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Päevakord:
Keskkonnaseadustiku eriosa Veeseaduse eelnõu arutelu
PVK vaatas läbi keskkonnaseadustiku vee eriosa ning tegi selle kohta järgmised
muudatusettepanekud:
1. § 16. Täiendada ja parandada § 16 mõiste „veehaare“ definitsiooniga seonduva seitsmenda
jao osa seletuskirjas lk 5.
2. § 23 lõike 1 punktid 1 ja 4–5. Oluline keskkonnahäiring on ka juhul, kui tegevuseks on
väljastatud keskkonnaluba, sellisel juhul on oluline keskkonnahäiring lihtsalt lubatud.
Analüüsida sätete sõnastust.
3. § 35 lõige 1. Täiendada sätte sõnastust lisades pärast sõna „saavutada“ sõna „põhjavee“
järgmiselt:
„(1) Põhjaveekogumites tuleb säilitada või saavutada põhjavee hea seisund.“.
4. § 36 lõige 2. Täiendada seletuskirja selgitusega, et põhjavee saasteainesisalduse kasvu tuleb
vältida pärast seda, kui saasteainesisaldus on jõudnud vähendamise künniseni või on
täheldatud põhjavee saasteainesisalduse olulist või püsivat kasvu.
Põhjavee saasteainesisalduse künnis näitab, et ohustatud põhjaveekogumi saasteainesisaldus
on tõusnud 75%-ni põhjavee saasteainesisalduse läviväärtusest või kvaliteedi piirväärtusest
(KSES § 87 lg 1).
Põhjavee saasteainesisalduse oluline või püsiv kasv näitab saasteainesisalduse statistiliselt ja
keskkonna seisukohast olulist kasvu ohustatud põhjaveekogumis (KSES § 85 lg 1).
5. § 44 lõige 1. Lõikes on viidatud valesti §-le 51. Korrektne viide peaks olema §-le 49
vesikonna tunnuste ja vesikonda mõjutava inimtegevuse ülevaade ning veekasutuse
majandusanalüüs.
6. § 71 lõige 1 punkt 3. Tuua sisse otsene tõlge direktiivist. Hetkel võib sätet tõlgendada
selliselt, et kõikidest Eesti põhjaveekihtidest tuleks moodustada põhjaveekogumi.
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7. § 75 lõige 1. Asendada sõna „keskkonnaeesmärkide“ sõnadega „vee kaitse eesmärkide“.
KSES kontseptsioonis on asendatud kehtivas seaduses kasutatav mõiste „keskkonnaeesmärk“
mõistega „vee kaitse eesmärk“. Edaspidi kasutatakse mõistet „keskkonnaeesmärk“ KSÜS
tähenduses üldise keskkonnaalase eesmärgina ning mõistet „vee kaitse eesmärk“ kasutatakse
kitsamas tähenduses vee valdkonnas sätestatud eesmärkide kohta.
8. § 77 lõige 2. Asendada KSES pakutud sätete sõnastus kehtiva veeseaduse (§2613)
asjakohaste sätete sõnastusega. Nimetada edaspidi „suhteliselt kaitstud“ sõnaga „kaitstud“ ja
„kaitstud“ sõnadega „hästi kaitstud“.
9. § 87 lõige 7. Viidata volitusnormis lisaks § 87 lõigetele 1 ja 3, ka § 85 lõikele 1.
10. § 127 lõige 2. Muuta sätet selliselt, et otse põhjavette võib veeloa alusel juhtida
maasoojussüsteemis soojusvaheti läbinud põhjavett, kui see juhitakse tagasi samasse
põhjaveekihti ning väljaspool sellise põhjaveehaarde sanitaarkaitseala või hooldusala, mida
kasutatakse joogivee võtmiseks. Eelnõukohases sättes on soojusvaheti läbinud põhjavett
lubatud juhtida ainult väljaspool igasuguse põhjaveehaarde mõjuraadiust, kuid mõjuraadius
on raskesti määratletav ning igasuguse põhjaveehaarde puhul ei ole kitsendus põhjendatud.
11. § 148 lõige 1. Jätta sättest välja lõige 1, kuna põhjaveehaarde, mille tootlikkus on 5–10
m3/d, ei ole sanitaarkaitseala, vaid hooldusala.
12. § 148. Teha paragrahvis parandused lähtudes KSES eelnõu §-s 77 tehtud muudatustest.
13. § 153. Hooldusala peaks olema ainult avatud soojussüsteemi puurkaevudel. Põhjaveeseire
puurkaevudel ja -aukudel peaks olema hooldusala ulatusega 5 meetrit. Kinnise soojussüsteemi
puuraukudel ei peaks hooldusala olema.
HK saadab komisjoni liikmetele järgmiseks komisjoni istungiks parandustega eelnõu ja
seletuskirja.
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