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Metsküla
liivakarjääri
kaevandamise loa taotluse
võtmisest teavitamine

maavara
menetlusse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse HMG Invest ja Holding OÜ (registrikood
11213147, aadress Kurgoja tee 4, Saarde küla, Saarde vald, Pärnu maakond, 86213) maavara
kaevandamise loa taotluse.
Maavara kaevandamise luba taotletakse Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Metsküla külas
kinnistutel Saunametsa (katastritunnusega 87001:003:0107) ja Kruusa (katastritunnusega
87001:003:0109). Loa taotleja on mõlema kinnistu kaasomanik. Taotletaval alal asub
Metsaküla liivamaardla (registrikaardi nr 0949).
Taotletava mäeeraldise nimetus on Metsküla liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 9,21 ha ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,21 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on
mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 107 tuhat m³ ja kaevandatav varu on 102 tuhat
m³ ning täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 109 tuhat m³ ja kaevandatav varu on 104 tuhat m³ .
Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 15 tuhat m³. Maavara
kasutusaladeks on tsiviil- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses
sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 2 alusel avalikustas Keskkonnaamet maavara
kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmise teate 11.05.2017 ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).
Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest
teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse
eelnõud loa taotlejale tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.
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Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala
jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa
taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Kui menetluse käigus esitatakse
Keskkonnaametile arvamusi ja vastuväiteid, siis anname Teile võimaluse nendega tutvuda ning
avaldada omapoolset arvamust.
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