
 
KOONDUMISE ÄRISALADUSETA LÜHIKOKKUVÕTE  
 
Paide linn ja Türi vald ühelt poolt ning RAGN-SELLS AS (registrikood 10306958) teiselt poolt sõlmisid 
avaliku enampakkumise tulemusena 26.10.2021 aktsiate müügilepingu, mille esemeks on 3177 
Aktsiaseltsi Väätsa Prügila aktsia omandamine. Lepingu ese moodustab 79,43% Väätsa Prügila AS-i 
(registrikood 10672746) aktsiatest ning aktsiatega esindatud häältest. Aktsiate ülekandmise 
eeltingimuseks on Konkurentsiametilt koondumiseks loa saamine.  
 
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses, 
st ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle. Nii RAGN-SELLS AS-i kui Väätsa 
Prügila AS-i käibed ületasid eelneval majandusaastal 2 000 000 eurot ning koondumise osaliste käibed 
Eestis kokku ületasid eelneval majandusaastal 6 000 000 eurot. Kooskõlas konkurentsiseaduse  § 25 lg 
1 p 2 ja § 25 lg 3 p 2 esitab RS käesoleva koondumise teate kavandatava tehingu kohta.  
 
Koondumise osalisteks on RAGN-SELLS AS valitsevat mõju omandava ettevõtjana ning Väätsa Prügila 
AS ettevõtjana, kelle ettevõtte üle omandatakse valitsev mõju.  
 
Mõlemad koondumise osalised tegelevad jäätmekäitlusega ning osutavad jäätmekäitlusteenuseid 
erinevate jäätmeliikide osas. RAGN-SELLS AS-i peamised tegevused on nii tavajäätmete kui ohtlike 
jäätmete kogumine ja vedu kui ka töötlemine ja taaskasutusse suunamine. Lisaks tegeleb RAGN-SELLS 
AS sorteerimis- ja jäätmejaamade opereerimisega. RAGN-SELLS AS osutab teenuseid kogu Eesti 
territooriumil ja ka teistes Euroopa Liidu riikides.  
 
Väätsa Prügila on jäätmekäitluskoht jäätmeseaduse § 19 lg 1 tähenduses, st tehniliselt varustatud 
ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. Väätsa Prügila AS-i põhitegevuseks 
on jäätmete kogumine, käitlemine ja taaskasutatavate jäätmete müük, samuti tegeletakse 
jäätmekäitluskeskuse haldamise, jäätmete vastuvõtu, taaskasutuse, käitlemise, ladestamise ja 
transporditeenuse osutamisega. AS-i Väätsa Prügila omanikeks on Paide linn, Türi vald ja Järva vald, 
kellest viimane jääb ka pärast koondumist omanikuks.  
 
Koondumise teates toodud arvestuste kohaselt on koondumise tulemuseks ühine üle 15% turuosa 
järgmisel horisontaalselt mõjutatud  kaubaturul:  

• jäätmejaamade haldamine  
 
Vertikaalselt mõjutatud turgudest on koondumise tulemuseks ühine üle 25% suurune turuosa 
järgmistel turgudel:  

• olmejäätmete, sh segaolmejäätmete kogumine ja vedu; 

• jäätmete prügilasse ladestamine.  
 
Koondumise põhjendused ja eesmärgid.   
 
Türi vald ja Paide linn on otsustanud oma osaluse Väätsa Prügila AS-s avalikul enampakkumisel 
võõrandada, kuna kohalikul omavalitsusel puudub vajadus omada osalust prügilas seadustest 
tulenevate ülesannete täitmiseks. Samuti tingis müügi vajaduse jäätmete käitlemisnõuete  
muutumine (olmejäätmete sorteerimise kohustus enne ladestamist), mis nõuab suures mahus 
investeeringuid sorteerimistehnoloogiatesse ja teistsugust prügila majandamist, mille osas müügi 
kasuks otsustanud kohalikel omavalitsustel puudub võimekus. Väätsa Prügila ladestusmaht on 
ammendumas ning kasutusel on viimane ladeala. Samuti on jäätmevaldkonna direktiivide nõuetest ja 
riigi keskkonnapoliitikast tulenevalt marginaliseerumas prügilate turuosa olmejäätmete käitlusturul. 
Senise ärimudeliga jätkamine ei ole Väätsa Prügila arengustrateegia kohaselt jätkusuutlik ning 



eelistatuimaks suunaks on arenemine terviklahendusi pakkuvaks jäätmekäitluskeskuseks, mis eeldab 
aga suures mahus investeeringuteks vajalike vahendite leidmist ja kaasamist. 
 
Väätsa Prügila soetamine toetab Ragn-Sellsi Grupi uuendatud strateegilisi suundasid, mille eesmärgiks 

on uute ja kasumlikumate ning ringmajandust enam edendavate ärisuundadega tegelemine. Ragn-

Sells Grupi viimaste aastate üks edukamaid ärisuundasid on probleemsete jäätmete käitlemise 

ärivaldkond, mis tegeleb saastunud materjalide puhastamisega ja nende ettevalmistamisega 

taaskasutusse suunamiseks. Väätsa Prügila sobib juba pikalt tegutsenud jäätmekäitluskohana uute 

ärisuundade arendamiseks oma soodsa asukoha ja põhivaradega (arenduspotentsiaaliga 

infrastruktuur koos keskkonnalubadega).  

Seega on koondumise eesmärgiks arendada Väätsa Prügilast kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus 
põhirõhk on ringmajanduse põhimõtetega kooskõlaliselt erinevatel taaskasutustoimingutel ning 
ladestamine on vaid kaasnevaks kõrvalfunktsiooniks.  
 
 
 
 


