <Kaja.Lotman@keskkonnaamet.ee>; "Marju Erit" <Marju.Erit@keskkonnaamet.ee>
Sent: Wednesday, September 09, 2009 9:59 AM
Subject: Laimjala valla Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatava tegevuse
KMH aruande eelnõu

14.09.2009
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> Teie: 06.08.2009
> Meie: 09.09.2009 HLS 6-7/23584
>
>
> Lugupeetud Piret Toonpere
>
> Vabandame vastuse hilinemise pärast.
> Olete Keskkonnaametile tutvumiseks saatnud Laimjala valla Ruhve küla
> Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele
> kavandatava tegevuse (Ruhve loodusküla) KMH aruande eelnõu. 2.
> septembril oleme kätte saanud ka Teie kirja, milles teatate KMH aruande
> eelnõu avalikustamisest.
>
> Keskkonnaamet on nimetatud eelnõu läbi vaadanud ja teeb hetkel
> järgnevad märkused/täpsustused:
>
> sisukord (lk 4) - kordub "10. Vajalik keskkonnaseire ja auditeerimine"
> lk 12, 5. lõik "Natura 2000 ala" täpsem oleks: "Natura 2000 võrgustiku
> ala"
> lk 22, viimane lõik "Kübassaare-Kahtla hoiualale" õige on:
> "Kahtla-Kübassaare hoiualale"
> lk 36 punkt 6.8.1 Liikluskoormus - palume anda lühihinnangu ka
> loodusküla väljaarendamise/ehitustegevuse käigus potentsiaalselt
> suurenevale liikluskoormusele
> lk 37 punkt 6.9.2. Taimestik - on "sinihelmikniitude" õige oleks
> "sinihelmikaniitude" (ka sinihelmikakoosluste)
> lk 47 tabelis räägite hoiuala kaitse-eeskirjast. Hoiualadel ei ole
> hetkeseisuga kaitse-eeskirju, piirangud sätestab looduskaitseseadus,
> hoiualadele on tulevikus plaanis koostada (mõne ala puhul on ka juba
> koostamisel) kaitsekorralduskavad.
> lk 53 "Detailplaneeringu elluviimisel tuleb tagada nõuetele vastav
> ehitusjärelevale"
> lk 55 punkt 34 "kättesaadav inetrnetis"
>
>
> Lugupidamisega
>
> Piret Lang
> KEskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni
> looduskasutuse spetsialist
> 452 7775, 53040007
> piret.lang@keskkonnaamet.ee
>

14.09.2009

