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Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Elektrijaama tee 63a tootmishoone piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAI K

01.1 1.2018. a taotles (linnavalitsuse dokumendiregistris nr 11425/1-14) Enefit Encrgiatootminc AS,
registrikood 10579981, Narva Linnavalitsusclt projekteerirnistingimusi Elektrij aama tee 63a
tootmishoone pustitamiseks ilma detaiJplaneeringut koostamata .
Enefit Encrgiatootmine AS-il on kavas Balti elektrijaama 11. energi aploki biomassiga varustamisc
kompleksi juurde paigaldada kaitisc keskkonnaloas kutusena kasutarniseks lubatud puidujaatrnete
taiendava purustamise ja metallijaakidest puhastarnise scad mete kompleks. Kornplcksi kuuluvad
haarnerveskid , elektrornagnetid , poorisvoolu pohirnottel varviliste metallide separaatorid ning
roostevaba terase separaatorid koos vajalike punkrite ja transportooridega. Kompleks asub hooncs
mootrnetega ea 20 m x 55 01 x 18 m. Hoone rnaht on ea 20 000 rn ' .
Planeerimisseaduse § 125 loike 5 punktide I ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse uksus voib lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplanecringut koostamata pilstitada voi laiendada
projekteerimistingimustc alusel olcmasoleva hoonestuse vahele jaavale kinnisasjale iihe hoone ja seda
teenindavad rajatised, kui: ehitis sobitub rnahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda ,
arvestades scalhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning uldplanccringus on maaratud vastava ala uldiscd
kasutus- ja ehitustingimused , sealhulgas projekteerimistingimustc andmise aluseks olevad tingimused,
ning chitisc pustitarnine voi laiendamine ei ole vastuolus ka uldplanceringus maaratud rnuudc
tingirnustega .

Elcktrijaama tee 63a (katastritunnusega 51106 :001:0006) krundi sihtotstarve on tootmismaa.
Maaomanik on Enefit Energiatootrnine AS. Narva Linnavolikogu 24.01.2013 . a otsusega nr 3
kehtestatud Narva linna uJdplaneeringuga on Elektrijaarna tee 63a rnaakasutu se sihtotstarbeks maaratud
tootrnismaa. Kinnistu sihtotstarvet ei muudeta .
Elektrijaarna tee 63a kinnistu umber on Elektrijaama tee 59 tootrnism aa, nus kuulub Enefit
Energiatootrnine AS-ile. Elektrijaama tee 63a territooriumil asub "Muu toostusbaru tootrnishoone'
kasutamisc otstarb ega ja II 900 01 3 mahuga biokutuse vastuvotu- ja hoidrnise hoone. Eicktrijaama tee
59 territooriumil asub .Encrgeetikaettcvotte hoone' kasutarnise otsta rbega ja I 198 741, I m' mahuga
peahoone . Lahtudes ecltoodust voib kohalik omavalitsus lubada deta ilplaneeringut koostamata
tootmismaale ca. 20 000 m' mahuga tootmishoonc pustitamist, kuna see ci ole plancerirnisseaduse ja
Narva Iinna tildplaneeringuga vastuolus.
.
Hoone chitamisega ci kavandata tegevusi , mis kuuluvad keskkonnarnoju hindamise ja
keskkonnajuhtimissustccmi seaduse (KeHJS) § 6 lOikes I nirnetatud olulise keskkonnarnojuga tegevuste

loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 loikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005
maaruses nr 224 "Tcgevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnarnoju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, tapsustatud loetelu' nimetatud tegevuste hulka. Seega
puudub otsustajal kohustus
eelhinnangu labiviimiseks.
2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse scadusc §22 loike 2 kohaselt 6igusaktiga kohaliku omavalitsuse,
kohaliku ornavalitsuse iiksuse v5i kohaliku omavalitsuse organi padevusse antud kilsimuscd
otsustab omavalitsusuksusc nimel volikogu, kes voib nende kil sirnuste lahendamise volitada valla
voi linnavalitsuselc voi volikogu poolt rnaaratud osavalla voi linnaosa esinduskogule,
arnetiasutusele, asutuse struktuuri Uksusele voi ametniku Ie.
2.2 Planeerimisseaduse § 125 loike 5 punktide I ja 2 kohaselt kohaliku ornavalitsuse uksus voib lubada
detailplaneeringu koostamise kohustusc korral detailplane eringut koostamata pUstitada v6i
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jaavale kinnisasjale uhc
hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: ehitis sobitub rnahuliselt ja otstarbclt piirkonna
valjakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning Oldplanceringus on
rnaaratud vastava ala uldiscd kasutus- ja chitustingirnuscd, scalhulgas projektecrimistingimuste
andmise aluseks olevad tingimuscd , ning ehitise pustitarnine voi laiendamine ei ole vastuolus ka
Oldplaneeringus rnaaratud muude tingimustega.
2.3 Ehitusseadustiku § 28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku ornavalitsusc uksus. kui
seaduses ei ole satestatud teisiti.
3.0TSUS

Kinnitada projekteerirni stingirnuscd Elektrijaama
detaiIplaneeringut koostarnata jargncvalt:
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3.1 ULDNOUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.1 .1 Ehitusprojekt (edaspidi: projekr; koostada ja vorrnistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ,
rnaaruste, projekteerimisnormide, standardite ja juhendite aluscl, sealhulgas:
- ehitusseadustik;
- Narva Linnavol ikogu 24.01.2013 . a otsusega nr 3 kehtestatud Narva I inna Oldplaneering;
- Eesti Standard EVS 932:2017 .Ehitusprojekt".
3.1.2 Lubatud uute hoonete arv krundil: I.
3.1.3 l.ubatud hoone maht maapinnast kuni katuse korgeima punktini: ca. 20 000 111 -'.
3.1.4 Lubatud hoone korgus : kuni 18,0 111 .
3.1.5 Varvivaadetel naidata valisviirnistluse ja varvilahcnduse pass, viited koos valisviimistluse passi
numbritega , vaadete tahistused jne. Valisviimistluse ja varvilahcnduse passis esitada
valisviimistluse materjalide nirnetused ja varvikoodid, varvikataloogi nimetus . Metallosade
varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
3.1.6 Asendiplaani koostamise aluskaardiks vona aktualisccritud (olcrnasolevat situatsiooni toeselt
kajastav, sh tchnovorgud) digitaalselt moodistatud geodeetiline alusplaan tapsusastrnega M
1:500. kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevotja nirni. litsentsi nr, tOo nr, mcodistamise
aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema vastu voetud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplancerimise Arneti geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt. Seletuskirjas esitada
alusplaani vastuvotrnise kuupaev.
.
3.1 .7 Pr~jekteerijal v6tta tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt ja maaomanikclt nousolek
ehitustoode labiviirniseks.

3.1.8

Projekt kooskolastada Elektrijaama tee 63a ja Elektrijaama tn 59 kinnistute ornanikuga.
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3.1.9 Narva Linnavolikogu otsus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada projekti lisana.
3.1.10 Projekti tiitellehel, seletuskirjas, joonistel esitada vastutava isiku allkirja kohale sonad
lallkirjastatud digitaalselt/.
3.1.11 Ehitiste (sh projekteeritavad valisvorgud) tchnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja
taristuministri (edaspidi: MTM) 05.06.2015. a maarusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete
loetclu ja arvestamise alused ". Soovitavalt vorrn istada tabelite abi I.
3.1.12 Esitada projekteeritavate ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid vastavalt MTM 02.06.2015. a
maarusele nr 51 .Ehitise kasutamise otstarvete loetelu".
3.1 .13 Situatsiooniskeem: kasutada ortofotot Maa-ameti kardiserverist.
3.1.14 Asendiplaan esitada mootkavas 1:500 voi 1:250. AsendiplaaniI esitada Iisaks tabel:
.Projekteeritavate ehitiste eksplikatsioon" (sh projekteeritavad valisvorgud) ning kinnistu
tehnilised naitajad. Asendiplaanil naidata projcktceritava ala piirid, ehitiste asukohad ja
mootmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, likvideeritavad ehitised ja puud, olemasolevad
ja projekteeritavad valisvorgud, transpordi Iiiklussuunad jne. Maaratleda pinnakatted. Maarata
krundi taisehituse % ning haljastuse %.
3.1.15 Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistoode andmed. Nirnetada hoonet kandev pinnasekiht lahtudes
ehitusgeoloogi Iistest tingimustest.
3.1.16 Lubatud teekatted: vastavalt Narva linna heakorra eeskirjale.
3.1.17 Jaatrnete kaitlemine: vastavalt Narva jaatmehooldusecskirjaie.
3.1 .18 Muud nouded: vastavalt projekti tellija lahteulesandele, ehitusseadustiku, Narva linna
.uldplaneeringu nouetele, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, maaruste, standardite ning kohaliku
omavalitsuse poolt vastuvoctud oigusaktide nouctele.

4. RAKENDUSsATTED
4.1
4.2
4.3

Projekteerimistingimused on kehtivad kuni 31.12.2023. a.
Otsus joustub alates teatavakstegern isest.
Otsust vfiib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegem isest.
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Irina Janovits
Linnavolikogu esimees
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