Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) väljatöötamise
kaasamisplaan ja ajakava
Sissejuhatus ja eesmärk
ÜVVKS reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise
korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi asjaomased õigused ja kohustused. Kui
veeseadus reguleerib vee kui loodusvara kasutamist ja kaitset, siis ÜVVKS reguleerib peamiselt
suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei
käsitleta mitte loodusvarana, vaid kaubana.
Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine ja reovee ärajuhtimine on olulise tähtsusega
tegevusvaldkond, millele peavad olema sätestatud ühtsed õiguslikud alused. Uue ÜVVKSi
tervikteksti koostamise eesmärk on kõrvaldada seadusest ebamäärased definitsioonid ning
sellest lähtuvalt ühtlustada kogu terviktekst. Lisaks on eesmärk süstematiseerida suurte
muudatuste tõttu väga mahukateks paragrahvideks muutunud tekst loogiliseks ja arusaadavaks
ning täiendada regulatsiooni ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise ja ohtlike ainete
ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduvalt.
Kaasatavad huvirühmad
1. Eesti Linnade Liit; info@ell.ee;
2. Eesti Maaomavalitsuste Liit; info@emovl.ee;
3. SA EKO Sihtkapital; info@eko.org.ee;
4. Eesti Looduskaitse Selts; nature@hot.ee;
5. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; koda@koda.ee;
6. Eesti Tööandjate Keskliit; ettk@ettk.ee;
7. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon; evea@evea.ee;
8. Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon; esea@esea.ee;
9. Eesti Toiduainetööstuse Liit; info@toiduliit.ee;
10. Eesti Keemiatööstuse Liit; info@keemia.ee;
11. Eesti Õliühing; toomas@oilunion.ee;
12. Eesti Vee-ettevõtete Liit; evel@evel.ee;
13. Eesti Korteriühistutel Liit; ekyl@ekyl.ee;
14. Eesti Omanike Keskliit; omanikud@omanikud.ee;
15. Keskkonnainvesteeringute Keskus; info@kik.ee;
16. Keskkonnaamet; info@keskkonnaamet.ee;
17. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; info@mkm.ee
18. Konkurentsiamet; info@konkurentsiamet.ee;
19. Sotsiaalministeerium; info@sm.ee.

Kaasamise etapid
Planeerime kaasamist järgmistes etappides:
1. Moodustatakse töögrupp huvirühmade esindajatest, kus valmivad esialgne sisend ja
ettepanekud. Vajadusel moodustatakse valdkondlikud töögrupid, mis selguvad töö
käigus.
2. Töögruppide arutelu tulemused avaldatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel
kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks.
3. Töögrupid töötavad esitatud ettepanekud läbi ning Keskkonnaministeerium paneb
töögrupi tulemuste alusel kokku tehtud ettepanekute alusel vastuskirjad.
4. Töögrupp koostab esimese eelnõu versiooni.
5. Eelnõu avalik arutelu.
6. Eelnõu esitamine kooskõlastamiseks.
Kaasamise ajakava
Orienteeruv aeg
märts 2015
märts-aprill 2015
aprill 2015
mai 2015
juuni – november 2015
november - detsember 2015
jaanuar – juuli 2016
august – oktoober 2016
november 2016
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