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Keskkonnaloa muutmise taotluse avalikustamine ja kohaliku omavalitsuse arvamuse
küsimine (Otisaare lubjakivikarjäär)

Austatud vallavanem
Keskkonnaamet teatab, et AS Kaltsiit (registrikood 10034187, aadress Otisaare lubjakivikarjäär,
Mõisaküla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond) poolt 03.02.2021 esitatud keskkonnaloa nr
L.MK/329511 muutmise taotlus (nõuetekohane taotlus registreeritud keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS 03.02.2021 numbriga DM-111639-7) on võetud menetlusse ja
valminud on keskkonnaloa nr L.MK/329511 muutmise otsuse ja loa eelnõu.
Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Mõisaküla külas
riigimaal katastriüksusel Otisaare lubjakivikarjäär (registriosa nr 998835, katastritunnus
57301:003:0520) ning eramaal katastriüksustel Otimetsa (registriosa nr 2117335, katastritunnus
57301:002:0102), Aunaaugu (registriosa nr 2962435, katastritunnus 57301:002:0334), Soo
(registriosa nr 1855135, katastritunnus 57301:003:0023), Pae (registriosa nr 2213635,
katastritunnus 57301:003:0040) ning Paekivi (registriosa nr 11443650, katastritunnus
61801:001:0068).
Ettevõttele on antud Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisele kaevandamise keskkonnaluba nr
L.MK/329511 kehtivusega kuni 09.07.2047, jäätmete keskkonnaluba nr L.JÄ/332495
kehtivusajaga kuni 10.03.2024, paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimise tähtajatu
keskkonnaluba nr L.ÕV/332388 ja vee erikasutuse tähtajatu keskkonnaluba nr L.VV/330804.
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lõike 1 kohaselt annab
keskkonnaluba õiguse vee erikasutuseks, saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast
välisõhku, jäätmete käitlemiseks ja maavara kaevandamiseks. Sama seaduse § 41 lõige 4
sedastab, et kui eelnimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud,
antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba. Seega peab iga keskkonnaluba vajadusel
sisaldama vee, jäätmete ja õhu osa. Sellest tulenevalt liidab Keskkonnaamet keskkonnaloale nr
L.MK/329511 jäätmete, vee ja õhu eriosad.
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(edaspidi kaevandamisjäätmekava),
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lõige 3 punktist 3 ning
jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lõige 2 punktist 7 on ettevõte kohustatud taotlema
kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/329511 muutmist jäätmekäitluse osas, kui katendit ja
sõelmeid ei kasutata ära 3 aasta jooksul ladustamisest alates territooriumi korrastamiseks või
kaubastamiseks; -B-kategooria jäätmehoidla käitamiseks (JäätS § 35² lõige 1 punkt 8); -katendi
ja sõelmete taaskasutamine maa-ala täitmisel (JäätS § 73 lõige 2 punkt 2) ning
kaevandamisjäätmekava tuleb käitajal üle vaadata vähemalt iga viie aasta järel ja muuta seda,
kui ladustatud jäätmetes on toimunud olulisi muutusi.
Keskkonnaloa muutmise taotluse raames vaadati üle ka Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisega
seotud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/332388
õigusnormidele vastavuse. Keskkonnaloas nr L.ÕV/332388 on saasteainete heitkoguste
arvutamisel katlamajast kasutatud tänaseks mittekehtivaid eriheiteid. 25.03.2019 jõustus
keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest
töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise
meetodid“ uus redaktsioon, millega muutusid saasteainete eriheited. 11.03.2019 jõustus
keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite
arvutusliku määramise meetodid1“ uus redaktsioon. Samuti esineb 2020 aasta II ja III kvartalis
üle loa kasutust. Tõenäoliselt tuleneb üle loa kasutus lõhkamistööde suuremast mahust kui loaga
hinnatud. AS Kaltsiit keskkonnaloas nr L.ÕV/332388 on saasteainete heitkoguste arvutamisel
kasutatud tänaseks osaliselt mittekehtivaid meetodeid ja hinnatud tegevusmahud ei vasta enam
ettevõtte vajadustele. Seetõttu esitas ettevõte ka keskkonnaloa muudetud õhuosa.
KeÜS § 43 lõige 1 kohaselt edastab keskkonnaloa andja keskkonnaloa taotluse viivitamata
pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukoha järgsele
kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. KeÜS § 43 lõike 2 kohaselt tuleb
kohalikul omavalitsusel esitada kirjalik arvamus keskkonnaloa taotluse kohta ühe kuu jooksul
taotluse saamisest arvates. Palume arvamus esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui
25.04.2021.
Arvamuse esitamine ei piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse
käigus täiendavaid seisukohti.
Nõuetele vastav keskkonnaloa taotlus (nr T/KL-1006942, dokument nr DM-111639-7) ning
keskkonnaloa muutmise otsuse ja muudetud loa eelnõu (dokument DM-111639-9) on
kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetlus nr 111639).
Keskkonnaamet rakendab keskkonnaloa muutmisel avatud menetlust. Keskkonnaamet saadab
loa taotluse menetluse algatamise kohta teavitused kohalikule omavalitsusele ja tegevuse ala
piirinaabritele ning avaldab keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise teate ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded. KeÜS § 47 lõike 2 kohaselt võib teate jätta kohalikus või
maakondlikus ajalehes avaldamata, kui kavandatud tegevusega kaasnev keskkonnahäiring või
keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi. Keskkonnaamet ei pea
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teate avaldamist kohalikus või maakondlikus ajalehes vajalikuks, kuna keskkonnaloa
muutmisega ei kaasne täiendavat keskkonnahäiringut ning ei suurene keskkonnarisk. KeÜS §
47 lõike 2 alusel avaldab Keskkonnaamet teate keskkonnaloa nr L.MK/329511 muutmise
taotluse esitamise ja eelnõu valmimise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
KeÜS § 47 lõike 4 kohaselt peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul
keskkonnaloa
taotluse
saamisest
arvates
vallavalitsuse
veebilehel
lihtsalt
juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt
KeÜS § 47 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud andmed. Teade peab olema veebilehel
kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Nurme
juhataja
maapõuebüroo

Marju Kuldmaa 513 8740 (maapõu)
marju.kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Kairit Kriis 524 9230 (vesi)
kairit.kriis@keskkonnaamet.ee
Tea Pärnik 56950192 (jäätmed)
tea.parnik@keskkonnaamet.ee
Marlen Raska 5680 5915 (välisõhk)
Marlen.Raska@keskkonnaamet.ee

3(3)

