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Energia 4f ja Severnoi-f detailplaneeringute menetluste lopetamine
1. Asjaolud ja menetluse kaik

Kosmonaudi tn 4, 6 ja Kerese tn 3, Severn6i-6 ja Energia 4f detailplaneeringud on algatatud Narva
Linnavolikogu 13.09.2000 otsusega nr 151/18 "Detailplaneeringute algatamine". Otsuse punktis 1
algatatud Kosmonaudi tn 4, 6 ja Kerese tn 3 detailplaneering kehtestati Narva Linnavolikogu
24.04.2003 otsusega nr 46/14. Severn6i-6 (otsuse punkt 2) ja Energia 4f (punkt 3)
detailplaneeringute menetlused on kestnud juba Ule 18 aasta, kuid selle aja jooksul ei ole
planeeringuid vastu v6etud. Kaasajaks on planeeringute lahteulesanded aegunud ning ei lahtu Narva
Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna Uldplaneeringust.
Severn6i-6 detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas GO Severn6i-6. Vastava
detailplaneeringu kohta pole Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile teadaolevalt
laekunud taiendavat informatsiooni. Kaasajal on Severn6i-6 planeeringuala maakatastri paringu
alusel 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistu. Ehitisregistri alusel asuvad planeeringualal seitse
1992 aastal valminud 2-korruselist, 443 kuni 556 m' ehitusaluse pinnaga hoonet (garaazi).
Planeeringuala piir on lisatud asukohaskeemile (lisa I).
Energia 4f detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas AS Nipress Vastava detailplaneeringu
kohta pole Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile teadaolevalt laekunud
taiendavat informatsiooni. Kaasajal on Energia 4f planeeringuala maakatastri paringu alusel 100%
arimaa sihtotstarbega kinnistu. Ehitisregistri alusel risub planeeringualal 1997 aastal valminud 1
korruseline 112,1 m2 ehitusaluse pinnaga hoone (paviljon). Planeeringuala piir on lisatud
asukohaskeemile (lisa 2).
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § I loike 4 kohaselt enne kaesoleva
seaduse j6ustumist algatatud detailplaneeringute menetlus viiakse 16pule hiljemalt 2018. aasta I.
juuliks.
Nimetatud aja moodudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise VOl
kehtestamata jatrn ise otsuse. Tahtaja kehtestamine aitab tagada, et detailplaneeringute koostamine
toimuks rnoistliku aja jooksul ega jaaks venima. Planeerimisseaduse § 129 loike I kohaselt voib
detailplaneeringu koostamise lopetada, kui koostamise kaigus ilmnevad asjaolud, mis valistavad
planeeringu elluviimise tulevikus. Planeerirnisseaduse § 124 loike 2 kohaselt on detailplaneeringu
eesmark eelkoige Uldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse
loomine.
Linnavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringute koostamiste 16petamine ei ole huvitatud isikutele
koormav, kuna vastavalt pohiseaduse § 32 on igaUhel oigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja
kasutada. Kaesolevate menetluste lopetamine ei kitsenda kinnistute omanike seniseid kinnistu
kasutamistingimusi. Seega voib kinnistu omanik ka peale detailplaneeringu algatamise otsuse

kehtetuks tunnistamist kinnistut samadel alustel vabalt vallata, kasutada j a kasutada, Sa muti on
kinnistute omanikel voirnalus taotleda uute detailplaneeringute algatamist vastavalt kehtiva le
planeerimisseadusele.
Severn oi-o algatanud hooneiihistu Severnoi-o (varasemalt GO Severn oi-o) esindajaid on teavitatud
vastavast olukorrast nii ameti kodulehel ilmunud teate kui ka ajalehtedes "Pohjarannik" ja "Gored"
kuulutuste kaudu. Hooneiihistut Severnoi-o teavitati iaiendavalt tahitud kirja kaudu, kus marg iti, et
vastamata j atmise puhul on 30 paeva rnoodudes oigusparane eeldada, et algataj al puudub huvi
algatatud detailplaneeringute protsessi jatkami se vastu ning soovitakse alustada detailplaneeringu
menetlusprotsessi lcp etamisega . Hooneiihistu Severno i-o esindaja tahitud kirja kattesaami sest 22.
.
novembr il 2018 on moodunud enam kui 30 paeva.
Energia 4f detailplaneeringu algatanud AS Nipressi on teavitatud vastavast olukorrast nii ameti
kodulehel ilmunud teate kui ka ajalehtedes "Pohjarannik" ja "Gore d" kuulutuste ka udu. AS
Nipressi teavitati taiendavalt nii e-postiga saadetud kui ka tahitud kirja kaudu, kus ma rgiti, et
vastamata j atrnise puhul on 30 paeva moodudes oigusparane eeldada, et algatajal puudub huvi
algatatud detailplaneeringute protsessi jatkam ise vastu ning soovitakse alustada detailplaneeringu
menetlusprotsessi lopetarnisega. Nii AS Nipressi esindaja tahitud kirja kattesaam isest 12.
I
detsembril 2018 on moodunud enam kui 30 paeva.
Planeeringu koostamise korraldaj al on diskret siooni oigus planeerimismenetlused lopetad a, kui ta
leiab, et menetletavad planeeringud ei ole tulevikus elluviidavad oigusaktlde muutm ise tottu.
Detailplaneeringud pole lopuleviidud 1. juuliks 2018 ja lahtuvalt EhSRS § I loige 4 kohaseJt tuleb
antud detailplaneeringute menetlused lopetada.
2. Olguslikud alused
2.1. Haldusmenetluse seaduse § 43 loige 2 kohasr lt kui taotletud haJdusakt otsustata kse j atta
andmata, antakse selle kohta haldusakt. Kui haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses
otsustatakse jatta haldusakt andmata, teavitatakse sellest adressaati j a haldusmenetlus lopeb .
2.2. Haldusmenetluse seaduse § 64 loige 2 kohaselt haldusorgan otsustab haldusakti kehtetuks
tunnistamise kaalutlusoiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada voi ei
kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama.
2.3. Haldusmenetluse seaduse § 68 loige 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab
haldusorgan, kelle padevu ses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.

3.0tsus
Lopetada Narva Linnavolikogu 13.09.2000 otsuse nr 151 /18 " Derailplaneeringute algatamine"
alusel algatatud Energia 4fj a Severnoi-o detailplaneeringute menetlemine.
4. Rakendussatted
4.1 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus aja lehes
"Pohjarannik " j a "Narva Linnaleht" ning ameti veebilehel, teavitada otsusest huvitatud isikut.
4.2 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 13 .09.2000 otsus nr 151 /18 "Detailplaneeringute
algatamine" punktides 2 ja 3.
4.3 Kaesolev otsus j oustub teatavakstegemisest.
4.4 Kaesolevat otsust on voima lik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
j ooksul joustumisest.
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LISA 1

NarvaI Linnavolikogu 25.04.2019 otsuse nr 30 •[uurde
Severuoi-fi (Rahu 45) detailplaoeeringu asukohaskeem
Planeeringuala liigikaudne pindala ca 0,66 ha
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LISA 2

Narva Linnavo likogu 25 .04 .2019 otsu se nr 3 0j uurde
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Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerim ise Amet
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