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TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Tapa

Arvamuse andmine Loksa uuringuruumi
uuringuloa taotluse kohta
Tapa Vallavolikogu tutvus Keskkonnaameti poolt 15.01.2020 kirjaga nr 12-2/19/447-11
saadetud OÜ Thorsen Grupp (registrikood 10693955) Loksa uuringuruumi geoloogilise
uuringuloa taotlusega (registreeritud 15.01.2020 nr 6-4/20/144).
OÜ Thorsen Grupp taotleb uuringuluba Tapa vallas Loksa külas eraisikule kuuluvatel
Mäepealse (katastritunnus 78701:004:0134) ja Kasemäe (78701:004:0840) kinnistutel.
Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat ning uuringu teostajaks on OÜ Maavarauuringud.
Uuringuruumi nimetus on Loksa uuringuruum ning uuringuruumi ja selle teenindusala pindala
on 20,11 ha. Taotletava uuringuruumi idaservast ligikaudu 100 m kaugusele jääb Põltsamaa
jõgi. Uuringuala lähedusse jäävad järgnevad elamutega kinnistud: idasuunas Rahula
(92702:004:1410), kagusuunas Volli (92702:004:1860) ja Mere (92702:004:0067),
põhjasuunas Kasemäe (78701:004:0840), loodesuunas Hussari (78701:004:0140) ning
kirdesuunas Kivimäe (92702:001:2190).
Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja uuringukaeveõõnt. Uurimissügavuseks
on kuni 10 m ning uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv. Uuringuloa taotluse kohaselt on
OÜ-l Thorsen Grupp huvi uuringute lõppemisel kaevandamisloa taotlemiseks.
Tapa Vallavolikogu on seisukohal, et peale varu kinnitamist planeeritav kaevandamine
Mäepealse ja Kasemäe kinnistutel mõjutab negatiivselt ümberkaudsete elanike elukvaliteeti ja
piirkonna kinnisvaraturgu. Tuginedes Riigikohtu lahendile haldusasjas nr 3-3-1-37-15 ei piira
nõustumine uuringuloa väljastamisega mingil moel kohaliku omavalitsuse võimalust keelduda
kaevandamisloa kooskõlastamisest.
Palume loa andmise eelnõudele märkida välitööde tööaega reguleeriv tingimus selliselt, et
välitöid tohib teostada tööpäevadel 8.00-17.00. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on
välitööde teostamine keelatud.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2,
maapõueseaduse § 27 lõikest 7:
1. Nõustume geoloogilise uuringuloa väljastamisega OÜ-le Thorsen Grupp Tapa vallas
Loksa uuringuruumis Mäepealse ja Kasemäe kinnistutel tingimusel, et välitöid tohib
teostada tööpäevadel kella 8.00-17.00. Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on
välitööde teostamine keelatud.
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2. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
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