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Arvamuse andmine osaühing Mooste
Farmerid kompleksloa taotluse kohta
Keskkonnaamet võttis menetlusse osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731) esitatud
taotluse kompleksloa saamiseks. Osaühing Mooste Farmerid Mooste veisefarm asub Põlvamaal
Põlva vallas Mooste aleviku idaservas Suurfarmitagune tee 9 (registriosa number 2013338,
katastritunnus 47301:002:0092) ja Rasina mnt 18 (registriosa number 2306638, katastritunnus
47301:002:0142) kinnistutel ning ettevõtte põhitegevusalaks on lihaveiste intensiivkasvatus.
Kompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse laiendada
tootmismahtu kuni 591 ammlehma, 591 vasika, 9 pulli kohani. Farmi prognoositavaks
tootmismahuks on 591 noorveist aastas ning käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas, 365
päeva aastas.
Keskkonnaamet edastas 11.01.2019 Põlva Vallavalitsusele tulenevalt tööstusheite seaduse
(edaspidi THS) § 31 lõikest 1 osaühing Mooste Farmerid kompleksloa taotluse arvamuse
andmiseks. THS § 31 lõike 2 kohaselt esitab kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku arvamuse
kompleksloa taotluse kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Arvamuse esitamine ei
piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid
seisukohti.
Lähtudes eeltoodust, tööstusheite seaduse § 31 lõike 2 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731) kompleksloa taotlusega
tingimusel, et taotleja kõrvaldab Keskkonnaameti nimetatud puudused taotluses.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 16.01.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/6 "Arvamuse andmine
osaühing Mooste Farmerid kompleksloa taotluse kohta" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Keskkonnaamet võttis menetlusse osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731, aadress
Rasina mnt 18, Mooste alevik, 64616 Põlva vald) esitatud taotluse kompleksloa saamiseks.
Osaühing Mooste Farmerid Mooste veisefarm asub Põlvamaal Põlva vallas Mooste aleviku
idaservas Suurfarmitagune tee 9 (registriosa number 2013338, katastritunnus 47301:002:0092) ja
Rasina mnt 18 (registriosa number 2306638, katastritunnus 47301:002:0142) kinnistutel ning
ettevõtte põhitegevusalaks on lihaveiste intensiivkasvatus.
Kompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse laiendada
tootmismahtu kuni 591 ammlehma, 591 vasika, 9 pulli kohani. Farmi prognoositavaks
tootmismahuks on 591 noorveist aastas ning käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas 365
päeva aastas.
Tööstusheite seaduse (edaspidi THS) § 27 järgi on kompleksloa andja Keskkonnaamet.
Keskkonnaamet on juhtinud osaühing Mooste Farmerid tähelepanu taotluse sisulistele
puudustele, paludes need kõrvaldada korrektsete andmete esitamise kaudu, hiljemalt 30.04.2019.
Keskkonnaameti hinnangul on suurim puudus lõhnaainete hajumiskaardi puudumine, mille
põhjal selgitatakse suures osas välja, millist mõju käitis tekitab ümbritsevale piirkonnale.
Puudused, mis tuleb kõrvaldada on järgmised:
1. taotlusele tuleb juurde lisada tegevuskava hädaolukordades;
2. tuua välja silohoidlate mahud, silomahla kogumiskaevu(de) mahud, selgitada kuidas tagatakse
silomahla nõuetekohane käitlemine perioodil mil seda põllule laotada ei tohi, tuua välja
laotamise tehnika;
3. tuua välja andmed valgustite kohta;
4. lisada sõnniku analüüs, kus on toodud sõnniku kuivaine massiprotsent, ühtlustada taotluses
sõnnikutüübi nimetus vastavalt analüüsile, tuua välja käitises tekkivad sõnniku kogused;
5. tuua välja, millise sõnnikuhoidla kogumismahutisse reovesi suunatakse ning kuidas;
6. ühtlustada ja selgusele jõuda loomsete kudede jäätmete kohta;
7. tuua välja, kas puurkaevust võtab vett vaid ettevõte või keegi veel ning andma infot, kas
pumbamajas on võimalus veeproovi võtmiseks;
8. lisada koopia reovee ärajuhtimise lepingust;
9. lisada andmed heiteallika ja väljuvate gaaside parameetrite kohta;
10. vanarehvide kasutamisel märkida need loa taotlusele ning tuleb eraldi taotleda
taaskasutuskoodi R3m;
11. lisada lõhnaainete hajumiskaart;
12. tuua välja detailsemalt, mis töövõtete/tehnikaga tagatakse veistele alati vabalt kättesaadav
joogivesi.
Keskkonnaamet edastas 11.01.2019 Põlva Vallavalitsusele tulenevalt THS § 31 lõikest 1
osaühing Mooste Farmerid kompleksloa taotluse arvamuse andmiseks.
THS § 31 lõike 2 kohaselt esitab kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku arvamuse kompleksloa
taotluse kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Arvamuse esitamine ei piira kohaliku
omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti.
Otsusega nõustutakse osaühingu Mooste Farmerid (registrikood 10051731) kompleksloa
taotlusega tingimusel, et taotleja kõrvaldab Keskkonnaameti nimetatud puudused
taotluses.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
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