Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Vastu võetud 10.02.1999
RT I 1999, 25, 363
jõustumine 22.03.1999
§ 1. Seaduse reguleerimisala
[Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(1) Käesolev seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni
abil reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, veeettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused.
[Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(1) Käesolev seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee,
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja
kohustused.
1

[Lõige 1 jõustub 1. 01. 2006]
1

(1 ) Käesolevas seaduses kasutatakse kinnistu mõistet kinnistusraamatuseaduse (RT I 1993, 65,
922; 1999, 44, 511; 2001, 21, 113; 31, 171; 56, 336; 93, 565; 2003, 13, 64; 2004, 14, 91; 2005, 15,
1
85) § 5 punktides 1 ja 2 sätestatud tähenduses.
(2) Käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui
vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.
(3) Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse
sätteid ei kohaldata.
(4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT
I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]

§ 2. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
[Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate
kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning reovee juhtimine suublasse.
[Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(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.
(3) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis.
Ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile kohaldatakse asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1995,
26-28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) §-s 158
sätestatut.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]
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§ 3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab
liitumispunkt.
[Lõike 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspool, kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja ja kinnistu omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti.
[Lõike 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult
kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel,
määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või
valdaja kokkuleppel.
(3) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimise ehitiste liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga määratakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alusel.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]
1

[Paragrahv 3 jõustub 1. 01. 2006]

§ 31. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev
maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks.
(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 keskkonnaminister määrusega,
lähtudes ehitiste otstarbest, asukohast, paigaldamissügavusest ja läbimõõdust.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]

§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine
[Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava alusel.
[Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel
kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab käesoleva paragrahvi
lõikes 2 sätestatud nõudeid.
1

[Lõige 1 jõustub 1. 01. 2006]
1

(1 ) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.
[Lõike 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
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(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12-aastase perioodi
kohta. Arendamise kava peab sisaldama:
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse piiritlemist;
2) hinnangut ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta;
3) üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning muid avalikke veevõtukohti;
4) sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja ühiskanalisatsiooni
vahelisi seoseid.[Lõike 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures
tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning
ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Kava peab sisaldama vähemalt:
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade
sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust.
1
[Lõige 2 jõustub 1. 01. 2006]
1

(2 ) Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt:
1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning
rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;
2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;
3) kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede
2
ja väljalaskude asukohti ja kujasid. [Lõige 2 jõustub 1. 01. 2006]
2

(2 ) Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni
kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala piiritletakse
veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95,
843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51,
352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87) alusel.
3

[Lõige 2 jõustub 1. 01. 2006]
3

(2 ) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas alamvesikonna
veemajanduskavaga.
4

[Lõige 2 jõustub 1. 01. 2006]
4

(2 ) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist kooskõlastada
maakonna keskkonnateenistuse ja tervisekaitsetalitusega.
(3) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
kaetud ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse
omavalitsuste vahelise halduslepinguga.
(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või
valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.
[Lõige 5 jõustub 1. 01. 2006]
(5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]

§ 5. Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärki
ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga käesolevas seaduses ja selle
alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.
(2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu
veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel.
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1

[Lõike 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
1

(2 ) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud leping sõlmitakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alusel. Nimetatud eeskiri peab
sisaldama:
1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimusi;
2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja liitumistaotluse läbivaatamise korda;
3) liitumistasu arvutamise aluseid;
1
4) liitumistasu tasumise korda. [Lõike 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]
1

(2 ) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud leping (edaspidi liitumisleping) sõlmitakse ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alusel. Eeskirja kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ning
see peab sisaldama:
1) liitumistaotlusele esitatavaid nõudeid ning liitumistaotluse läbivaatamise tähtaega ja korda;
2) kinnistu liitumistingimustele, liitumislepingule ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projektile
esitatavaid nõudeid;
3) liitumistasu arvutamise aluseid ja korda;
4) liitumistasu tasumise korda.
(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust
nõuetele on õigus kontrollida kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul.
(4) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.[Lõige 5 jõustub 1. 01.
2006]
(5) Kinnistu omaniku või valdaja taotluse rahuldamisest keeldumist peab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest
arvates.
[Lõige 6 jõustub 1. 01. 2006]
(6) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku vahetumisel ei võeta
kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine
ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]
[Paragrahvi 6 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

§ 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus võtta ühisveevärgi või kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras
ja tingimustel. Omavalitsuse volikogul on õigus kehtestada liitumistasu ülempiir.
(2) Liitumistasuga tagatakse:
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendus;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete vastavus nõuetele;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus.[Paragrahvi 6 sõnastus alates 1. 01. 2006]

§ 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus võtta ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras
ja tingimustel, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.
(2) Liitumistasuga tagatakse:
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kavale, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõike 3 punktis 5 nimetatud piirkonnas;
2) kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
(3) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud kulutused arvatakse
maha liitumise kogukuludest. Liitumistasu võib võtta vaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või
valdaja kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses.

Leht 4 / 10

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

(4) Liitumistasu ei saa teistkordselt võtta, kui kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtte arendustegevuse tõttu.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]

§ 7. Vee-ettevõtja
[Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(1) Klientide nõuetekohase ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil reovee
ärajuhtimise ning puhastamise tagab vee-ettevõtja.
[Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(1) Vee-ettevõtja on käesoleva seaduse tähenduses eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi
kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega, mis peab vastama kehtestatud nõuetele, või korraldab
kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist.
[Lõike 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(2) Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega konkurentsiseaduse (RT I
2001, 56, 332; 93, 565) § 14 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
[Lõike 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(2) Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku omavalitsuse omandis, määratakse vee-ettevõtja
kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002,
61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133; 2004, 25, 168; 56, 401) § 14 lõikes 2
sätestatu alusel.
1

[Lõige 2 jõustub 1. 01. 2006]
1

(2 ) Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, esitab ettepaneku veeettevõtja määramiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse
volikogu.
(3) Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu oma otsusega.
(4) Kuni käesolevas paragrahvis ettenähtud viisil vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramiseni
on seni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutanud
ettevõtja kohustatud jätkama oma tegevust lepinguga määratud ajani.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]

§ 8. Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni
[Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(1) Vee-ettevõtja klient käesoleva seaduse tähenduses on kinnistu omanik või valdaja,
hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle veevärk või
kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
[Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(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.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning
juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.
(3) Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni toimub vee-ettevõtja ja kliendi
vahelise lepingu alusel.
[Lõike 4 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud leping sõlmitakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel. Nimetatud eeskiri peab
sisaldama:
1) kliendi veega varustamise ja reovee ärajuhtimise nõudeid ja tingimusi;
2) kasutatud vee ja reovee ärajuhtimise mõõtmise ja veearvesti puudumisel sellekohase arvestuse
pidamise korda;
3) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest tasumise korda;
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuste või avarii korral vee andmise ja reovee ärajuhtimise
piiramise või peatamise korda.[Lõike 4 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud leping sõlmitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja alusel. Eeskirja kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ning see peab
sisaldama:
1) võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda;
2) ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi arvestusega,
et ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja
ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist;
3) reoainesisalduse kontrollimise korda;
4) veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda;
5) omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnaseja pinnavee määratlust ning nende mahu ja maksumuse määramise korda;
6) vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise korda;
7) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral vee andmise ning reovee ärajuhtimise
piiramise, peatamise ja taastamise korda;
8) ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust sõltuvalt hoonestuse
valdavast kõrgusest;
9) ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis maksimaalse lubatud paisutustaseme piirväärtust.
1

(4 ) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 6 nimetatud vee andmise ning reo- ja sademevee
vastuvõtmise katkestamise põhjuseks ei saa lugeda juhust, kui vee-ettevõtte ja kliendi vahel puudub
kirjalik leping, kuid vee-ettevõte esitab regulaarselt tarbitud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile
arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud.
[Lõike 5 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(5) Kui maa on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgist vee võtmise ja reovee ühiskanalisatsiooni
juhtimise leping vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72 kaasomanike kokkuleppe või kaasomanike
enamuse otsuse alusel.
[Lõike 5 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(5) Kui maa on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgivee võtmiseks või reovee ühiskanalisatsiooni
juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga
vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72. Lepingu üheks pooleks on vastav vee-ettevõtja ja teiseks pooleks
kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.
[Lõige 6 jõustub 1. 01. 2006]
(6) Vee-ettevõtja on kohustatud kliendilt vastu võtma reovett, mille reoainete kontsentratsioonid ei
ületa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi, ning reovett,
milles sisalduvate reoainete piirväärtused ei ole nimetatud eeskirjaga kehtestatud, kuid mis ei
kahjusta ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning ei põhjusta puhastusprotsessi häireid.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]

§ 9. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides
(1) Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest
veevõtukohtadest vee võtmist reguleeritakse vee-ettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitud
halduslepinguga.
[Lõike 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(2) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee
ühiskanalisatsiooni juhtimise ja puhastamise kohta sõlmib valla- või linnavalitsus vajaduse korral
sellekohase halduslepingu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdajaga.
[Lõike 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(2) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni abil ja puhastamiseks sõlmib valla- või linnavalitsus vee-ettevõtjaga
sellekohase lepingu.
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[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]

§ 10. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hooldamine
(1) Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise
ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning valla- või
linnavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule.
(2) Nõuded ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta kehtestatakse keskkonnaministri
määrusega.
(3) Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahjustuste või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii
kõrvaldamise ajal on vee-ettevõtjal õigus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas
sätestatud korras piirata või peatada klientidele ühisveevärgist vee andmist või reovee juhtimist
ühiskanalisatsiooni.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005]

§ 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.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni peab klient
hoidma sellises korras, etneedei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste
osutamist.
(3) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu veevärgile
veearvesteid ning tagama nende toimimise ja säilivuse seaduses ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjas sätestatud korras ja tingimustel.
(4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega
volitatud isikul kontrollida käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3
sätestatud nõuete täitmist.
[Lõige 5 jõustub 1. 01. 2006]
(5) Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste vältimiseks.
[Lõige 6 jõustub 1. 01. 2006]
(6) Kohalik omavalitsus võib kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga
kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ehitamisele ja kasutamisele esitatavad nõuded, mis on vajalikud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise tagamiseks ning inimeste, rajatiste ja keskkonna kaitseks.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]

§ 12. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides
Üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest on omavalitsusel õigus teostada sundvaldust või võõrandamist sundvõõrandamise seaduses (RT I 1995, 30, 380; 59, 1006) sätestatud alusel sellise
ehitise kasutamiseks või omandamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni häireteta töö
tagamiseks ja arenguks.

§ 13. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müük
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust müüakse kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingu
alusel.
[ RT I 2005, 37, 280 - jõust. 10. 07. 2005

§ 14. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind
(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:
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1) abonenttasust;
2) tasust võetud vee eest;
3) tasust reovee ärajuhtimise eest.[Lõike 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hinna reguleerimise korra kinnitab kohaliku
omavalitsuse volikogu. Hind kehtestatakse valla- või linnavalitsuse poolt ning avalikustatakse
vähemalt kolm kuud enne nende muutmist.
[Lõike 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hinna reguleerimise korra kinnitab kohaliku
omavalitsuse volikogu. Hind kehtestatakse vastavalt nimetatud korrale kohaliku omavalitsuse volikogu
või valla- või linnavalitsuse poolt määrusega ning avalikustatakse vähemalt 90 päeva enne hinna
kehtima hakkamist. Pärast hinna muutmise määruse vastuvõtmist avaldab valla- või linnavalitsus
hinna muutmise teate kaks korda nädalase vahega vähemalt ühes kohaliku, maakonna või üleriigilise
levikuga ajalehes.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal
oleks tagatud:
1) tootmiskulude katmine;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus;[Punkt 5 jõustub 1. 01. 2006]
5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti
1
elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. [Lõige 3 jõustub 1. 01. 2006]
1

(3 ) Teenuse hinna reguleerimise korraga võib kehtestada ülenormatiivse reostuse tasu ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud reoainesisalduse ja käesoleva seaduse § 10
lõikes 2 nimetatud keskkonnaministri määrusega kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi
ületava reostuse eest ärajuhitavas reo- ja sademevees.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hind ei tohi olla erinevate klientide või nende
gruppide suhtes diskrimineeriv.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]

§ 15. Müüdava vee ja ärajuhitava reovee arvestus
(1) Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-ettevõtja
paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.
(2) Ühiskanalisatsiooni juhitava reo-, sademete-, drenaaživee ja muu pinnase- või pinnavee kogust
arvestatakse või mõõdetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt.
[Lõige 3 jõustub 1. 01. 2006]
(3) Ühiskanalisatsiooni juhitava vee reostusnäitajate mõõtmisel tuleb arvestada veeseaduse § 12
1
lõike 3 alusel kehtestatud proovivõtumeetoditele ja analüüsi referentmeetoditele esitatavaid nõudeid.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005; 1. 01. 2006]
1

[Paragrahvi 15 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

§ 151. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete rikkumine
(1) Ühisveevärgist omavolilise veevõtu eest või ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- või drenaaživee
või muu pinnase- ja pinnavee omavolilise ärajuhtimise või ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses
või viisil ühiskanalisatsiooni juhtimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000
krooni.
[RT I 2002, 63, 387- jõust. 01.09.2002]
1

[Paragrahvi 15 sõnastus alates 1. 01. 2006]
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§ 151. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete rikkumine
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavolilise liitumise, ühisveevärgist omavolilise veevõtu,
ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee omavolilise
ärajuhtimise või ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses või viisil ühiskanalisatsiooni juhtimise eest
– karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000
krooni.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavoliliseks
liitumiseks või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavoliliseks kasutamiseks loetakse juhtumeid, kui:
1) puudub vee-ettevõtjaga vastav leping;
2) torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või reoveemõõdusõlmele vee-ettevõtja
pandud plommid on eemaldatud või rikutud, välja arvatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskirjaga
lubatud eemaldamised;
3) vee- või reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud või rikutud;
4) kinnistu veevärgile enne veearvestit on monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;
5) vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu reovee purgimine ühiskanalisatsiooni;
6) näitusid on moonutatud;
7) toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]
2
[Paragrahv 15 kehtetu alates 1. 01. 2006 - RT I 2005, 37, 280]

§ 152. Ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete kahjustamine ja
mõõteseadmete näitude moonutamine
(1) Ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete kahjustamise, ühisveevärgist võetud
vee ja ühiskanalisatsiooni juhitud reovee, sademe- või drenaaživee või muu pinnase- või pinnavee
mõõtmiseks paigaldatud mõõteseadmete näitude moonutamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni
300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000
krooni.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005]
3

[Paragrahvi 15 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

§ 153. Menetlus
1

2

1

2

(1) Käesoleva seaduse §-des 15 ja 15 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku
(RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.
(2) Käesoleva seaduse §-des 15 ja 15 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või
linnavalitsus.
3

[Paragrahvi 15 sõnastus alates 1. 01. 2006]

§ 153. Menetlus
1

(1) Käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse
karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90,
601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401; 88, 600; 2005, 20, 126) üldosa ja väärteomenetluse
seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590; RT III 2004, 9, 96; RT I
2004, 46, 329; 54, 387 ja 390; 56, 403) sätteid.
1

(2) Käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või
linnavalitsus.
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1

(3) Käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud ohtlike ainetega seotud väärtegude kohtuväline menetleja
on Keskkonnainspektsioon.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 01.01.2006]

§ 16. Seaduse rakendamine
(1) 2002. aasta 31. detsembrini tohib ühisveevärgist müüdava vee kogust arvestada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja ning kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud vee kasutamise
normide järgi.
(2) Vee-ettevõtja on kohustatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks paigaldama vee
mõõtmiseks veearvestid.
(3) Enne käesoleva seaduse jõustumist kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtja ning kliendi ja
vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus käesoleva
seadusega. Nimetatud lepingute asendamine käesoleva seaduse nõuetele vastavate lepingutega
tuleb lõpetada hiljemalt 2002. aasta 31. detsembriks.
(4) 2006. aasta 1. jaanuaril:
1
1
1
1
2
3
4
1) jõustuvad käesoleva seaduse § 1 lõige 1 , § 3 , § 4 lõiked 1 , 2 , 2 , 2 , 2 ja 5, § 5 lõiked 5 ja
1
1
6, § 7 lõige 2 , § 8 lõige 6, § 11 lõiked 5 ja 6, § 14 lõike 3 punkt 5 ja lõige 3 ning § 15 lõige 3;
2) jõustuvad 2005. aasta 8. juuni sõnastuses käesoleva seaduse § 1 lõige 1, § 2 lõige 1, § 3 lõige 2, §
1
4 lõiked 1 ja 2, § 5 lõige 2 , § 6, § 7 lõiked 1 ja 2, § 8 lõiked 1, 4 ja 5, § 9 lõige 2, § 14 lõige 2 ning §-d
1
3
15 ja 15 ;
2
3) tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse § 15 .
(5) Käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ning §-des
5 ja 8 nimetatud eeskirjad tuleb viia käesoleva seadusega kooskõlla 2006. aasta 1. juuliks.
[RT I 2005, 37, 280- jõust. 10.07.2005]
§-d 17--22.
[Kehtetud - RT I 2002, 63, 387- jõust. 01.09.2002]
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