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OTSUS vee erikasutusloa andmise kohta
Otsus vee erikasutusloa andmise kohta tehakse veeseaduse § 8 lg 2 punktide 6 ja 7 alusel.
Menetluse algus
Elering AS (registrikood 11022625) esitas 18.04.2017 kirjaga nr 9-10/2017/351 taotluse vee
erikasutusloa saamiseks. Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 18.04.2017,
nr 2711. Taotluse kohaselt soovitakse vahetada Rõuste – Tusti paiknevat kaks 35kV kaablit ühe
110 kV kaabli vastu.
Veeseaduse § 8 lõike 2 punktide 6 ja 7 kohaselt on vee erikasutusluba vajalik, kui toimub veekogu
süvendamine, veekogu põhja pinnase paigaldamine või kui uputatakse tahkeid aineid veekogusse.
Keskkonnaministeerium hindas vastavalt keskkonnaministri 26. märtsi 2002 määrusele nr 18
„Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“ (edaspidi määrus) esitatud andmeid.
Teate avalikustamine, otsuse eelnõu väljapanek ja seisukohtade ärakuulamine
1
Veeseaduse § 9 lg 1 kohaselt avaldab vee erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotluse saamisest
alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmist sellekohase teate
veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee erikasutusloa taotlemise kohta avalikustati
19.04.2017. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest avalikustati veebiväljaandes
Ametlikud Teadaanded ……
Kaalutlused loa andmisel
Elering AS on taotlenud vee erikasutusluba, et vahetada kaks amortiseerunud 35 kV kaablit ühe
110 kV kaabli vastu Suures väinas Rõuste ja Tusti vahel.
Taotluses toodud andmetele tuginedes ei kujuta kaabli remontimine/vahetus endast olulise
keskkonnamõjuga tegevust keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 kohaselt, küll aga peab loa andja analüüsima, kas vee erikasutusel on
oluline keskkonnamõju ning kas sellest lähtuvalt on vajalik algatada keskkonnamõju hindamine
järgmiste normide kohaselt: KeHJS § 6 lõige 2 punkt 18, § 6 lõige 3 ja § 11 lõige 4 ning
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda
keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 11 punkt 7.
Vahetatav kaabel jääb Natura 2000 võrgustiku Väinamere linnualale ja Väinamere loodusalale.
Tulenevalt eeltoodust on Keskkonnaamet 02.05.2017 e-kirjaga asunud seisukohale, Väinamere
linnuala ja loodusala kaitse-eesmärkidele ei ole oluline, kui töid tehakse 16. juunist kuni
14. aprillini ning uus paigaldatav kaabel kiirgaks minimaalselt elektromagnetvälju.

Võttes arvesse eeltoodut ei avalda kaabli paigaldamine negatiivset mõju ümbritsevale
keskkonnale.
KeHJS § 6 lõike 2 punkti 18 ja § 11 lõike 4 alusel jättis Keskkonnaministeerium 16.05.2017 kirjaga
nr 17-7/17/2711-3 keskkonnamõju hindamise algatamata.
Taotluse rahuldamine ja loa tingimuste määramine
Keskkonnaministeerium teeb vee erikasutusloa andmise otsuse lähtudes taotluses esitatud
informatsioonist ning vee kasutamist ja kaitset sätestavatest õigusaktidest. Vee erikasutusluba
antakse veeseaduse § 9 lõike 7 ja määruse § 17 lõike 2 kohaselt kuni viieks aastaks. Taotleja taotles
luba kehtivusega kuni 31.12.2019. Kuna esitatud andmetest tulenevalt ei esine loa andmisest
keeldumise õiguslikke aluseid ning ei ole põhjust taotletavat loa kehtivuse tähtaega piirata, antakse
luba kehtivusega kuni 31.12.2019.
Tulenevalt eelnevast ja veeseaduse § 9 lg 5 alusel otsustan:
anda Elering AS (registrikood 11022625) vee erikasutusluba nr L.VV/329237 Väinameres
Suures väinas Rõuste – Tusti vahel paiknevate kahe 35kV elektrikaabli vahetamiseks ühe
110 kV kaabli vastu.
Lähtudes veeseaduse § 9 lg 2 p-st 9 on taotleja kohustatud rakendama tööde keskkonnamõju
vähendamiseks järgmist meedet:
 Heljumit tekitavaid töid võib teha alates 16. juunist - 14.aprillini;
 Uus kaabel võib kiirata minimaalselt elektromagnetvälju.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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