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Seisukoha andmine Kadastiku IV lu bjakivikarjaar i maavara kaevandamise loa taotlusc
kohta

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
10.05.20 18 esitas Keskkonnaamet Narva Linnavalitsuse Linnamaj andusametile 00 Ikaros
Grupp (registri kood 10477542, aadress: 0 1ikooli tn 12, Tartu 51003) taotluse maavara
kaevand ami seks kaevandamisloa saamiseks. Vastavalt taotlusele taotleb 0 0 Ikaros Gru pp
kaevandamisluba Narva lubjakivimaardla Kadastiku IV lubjaki vikarj aari maeeraldisele
ehituslubjakivi kaevandamiseks. Maavara kasutusala on uld- ja teedeehitus. Tao tletava
maeeraldise pindala on 21,77 ha ja mae eraldi se teenindusmaa pindala on 24,34 ha. Seisuga
01.04 .2016 on taotletava maeeraldise piires ehituslubja kivi aktiivne tarbevaru 1288 tuh m",
millest kaevandatav on 1259 tuh m' . Kaev andamise luba tao tletakse 30 aastaks.
Korrastamisele kuluv aeg on 1-2 aas tat. Loa taotlus esitati Narva linnale seisukoha and miseks
lahtuvalt rnaapoueseaduse (MaaPS) § 49 lg-st 6. Vastavalt Keskkonnaameti 3. juuli 20 18. a
kirjale nr. 12-2/18/15 89-9 on seis ukoha esitamise tahtaeg 30. september 20 18 (kaasa arvatud).
Arendajal on kavandatud kasutada jargmist tehnoloogiat:
- maeera lduse teenindusmaale moodustatakse kattekihist vahemalt 3 m k5rg une tokkevall;
- etteva lmistustoode kaigus ehitatakse valja veekorvaldussusteem , rajatakse settebassein ja
raadatakse mets ;
- kivimi raimamiseks osalise veetaseme alandusega kasutatakse puur- ja lohketoid;
- lohketoode aluseks on koo statavad kaevadamise ja lchketoode proje kt, mis kooskolastatakse
Tehnilise Jarelevalve Ametiga;
materjal purustatakse mobiilse purustus-sorteenrms solmega, rnisjarel laetakse
ekskavaatoriga voi frontaallaaduriga kalluritele.
Kaevandamise tehnoloogia, veekorvaldus, kaevandamise suund ja taristu pannakse detail selt
paika kaevandamise proj ekti koostamise kaigus,
Kadastiku karj aaris kaevandati aastatel 1970-1991. Kadastiku IV lubjakiv ikarjaari
kaevandamise luba taotletaks e eesmargiga uhendada van a karjaar uuega ja seelabi tagada
maeeraldiste ja maavara j atkusuutlik kasutamine. 2023-2027 aastatel on kavandatud E20
Johvi-Narva 2+ 1 tee ehitus ning Maa nteeameti hinnangu l kaasneb sellega taiendav
ehituslubjakivi vaja dus 1 200000 m". Lubjakivikillustik on vaja lik ka perspektiivse Nar va
urnbersoi du ja Sillamae umbersoidu ehitamisel aastatel 2030+ . Piirko nnas puudub tootav voi
hiljuti tootanud killustiku tootev lubjakivikajaar ja seega ei ole piirkonna varustuskindlus

tagatud. Maeeraldisel olevast madalamargilisest ehituslubjakivist on voimalik toota IV klassi
ki llustikku ja toodan gut kav atsetakse kasutada tsivi il- ja teedeehituses.

Narva Linnavol ikogu on valjendanud oma seisuko ha geoloo gilise uuringuloa taotlemise ko hta
sarna territooriumile. 22.02 .20 I2 otsusega nr 20 noustus Narva Linnavolikogu geoloogilise
uuringuloa andmisega AS-Ie Floccossa. 26. 02.20 15 otsusega nr 22 noustus Narva
Linnavolikogu geoloogilise uuringuloa nr L. MU /32 15 16 muutmisega (pikendati loa
kehtivusaj a kuni 06.03.2017) ou-ie Ikaros Grupp.
Uldkokkuvottes Narva lubj akivimaard las on valj a antud jargmised keskkon naload maavara
kaevandam iseks:
Narva Pajukivi ning kehtib
1. Kaevandami seluba nr L.MK/321 207 on valja antud
05.0 1.20 12-05.01.2022;
2. Kaevandam iseluba nr L.MK/32005 8 on valja an tud 03.12.2009 Vabariigi Val itsuse
korraldusega AS-Ie Floccosa ning 24.04.2012 oli umberregistreeritud aD-Ie Ikaros
Grupp. Tanase paeva seisuga ei ole kehtiva loa alusel kaevandamisetoid teo statu d.
Narva Linna vo likogu keeldus nimetatud loa andmast, kuid lub a anti valja MaaPS § 55
19 4 jargse Vabariigi Valitsuse nousolekul. Lu ba pi ke ndatakse seoses esialgselt
taotletud aj avahem ikus kaevandamistoode teostamata jatmisega

ou-ie

Keskkonnaamet kusib 10.05.201 8 kirjas nr 12-2/18/1589-5 arvamust Kadastiku IV
lubj akivi karjaari maavara kaevanda mise loa taotluse ja otsuse eel nou koh ta. Keskkonnaamet
kasutas Kadastiku IV menetlusdokumentides kes kko nn amoj u ee lhinnangu andmisel
kasutanud kesk konnamoj ude hin damise (KMH) aru annet, mis oli koostatud 2008. aastal
naaberkinnistul Kadastiku II lubj aki vikarjaari loa taotlemise kaigus ("Kadastiku 11
lubj akivikarj aari maavara kaeva ndam ise kes kkonn am oj ude hindam ise aruanne, EVa X Inve st
ou, 2008") . Nimetatud aruande punktides 2.2.2 ja 6.4 on uhetahendusli kult mainitud, et
lubjakivi kaevandam ine Kadast iku karjaaris pe ab toi muma i1ma lohketoodeta . Kuid
esi tatud
0 0 Ikaros Grupp kae vandmisloa taotlemi se
Kesk konnaameti poolt
menetlusd okumentide kohaselt on Iohk etoode teostamine lubatud. Seega esincb
Keskkonnaameti esitatud men etlusdokumentides vastuolu ja need ei vas ta kchtivale
Keskko nnarnoj ude
hinda mise
ja
seadusandlusele,
muu
hu lgas
1
keskkonnaj uhtimissiisteemi seaduses satestatu le (KeHJ S § 6 Ig 3 ja Ig 5).
Eriti tuleb poorata tahelepanu sell ele , et KMH eel hinnang, miliele tugineb Keskkonnaamet,
viidi labi 2008 . aa stal ehk 10 aa stat tagasi. Vahepealse aja jooksul on olukord Kad ast iku
karjaari lahipiirkonnas oluliselt muutunud. Kavandatavast karj aarist vahern kui kilomeetri
kaugusel on valmis ehitatud uued toostusenevotted, mis kasutavad oma tootmisprotsessides
tundlikke seadme id. Seadmete tookindluse tagamiseks on lubamatud maavonked, mi s on aga
maavara kaevandamise valtirnatu os a, soltumata se llest, mi llist tanapaeval tea daolevatest
kaevandamise te hnoloogiatest kasutatakse. Kadastiku karjaaris lubjaki vi kaevanda m ise
alustamine ohustaks nendes ettevotetes olemasolevai d too kohti j a voi b pohjustada nen de
kadumist. Scll est la h tuvalt tuleb maavara kaevandamise lubadc valj as ta m iseks KM H
prots ess uucs ti algatada ja labi viia, arvestades Iinnakcs kkon nas 10 aasta jooksul aset
leidnud muut ust ega j a Kadastiku ka rj adr] Iahipiirkon na valjaar end amiscga .
Kadastiku karjaari vahetuses laheduses paikneb N arva To ostuspark, mille arendust j uhib SA
Ida-Virumaa Toostusalade Arendus ning asutajaks on Ee sti Vabarii k Majand us- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ka udu. Narva Toost uspargis tegutseb juba 6 ette votet ning

lahima kolme aasta j ooksul on plaanis investeerida veel 5 ettevotete kaivitamisse. Seisuga
01.09 .2018 tehtud investeeringute uldrnaht on 52 mIn eurot, taie ndav ate investeeringu te
kava ndatav maht kolme lahiaasta jooksul on 40 mIn eurot. Juba on loodud 4 10 tooko hta ning
kavas on taiendavalt juurde luua vee I tile 300 tookoha. Igaaastaste riiklike ja kohalike
maksude mahuks on 1,6 min eurot ning maksude mahu planeeritav suurenemine taiendavate
tookohtade arve lt on kuni 2,8 min eurot. Kuna pohiosas on tegemist valismaiste inve storitega,
siis Kadastiku karjaaris kaev andamistoode alustamisega nad suure toenaosusega loobuvad
oma plaanidest investeerida Eestisse ning loovad oma ettevotted naab erriiki des, naiteks Latis .
Sellest tulenevalt toob lubjakivi kaevandamisc al ustamine Kadastiku karjaaris endaga
kaasa riskid nin g r iigi ja koha lik eela rve kaota b igal aastal 2,8 min eurot.

2. OI GUSLIKUD AL USED
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 loikele 2 kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusliksuse voi kohaliku omavalitsusorgani padevusse antud kusi mus i
otsustab kohali ku omavalitsuse volikogu, kes voib delegeerida nende klisimuste lahendamise
valitsusele. Nim etatud kiisimuse otsustamine ei ole Narva LinnavalitsuseIe de legeeritud.
Antud j uhul kuu lub maapoueseaduse § 49 loikes 6 nimetatud kohaliku omavalitsuse arvamuse
andmine Narva Linnavol ikogu padevusse.

3.

OTSU S

Ulaltoodud asjaoludest tulenevalt, mitte noustuda a U-Ie Ikaros Gru pp Narva maavara
kaevandamise loa andmi sega lubjak ivimaardlas Kadastiku IV lubjakivikarjaari maeeraldisel,

4. RAKE NDUSSATTED
4.1 Kohus tada Linnamajandusametit teha kaesolev ots us teatavaks Keskkonnaametile.
4.2 Otsu s j oustub teatavakstegemisest.
4.3 Otsust on voimalik vaidlustada halduskohtumenetluses satestatu d korras.
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