Seletuskiri
KohtlaJärve Linnavolikogu määruse „KohtlaJärve linna reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri“ eelnõu juurde.
Sissejuhatus
Veeseaduse 3² lõike 5 punkti 5 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel oma halduspiirkonnas
kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis peab sisaldama kohaliku omavalitsuse
halduspiirkonnas kehtivaid nõudeid, millest lähtuvalt tuleb planeerida reoveekäitlussüsteemi
ehitamist, lammutamist või muutmist. Samuti peab kohtkäitluse eeskiri sisaldama
purgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid purgmisteenust osutavale
ettevõttele.
2. Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärk on vastu võtta määrus, mis vastaks kehtivatele õigusaktidele. KohtlaJärve
Linnavolikogu poolt on 22. detsember 2004. a vastu võetud määrus nr 90 „KohtlaJärve heit
ja reovee kohtkäitluse ning äraveo eeskiri“ kehtivatele õigusaktidele ei vasta.
3. Eelnõu sisu
Uue redaktsiooniga muudetakse eeskirja struktuuri ning viiakse
vastavusse kehtivate õigusaktidega. Reovee kohtkäitluse ja äraveoeeskirja
koostamisel on arvestatud järgnevate õigusaktidega:
- veeseadus;
- ehitusseadustik;
- looduskaitseseadus;
- jäätmeseadus;
- keskkonnajärelevalve seadus;
- Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit
ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit ja sademevee
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise
meetmed“;
- Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded“.
Samuti on arvestatud eelnõu koostamisel Keskkonnaministeeriumi poolt 14. jaanuaril 2019. a
Kirjaga nr 175/19/181 edastatud
(registreeritud KohtlaJärve linnavalitsusele
dokumendiregistris 15. jaanuaril 2019. a numbri 25.8/193 alla) juhendit „Reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamise juhend“.
Uue reduktsiooniga täpsustatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele reovee kohtkäitlus
rajatise rajamise nõudeid, kasutuselevõtmise ja purgimisteenuse osutamise tingimusi. Samuti
tuuakse määrusesse sisse konkreetsed nõuded kohtkäitlusrajatise likvideerimise kohta.
4. Eelnõu terminoloogia
Eelnõu ei sisalda uusi või vähetuntud termineid.

5. Määruse mõjud
Linnavalitsus täidab ülesandeid, mis on seaduse, linna põhimääruse ja
teiste volikogu õigusaktidega antud linnavalitsuse pädevusse. Määruse
vastu võtmine on vajalik seadustest ja volikogu õigusaktidest tulenevate
ülesannete täitmiseks ning linna õigusaktide korrastamiseks.
6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid.
7. Rakendusaktid
Eelnõu rakendamiseks ei ole vaja vastu võtta rakendusakte.
8. Eelnõu menetlemine
Vastavalt KohtlaJärve Linnavolikogu töökorra § 7 lõikele 1 oli juhtivkomisjoniks määratud
Linnavolikogu Majanduskomisjon. Vastavalt töökorra § 7 lõigetele 3 ja 4 oli antud eelnõu
esitatud muudatusettepanekute tegemiseks. Määratud tähtajaks (05.04.2019.) ühtegi
ettepanekut esitatud ei olnud, kuid 12.04.2019. a toimunud KohtlaJärve Linnavolikogu
Majanduskomisjoni koosolekul tegi majanduskomisjoni liige hr Mark Fjororov ettepaneku
täiendada eelnõud alljärgnevalt:
1. §2 lõike 2 punkt 1 sõnastada järgnevalt: kogumismahuti lekkekindel sertifitseeritud
äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
2. §2 lõike 2 punkt 3 sõnastada järgnevalt: kohtkäitlusrajatis lekkekindel
kogumismahuti, koos kõige selle juurde kuuluva torustikuga;
3. § 5 lõige 1 sõnastada järgnevalt: Reovee kogumismahuti ei tohi paikneda puurkaevu
sanitaarkaitsealas või puurega salvkaevu hooldusalas vastavalt veeseaduses
kajastatule.
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