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Arvamuse andmine Meelva turbatootmisala
mäeeraldise maavara kaevandamise loa
muutmise taotluse ning otsuste eelnõude
kohta
Keskkonnaamet esitas 16.01.2019 Põlva Vallavalitsusele Van der Knaap Eesti OÜ Meelva
turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse koos otsuste
eelnõudega arvamuse saamiseks.
Van der Knaap Eesti OÜ (registrikood 14216488) omab Meelva turbamaardla Meelva
turbatootmisala maavara kaevandamiseks antud kaevandamisluba nr PolM-10 kehtivusajaga
28.02.2003 kuni 28.02.2019. Van der Knaap OÜ taotleb kaevandamise loa kehtivusaja
pikendamist 30 aasta võrra. Meelva turbatootmisala asub Põlva maakonnas Põlva vallas Säkna
külas Räpina metskond 253 kinnistul (katastritunnus 47301:001:1084, registriosa number
583138) riigile kuuluval maal Meelva turbamaardlas (registrikaardi nr 0135). Riigivaravalitseja
on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet.
Mäeeraldise pindala on 124,05 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 144,77 ha. Maavara
kaevandamise loa taotluse kohaselt on 01.01.2018 seisuga mäeeraldise aktiivne tarbevaru
vähelagunenud turbal 46 tuhat tonni ning hästilagunenud turbal 421 tuhat tonni. Kaevandatav
vähelagunenud turba varu on 46 tuhat tonni ja hästilagunenud turba varu 377 tuhat tonni.
Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 tuhat tonni. Maavara
kasutusaladeks on aiandus ja energeetika.
Meelva turbatootmisala mäeeraldise kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on tegemist
olemasoleva mäeeraldisega, kus toimus jääkvarude ümberhindamine. Meelva turbatootmisala
mäeeraldis ei muutu pindalaliselt, vaid hõlmatakse taotletava mäeeraldisega sügavuti jääkvaru
uuringust selgunud plokkide tegelik varu. Kaevandamise maksimaalset aastamäära ei muudeta,
mistõttu ei muutu ka varasemalt antud kaevandamislubadega kaetud Põlva maakonna turba
kaevandamise aastamäär.
Lähtudes eeltoodust, maapõueseaduse § 49 lõike 6 alusel ning arvestades Keskkonnaameti
koostatud eelhinnangut ja Van der Knaap Eesti OÜ esitatud taotlust, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda Van der Knaap Eesti OÜ (registrikood 14216488) Meelva turbamaardla Meelva
turbatoomisala maavara kaevandamiseks antud kaevandamisloa nr PolM-10 muutmise taotluse
ning otsuste eelnõudega.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/17 "Arvamuse andmine
Meelva turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ning
otsuste eelnõude kohta" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Van der Knaap Eesti OÜ (registrikood 14216488, asukoht Määrastu, Leevaku küla, Räpina vald,
Põlva maakond) esitas Keskkonnaametile Meelva turbamaardla Meelva turbatootmisala maavara
kaevandamiseks antud keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisloa) nr PolM-10 muutmise
taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.01.2018 nr
12-2/18/1315). Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta
võrra ehk kuni 28.02.2049. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtiva maavara
kaevandamise loa jooksul turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.
Lisaks soovitakse korrigeerida mäeeraldise teenindusmaa piiri ja hõlmata mäeeraldisse sügavuti
1 varuplokk ja 2 varuplokk turba aktiivset tarbevaru. Samuti soovitakse suurendada mäeeraldise
teenindusmaad nii, et kogu tootmisala kuivenduskraavide ja teenindusteede võrk oleks hõlmatud.
Taotletava mäeeraldise nimetus on Meelva turbatootmisala. Mäeeraldise pindala on 124,05 ha ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala on 144,77 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on
01.01.2018 seisuga mäeeraldise aktiivne tarbevaru vähelagunenud turbal 46 tuh t ning
hästilagunenud turbal 421 tuhat tonni. Kaevandatav vähelagunenud turba varu on 46 tuhat tonni
ja hästilagunenud turba varu 377 tuhat tonni. Maavara kaevandamise maksimaalseks
aastamääraks taotletakse 10 tuhat tonni. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika.
Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.
Keskkonnaamet esitas 16.01.2019 Põlva Vallavalitsusele Van der Knaap Eesti OÜ Meelva
turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse koos otsuste
eelnõudega arvamuse saamiseks.
Meelva turbatootmisala asub Põlva maakonnas Põlva vallas Säkna külas Räpina metskond 253
kinnistul (katastritunnus 47301:001:1084, registriosa number 583138) riigile kuuluval maal
Meelva turbamaardlas (registrikaardi nr 0135). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium
ning volitatud asutus Maa-amet.
Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse kaevandamisloa andmise
ja muutmise menetlusele haldusmenetluse seaduse (edapsdi HMS) avatud menetluse sätteid,
arvestades MaaPS erisusi.
MaaPS § 1 lõike 4 alusel kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise menetlusele
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatüki sätteid, arvestades MaaPS
erisusi.
MaaPS § 48 kohaselt annab kaevandamisloa Keskkonnaamet. MaaPS § 67 lõige 1 sätestab, et
kui kaevandamisloa kehtivusaja jooksul ei ole kaevandatavat maavara mäeeraldise piires
täielikult ammendatud või kaevandatud maa ei ole korrastatud, pikendab kaevandamisloa andja
loa omaja taotluse alusel loa kehtivust aja võrra, mis on vajalik maavara ammendamiseks, kuid
mitte rohkem kui MaaPS § 60 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja võrra (MaaPS § 60 lõike 1
kohaselt antakse kaevandamisluba kuni 30 aastaks).
Vastavalt MaaPS § 66 lõikele 2 muudetakse kaevandamisluba, kui loa omaja taotleb
kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist. Loa omanik esitas Keskkonnaametile taotluse
kaevandamisloa kehtivusaja pikendamiseks 30 aasta võrra ehk kuni 28.02.2049. Maavara
kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 tuhat tonni. Jääkvaru suurust ning
kaevandatud ala korrastamiseks kuluvat aega arvestades on põhjendatud kaevandamisloa
kehtivusaja pikendamine taotletud 30 aasta võrra.

MaaPS § 49 lõike 6 alusel saadab kaevandamisloa andja kaevandamisloa taotluse ning taotluse
kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks kavandatava kaevandamiskoha kohaliku
omavalitsuse üksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse kohta
antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.
Otsusega nõustutakse Van der Knaap Eesti OÜ Meelva turbamaardla Meelva
turbatootmisala maavara kaevandamiseks antud kaevandamise loa nr PolM-10 muutmise
taotluse ning otsuste eelnõudega ehk kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisega kuni
28.02.2049.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele tulusid ega kulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 14.02.2019 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu arengukomisjonile.
Otsuse jaotuskava
Keskkonnaamet – info@keskkonnaamet.ee
Delta kaudu teadmiseks – Reelika Raig
Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

