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Avatud menetluses hanke „AS Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine“
korraldamine
Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp
tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (edaspidi KOV EP) ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH).
Keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“ § 3
lõike 2 ning määruse lisa „Jäätmenimistu“ kohaselt on põlevkivituhk tavajääde ja poolkoks
ohtlik jääde. Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 95 lõikele 1 koostatakse KOV
EP olulise ruumilise mõjuga ehitise (edaspidi ORME) püstitamiseks, kui ORME asukoht ei ole
üldplaneeringus määratud. Praegu kehtivas üldplaneeringus (kehtestatud 28.07.2004) ei ole
käsitletud ORME asukohti ega rajamistingimusi. Alates 2015. aastast kehtiv planeerimisseadus
näeb olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha valikuks üldplaneeringule samaväärsena
kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut. PlanS § 98 lõige 2 näeb ette, et KOV EP asukoha
eelvaliku tegemisel tuleb kaaluda mitut (minimaalselt kahte) võimalikku asukohta. Vabariigi
Valitsuse 01.10.2015 määrus nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri“ määratleb
ORME-na tavajäätmete prügila, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni (punkt 6) ja ohtlike
jäätmete ladestamise paik (punkt 7).
Taotletava KOV EP eesmärgiks on ORME jaoks parima võimaliku asukoha valiku menetluse
läbiviimine ja prügila rajamise detailse lahenduse (sh ehituslikud küsimused) väljatöötamine.
Asukoha valimisel palutakse arvesse võtta VKG õlitehase lähedust (Keemia vkt 12j, KohtlaJärve, 32217:001:0046). Asukoht peab vastama ka järgmistele kriteeriumitele:
 prügila rajamiseks vajalik maa-ala suurus on 120-150 ha;
 eeldatav maht on 100 miljonit tonni;
 asukoht Lüganuse vallas kuni 15 km õlitehasest;
 prügila ehitamiseks ja toimimiseks on vajalik taristu olemasolu või rajamise võimalus.
Taotluse esitamine just Lüganuse Vallavalitsusele on tingitud asjaolust, et prügila otstarbekam
asukoht asub VKG õlitehasele lähedal, kuid samas vajab ulatuslikku maa-ala. Võimalik
paiknemine Lüganuse vallas vähendab sundliikumise vajadusi ja on eeldatavasti
majanduslikult otstarbekam. Lisaks peab KOV EP ala jääma tervenisti ühe omavalitsuse
piiridesse. Eeltoodud kriteeriumitest tulenevalt on taotletava KOV EP ala pindalaks ca 500 km2
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
30 lõike 1 punkt 4, riigihangete seaduse § 3, § 5 lõike 2 punkti 2, lähtudes § 14 lõike 2 punktist
1, § 15 lõikest 2, Lüganuse Vallavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 5 „Lüganuse valla
hankekord“ § 4, § 8 lõikest 1 ja § 13 lõikest 1, Lüganuse Vallavalitsus annab
k o r r a l d u s e:
1. Korraldada avatud menetluses riigihange teenusele „AS Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete
prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamine“.

2. Kinnitada hanke tingimused
https://riigihanked.riik.ee
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3. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks vallavanem Andrea Eiche
4. Moodustada riigihanke korraldamiseks
hankekomisjon alljärgnevas koosseisus:
5.1 Jaana Karo
5.2. Sven Otsmaa (komisjoni liige)
5.3. Andrea Eiche (komisjoni liige).
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5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse riigihangete vaidlustuskomisjonile
riigihangete seaduses sätestatud korras ja §-s 189 sätestatud tähtajal.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andrea Eiche
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Urban
vallasekretär

