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Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

1. ASJAOLUD JA MENETLEMISE KAIK
Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 67 .Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu
koostamise algatamine" alusel on detailplaneeringu eesmargiks kinnistu jagamine,
maakasutuse sihtotstarvete muutmine ning ehitusoiguse maaramine.

Detailplaneeringu algatamisotsus tugines algatamise ettepaneku esitanud SA Ida-Virumaa
Toostusalade Arendus juhatuse liikme Teet Kuusmik'u 07.10.2019 esitatud detailplaneeringu
algatamise taotlusele, mille alusel on detailplaneeringu eesmark kavandada krundile praeguse
100% arimaa otstarbe asemele 50% tootmis- ja arimaa (T50/A.50%) sihtotstarbed ning
maarata ehitusoigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav muutus
oli 2000 m2-1t 8060 m--ni, korruselisus kuni neli (4) korrust korgusega kuni 18 m. Vastavalt
08.11.2019 solmitud .Lepingule nr DP 06/2019 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu
koostamise korraldamise ja finantseerimise kohta" kohustub huvitatud isik tasuma koik
detailplaneeringu koostamisega seotud kulud. Solmitud lepingu alusel on taiendava
haljastuse, valisvalgustuse ning tehnorajatiste valjaehitamine parast planeeringu kehtestamist
huvitatud isiku ehk SA Ida-Virumaa Toostusalade Arendus kohustuseks. Kinnistu on SA Ida
Virumaa Toostusalade Arendus omandis.
Hetkel on Kadastiku 29 (katastritunnusega 51106:001:0215) kinnistu kaetud Narva
Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 kehtestatud Narva Toostuspargi territooriumi
detailplaneeringuga, mille aluse1 on uhele 15623 m" suurusele 100% arimaa sihtotstarbega
kinnistule voirnalik ehitada kolm kuni neljakorruselist hoonet maksimaalse lubatud
ehitusalase pinnaga kokku kuru 2000 mja maksimaalse korgusega kuni 30 m.

on

koostatud ja kehtestamisele esitatud detailplaneeringu lahendus (tOo
Projekt363
nr 191107) vastab Narva Linnavolikogu poolt valjastatud detailplaneeringu algatamise otsuse
tingimustele. Planeeringuga jagatakse Kadastiku tn 29 kinnistu kaheks uueks kinnistuks,
muudetakse uute kinnistute maakasutuse sihtsotstarvete osakaalu, maaratakse kinnistutele
uued hoonestustingimused.
Due krundi pas 1 (vt pohijoonis, lisatud) suurus on 10205 m", sihtotstarbega 50%
tootmismaa (TT) ja 50% arimaa (A.V). Krundile on lubatud pustitada maksimaalselt 3 kuni
neljakorruselist hoonet, taiskorgusega kuni 18 m ja stigavusega kuni 3 m maapinnast rung
maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 6200 m-. Krundi pas 2 suurus on 5418 m",
sihtotstarbega 50% tootmismaa (TT) ja 50% arimaa (A.V). Krundile on lubatud pustitada
maksimaalse1t 3 kuni neljakorruselist hoonet, taiskorgusega kuni 18 m ja sugavusega kuni 3
m maapinnast ning maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 2300 m",
Detailplaneeringu algatamise otsuses on toodud maksimaalse ehitisealuse pinna
suurendamine kuni 8060 m--ni. Antud detailplaneeringuga maaratakse maksimaalseks
ehitisealuseks pinnaks kahe krundi peale kokku 8500 m-. Detailplaneeringu algatamisotsuses
margitud ehitisealuse pinna suurendamine planeeringu protsessi koostamise kaigus on
pohjustatud asjaolust, et planeeringu koostamise ja menetlemise kaigus on alanud
ettevalmistused konkreetse tootmisuksuse rajamiseks planeeringuga seotud kinnistutel ning

ehitusmahu vajadus tuleneb ettevalmistatava eelprojekti mahtude arvestusest. Ehitisealuse
pinna suurendamine oli arutusel Narva Linnavalitsuses toimunud planeeringu arute1u
koosolekul, kus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti seisukoht
antud kiisimuses oli, et detailplaneeringuga kavandatav ehitisealuse pinna suurendamine
vorreldes detailplaneeringu algatamisotsuses valja toodud suurusega ei muuda
detailplaneeringu pohilahendust ja ei ole oluline muudatus detailplaneeringu elluviimisel
piirkonda kavandatud ehitusmahtudega vorreldes,
Lisaks lahendab Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering liikluskorralduse (juurdepaasud ja
parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse kusimused ning maarab tehnovorkude
asukohad.
Kehtiva "Narva linna tcostuspiirkonna linna osa uldplaneeringu" pohijoonise jargi on antud
ala maakasutuse sihtotstarbeks nii ari kui ka toostusobjektide rajamist lubav ettevotlusehitise
reservmaa (TR+BR).
Narva Toostuspargi territooriumi detailplaneeringu koostamisese kaigus ei hinnatud
keskkonnale avalduvaid mojusid. Vastavalt solmitud detailplaneeringu lepingule nr DP
06/2019 otsustatakse keskkonnamoju strateegilise hindamise algatamine voi algatamata
jatmine planeeringumenetluse kaigus.
Vastavalt Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 124loikele 5 detailplaneeringu koostamisel,
kui planeering on aluseks keskkonnamoju hindamise ja keskkonnajuhtimissilsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 6 loike 1 kohasele tegevusele, on kohustuslik keskkonnamoju
strateegiline hindamine (edaspidi KSH) ning loikele 6 detailplaneeringu koostamisel, mis
eeldatavalt avaldab Natura 2000 vorgustiku alale moju, ja PlanS § 125 loike 1 punktis 4 ja
§-s 142 nimetatud detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda
keskkonnamoju strateegilist hindamist, lahtudes KeHJS § 33 loigetes 4 ja 5 satestatud
kriteeriumidest ning § 33 loike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Kadastiku 29
detailplaneeringuga kavandatavad tegevused ei kuulu tilalnimetatud loetellu ning ei noua
KSH labiviimist ega KSH kaalutlemist ning eelhinnangu andmist. KeHJS § 33 loike 2
punktide 3 ja 4 kohaselt tuleb KSH algatamise vajadust kaaluda ja anda selle kohta
eelhinnang juhul kui:
- koostatakse detailplaneering PlanS § 142 loike 1 punktis 1 voi 3 satestatud juhul;
- koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 loikes 2 nimetatud
valdkonda kuuluvat ja § 6 loike 4 alusel kehtestatud maaruses nimetatud tegevust.
PlanS § 142 loike 1 p 1 kohaselt kehtestatud tildplaneeringu pohilahenduse
detailplaneeringuga muutmine on iildplaneeringuga maaratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine. Kadastiku 29 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna
tildplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna kehtiva "Narva linna toostuspiitkonna linna osa
tildplaneeringu" pohijoonise jargi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks nii ari kui ka
toostusobjektide rajamist lubav ettevotlusehitiste reservmaa. Antud juhul kavandatakse
detailplaneeringuga praeguse 100% arimaa sihtotstarbe asemele 50% tootmis- ja 50% arimaa
sihtotstarbed ning ehitusoigus kuni kolme hoone ehitamiseks kummalegi uuele kinnistule.
Kuna detailplaneeringu staadiumis pole veeI teada, milliseid tegevusi seal plaanitakse,
otsustatakse selle tegevuse keskkonnamoju hindamise vajadust ehitusloa valjastamise
menetluses. Arvestada tuleb ka sell ega, et toostuspiirkonna keskkonnamojud olid hinnatud
"Narva linna toostuspiirkonna linna osa uldplaneeringu" keskkonnamoju strateegilises
hindamise programmis.
Detailplaneering on esitatud kooskolastamiseks Paasteametile ja Keskkonnaametile.
Keskkonnaamet on 08.09.2021 kirjaga nr 6 2/21/17686-2 loobunud Kadastiku 29 maa-ala
detailplaneeringu kooskolastamisest kuna .Planeeringute koostamisel koostoo tegemise kord

ja planeeringute kooskolastamise alused" maaruse § 2 loike 3 alusel puudub selleks vajadus.
Paasteamet kooskolastas detailplaneeringu 14.09.2021 kirjaga nr 7.2-3.3/6979-1.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kinnitab, et Kadastiku 29
maa-ala detailplaneering vastab oigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmarkidele.
Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k otsustati vastu v5tta Kadastiku tn 29
rnaa-ala detailplaneering ning korraldada avalik valjapanek, Avaliku valjapaneku jooksul
28.1 0.2021-11.11.2021 andis Keskkonnaamet 04.11.2021 kirjaga nr 6-2/21/21468-2 teada , et
Keskkonnaameti kaasamine antud menetlusse ei ole asjakohane seoses detailplaneeringu
kooskolastamisest loobumisega. Samuti andis Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja
05.11.2021 e-kirjaga teada, et RMK ei anna seisukohti Kadastiku tn 29 maa-ala
detailplaneeringu osas kuna maauksus ei ktilgne otseselt riigimetsamaaga.
Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering on koosk5las kehtiva Narva linna uldplaneeringuga.
Antud detailplaneeringu puhul puuduvad menetluse erijuhud, mida on nimetatud
planeerimisseaduse § 130 loikes 2, kui detailplaneeringu kehtestamine nouab kohaliku
omavalitsuse volikogu otsust. Kaesolevale korraldusele on lisatud kooskolastatud
detailplaneeringu pohijoonis ja seletuskiri.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
Planeerimisseaduse § 139 loike 1 kohaselt kehtestab detailplaneeringu valla- voi
linnavalitsus. Detailplaneeringu koostamisel kaesoleva seaduse § 130 loikes 2 nimetatud
juhul kehtestab selle kohaliku omavalitsuse volikogu.
3. OTSUS
Kehtestada Narva linnas Elektrijaama linnaosas Projekt363 0-0 poolt koostatud .Kadastiku
29 maa-ala detailplaneering" (tOo nr 191107, vastavalt lisatud detailplaneeringu
pohijoonisele ja seletuskirjale).
4. RAKENDUSATTED
4.1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus
ajalehtedes .Piihjarannik" ja "Narva Reporter " ning Ameti veebilehel.
4.2. Kaesolev korraldus joustub teatavakstegemisest.
4.3. Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast
voi esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale ha1duskohtumenetluse
seadustikus satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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