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Arvamus Viru kaevanduse kaevandamisloa
KMIN-053 muutmise ja osalise ümberregistreerimise
taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta

Aluseks võttes maapõueseaduse § 49 lõike 6 ning lähtudes esitatud taotlusest ja vallavalitsuse
ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Nõustuda Enefit Kaevandused AS-i ja OÜ VKG Kaevandused taotlusega kaevandamisloa nr
KMIN-053 muutmiseks, mille tulemusel jagatakse luba nr KMIN-053 kaheks eraldiseisvaks
kaevandamisloaks. Kaevandamisloa muutmisel eraldatakse kehtiva kaevandamisloa KMIN-053
mäeeraldisest uust mäeeraldis Viru II, millele antakse eraldi kaevandamisluba VKG Kaevandused
OÜ nimele. Kaevandamisloa KMIN-053 kehtivust pikendatakse kuni 10.08.2049, maksimaalse
põlevkivi kaevandamise aastamääraga 2,1 miljonit tonni. Tekkiva Viru II kaevandamisloa
kehtivusaeg on 15 aastat ning maksimaalne põlevkivi kaevandamise aastamäär 0,7 miljonit tonni.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Eduard East
Volikogu esimees
Selgitus
Keskkonnaamet esitas Jõhvi Vallavalitsusele taotluse AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara
kaevandamislubade, muuhulgas kaevandamisloa KMIN-053 muutmiseks ja ja kehtivusaja pikendamiseks.
Kavandatavaks tegevuseks on Enefit Kaevandused AS Viru kaevanduse kaevandamisloa KMIN-053 muutmine kaheks
eraldiseisvaks kaevandamisloaks. Uuele mäeeraldisele, Viru II, antakse uus maavara kaevandamisluba, mis
registreeritakse ümber VKG Kaevandused OÜ (edaspidi ka VKG) nimele. Keskkonnaametile esitatud maavara
kaevandamislubade muutmise ja pikendamise taotlusega ei küsita kaevandusalade laiendamist ega kaevandusmahtude
suurendamist. Toimub ainult juba loas KMIN-053 kaevandamiseks lubatud maavara koguse ümberjaotamine Enefit
Kaevandused AS ja OÜ VKG Kaevandused vahel.
Viru kaevanduse mäeeraldise kaheks mäeeraldiseks jagamise vajadus tuleneb mäeeraldise põhja- ja lõunaosa läbivate
karstivööndite asukohast, mis ei võimaldanud väljata Viru kaevanduse mäeeraldise põhjaosa ega lõunaosa
maavaravaru. Ühise kaevandamismäära taotlemise vajadus tuleneb asjaolust, et erinevate kaevandamislubadega
reguleeritud mäeeraldistest väljatakse põlevkivi olemasolevate kaevanduste kaudu.
Mäeeraldiste piiride muutmist kavandatava tegevuse käigus ei taotleta.
Eelnõu koostas Anastasia Petrova

