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ÜVVKS taust
ÜVVKS reguleerib kinnistute veega varustamise
ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise
korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni
kaudu ning sätestab riigi, KOV, vee-ettevõtja ja
vee-ettevõtja kliendi asjaomased õigused ja
kohustused.
ÜVVKS reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad
KOV, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei
käsitleta mitte loodusvarana, vaid kaubana.

ÜVVKS taust

Allikas: http://ec.europa.eu/

Hetkeolukord

Allikas: Euroopa Komisjon

Hetkeolukord

Allikas: Euroopa Komisjon
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kontrollsüsteem, vee-ettevõtja ja kliendi
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mai 2015
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eelnõu ja seletuskirja
vormistamine

nov 2016

eelnõu kooskõlastamine

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
§ 2. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute
veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab
vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos.
(2) Sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti
otsustanud.
§ 7. Vee-ettevõtja
(1) Vee-ettevõtja on käesoleva seaduse tähenduses eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi
kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-,
sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist.
(11) Vee-ettevõtja on hädaolukorra seaduse § 34 lõike 9 punktis 3 nimetatud elutähtsa teenuse
osutaja, kui:
1) tema tegevuspiirkonda jääb ühisveevärgisüsteem, mis teenindab 40 000 või suurema elanike
arvuga tiheasustusala või
2) reovesi juhitakse tema hallatavasse üle 2000 inimekvivalendi suuruse koormusega
reoveepuhastisse.

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
§ 8. Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni
(1) Vee-ettevõtja klient käesoleva seaduse tähenduses on kinnistu omanik või valdaja,
hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu
veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastava
torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgivee võtmiseks
või reovee ärajuhtimiseks.

§ 11. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ning selle korrashoid ja kontroll

(1) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem kinnisasja veega
varustamiseks ühisveevärgist ja reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Kinnistu veevärk ja
kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka.

Vajalikud muudatused: Definitsioonide täiendamine/muutmine ja ühtlustamine.

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
§ 31. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, mis võib
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas ei tohi:

1) tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega istutada puid;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada materjale ning teha lõhkamis, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-, täite-, üleujutus- või kuivendustöid ja ehitiste juures ka
tõstetöid;
3) veekogus asuva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste juures teha süvendustöid, pinnase
teisaldamistöid, uputada tahkeid aineid, ankurdada veesõidukit või vedada ankruid, kette, logisid,
traale või võrke.
(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse kehtestab valdkonna eest vastutav
minister määrusega, lähtudes ehitiste otstarbest, asukohast, paigaldamissügavusest ja
läbimõõdust.

Vajalikud muudatused: Viide ehitusseadustikule, koostoime mõju hindamine, volitusnormi asukoha
kaalumine

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine

(25)Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või Euroopa Liidu
vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks käesoleva paragrahvi
lõigetes 2 ja 21 nimetatud andmetele sisalduma:
1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete seisundist, pinnaja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest tingimustest
ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed,
kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused, veeja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline suurus ja kava
seisukohast olulised muud andmed;
3) sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe
leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt
12 aastaks aastate kaupa;
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning nimetatud
süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate,
veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete
puhastusseadmete,
reoveepumplate,
purgimissõlmede,
reoveepuhastite,
sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning seisukorra

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
5) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised
investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse
osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste
osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust
vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus käesoleva lõike
punktidest 2–5 lähtudes;

7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
kaetavate alade kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus.

(5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust.

Vajalikud muudatused: arengukavade ühtlustamine, et tagada eesmärgipärane veeteenuse
osutamine kõigis piirkondades sõltumata finantseerijast.

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
§ 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu
(6) Liitumistasuga tagatakse:
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud
käesoleva seaduse § 14 lõike 2 punktis 6 nimetatud piirkonna arendamine;

2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kinnistu
sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral
selle ühendamine sademeveekanalisatsiooniga.
§ 14 lg 2 p 6 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

Vajalikud muudatused: Liitumistasu põhimõtete lihtsustamine ja ühtlustamine sõltumata
piirkonnast

Kehtiv ÜVVKS – mõtete kogumiseks
§ 8. Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni
Vajalikud muudatused:
1) täiendata paragrahvi ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhitavate sätetega, et tagada vastavus
direktiivile 2013/39/EL, mis eristab prioriteetsed ained, mille heidet soovitakse järkjärguliselt
vähendada, ning prioriteetsed ohtlikud ained, mille kasutamine, heide ja veekeskkonda juhtimine
tuleb lõpetada. Eesmärk on kogu ahela ülevaade alates ohtliku aine tekkest kuni selle
kasutamise lõpetamiseni või loodusesse juhtimiseni.
2) töötada välja regulatsiooni vee-ettevõtja ja kliendi liitumispunktis vee-ettevõtja poolt müüdava
joogivee ning vastuvõetava reovee kontrollimiseks.

Edasised tegevused arutluseks
1. juuni 2015

töögrupi liikmete
muudatusettepanekud

17. juuni 2015

töögrupi II kohtumine
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