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Arvamuse küsimine Maardu lubjakivikarjääri
maavara kaevandamise loa HARM-129
muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu
kohta
Austatud vallavanem
OSAÜHING STARHILL esitas 16.01.2019 Keskkonnaametile taotluse Maardu
lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa HARM-129 muutmiseks (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.01.2019 numbriga 12-2/19/16).
Kooskõlas maapõueseaduse § 49 lõikega 6 edastab Keskkonnaamet Teile tutvumiseks ja
arvamuse avaldamiseks maavara kaevandamise loa muutmise taotluse, keskkonnamõjude
hindamise eelhinnangu eelnõu ning Keskkonnaameti korralduse eelnõu.
Tuginedes maapõueseaduse § 49 lõikes 6 sätestatud tähtajale palub Keskkonnaamet esitada
motiveeritud arvamuse, mis sisaldab nõustumist loa andmisega või sellest keeldumisega
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 25.05.2019.
Kui maapõueseaduse § 49 lõike 6 kohast arvamust ei ole määratud tähtajaks antud ega tähtaega
pikendatud, lahendatakse maavara kaevandamise loa taotlus Teie arvamuseta.
KeHJS § 11 lõike 1 kohaselt vaatab otsustaja tegevusloa taotluse läbi ning teeb otsuse
keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta KeHJS § 6 lõikes 1
nimetatud tegevuse korral õigusaktis sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul.
Sellest tulenevalt palub Keskkonnaamet esitada seisukoht KMH eelhinnangu eelnõu kohta
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 25.05.2019. Kui
arvamust ei ole määratud tähtajaks antud ega tähtaega pikendatud, otsustatakse keskkonnamõju
hindamise algatamine või algatamata jätmine Teie arvamuseta.
Palume tingimusliku arvamuse andmisel arvestada, et kaevandamisloaga on võimalik
reguleerida vaid mäeeraldisel ja mäeeraldise teenindusmaal läbiviidavaid tegevusi ja näha ette
leevendusmeetmeid otseselt kaevandamisest tulenevatele keskkonnamõjudele. Eelnevast
tulenevalt ei ole Keskkonnaametil kaevandamisloaga võimalik seada nõudeid väljaspool
mäeeraldise teenindusmaad liikuvale maavara transpordile, määrata kohalikule omavalitsusele
erinevaid kompensatsioone jms. Vajadusel võivad arendaja ja kohalik omavalitsus nendes
küsimustes sõlmida omavahelisi kokkuleppeid. Täiendavalt palume kaevandamisloale
täiendavateks tingimusteks mitte nõuda õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
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Ühtlasi teavitame, et vastavalt haldusmenetluse seaduse § 48 lg 1 paneb Keskkonnaamet
taotluse õigusakti andmiseks ja õigusakti eelnõu koos seletuskirjaga avalikkusele tutvumiseks
välja.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus alates
avalikustamisest kuni menetluse lõpuni esitada Keskkonnaametile loa taotluse või loa eelnõu
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
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1. Korraldus_Maardu lubjakivikarjäär_muutmine.pdf
2. MKL Maardu lubjakivikarjäär_eelnõu.pdf
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