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Keskkonnaministri 2. juuli 2009 käskkirja nr 1079
,,Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie"
ja29, augusti 2013 käskkirja nr 863 ,,Keskkonnaministri
2. juuli 2009. a käskkirja nr 1079,,Reoveekogumisalad
reostuskoormusega üle 2000 ie" ja käskkirja nr 1080
,rReoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie"
muutmine" muuįmine
Käskkiri kehtestatakse veeseaduse $ 24' lõike 2 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse
l9. märtsi 2009 määruse nr 57 ,,Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid"
(edaspidi mtjcjrus nr 5Ą $ l, $ 2 lõikes 3 ja $ 3 lõikes l sätestatut.

Hiiu Vallavalitsuse volitusel esitas aktsiaselts Kärdla Veevärk 06.|2.201.3 kirjaga nr l l99
taotluse Kärdla reoveekogumisala laiendamiseks reoveekogumisala läheduses paiknevasse
Seene ja Marja tänava elamupiirkonda. Kohalik omavalitsus soovib nimetatud elamupiirkonnas
tekkiva reovee kokku koguda. Aktsiaselts Kärdla Veevärk täiendas taotlust 24.03.20|4 kirjaga
nr 1206 ja03'04.20l4 e-kirjaga. Esitatud teabe põhjal on Kärdla reoveekogumisala muutmisel
määruse nr 57 tingimused täidetud. Kärdla reoveekogumisala piire kontrollides ilmnes, et piirid
on ebatäpsed ning reoveekogumisala hõlmab alasid, kus asustus puudub ja reostuskoormust ei
teki. Nende alade reoveekogumisalasse hõlmamine ei ole vajalik ega põhjendatud.
Saku Vallavalitsus esitas 10.10.2014 kirjaga nr 9-215015 taotluse Saku reoveekogumisala
laiendamiseks Tammemäe küla alale. Kohalik omavalitsus soovib nimetatud piirkonnas
tekkiva reovee kokku koguda. Saku Vallavalitsus täiendas taotlust |2.l|.20l4 kirjaga
nr 9-2l50l5;2 ning soovib reoveekogumisalasse hõlmata ka reoveekogumisalaga vahetult
külgneva Saku Õlletehase. Esitatud teabe põhjal on Saku reoveekogumisala muutmisel
määruse nr 57 tingimused täidetud.
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Lähtuvalt eeltoodust muudan:

keskkonnaministri

2. juuli 2009. a käskkirjaga nr |079

,,Reoveekogumisalad
reostuskoormusega üle 2000 ie" kinnitatud Kärdla reoveekogumisala vastavalt käesoleva
käskkirja lisale l (kaart lisatud);

keskkonnaministri 29' augusti 2013 käskkirjaga nr 863 ,,Keskkonnaministri
2. juuli 2009. a käskkirja nr 1079,,Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie"
ja käskkirja nr l080 ,,Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie" muutmine"
kinnitatud Saku reoveekogumisala vastavalt käesoleva käskkirja lisale l (kaart lisatud).
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I(äcsoleva1 käskkirja saab vaidlustada kolnrekįitrrne (30) päcva jooksul scllc
teatavakstegemiSeSt. eSitades į<aebuse halduskohtulc haįduskolrtutlrcrretluse seadr-rstikrrs
eltenäh1ud korr'as.
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Keskkonnaagentuuril avalikustada įnuudeįud reoveekogutnįsala inlįrmalsioon
kodr.rļehe l.
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Saata: veeosakond, välisfinantseerimise osakond, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon,
Keskkonnaagentuut, Iliiu Vallavalitsus, aktsiaselts Kärdla Veevärk, Saku Vallavalitsus,
Aktsiaselts Saku Maļa
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"Allkirjastatud failid''

nirrEtatud failide esitus paberil.

