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Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse
nr 242 “Kaitstavat loodusobjekti sisaldava

kinnisasja riigi poolt omandamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.01.2008 nr 9

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 20 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 242 «Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt
omandamise kord» (RT I 2004, 55, 397) tehakse järgmised muudatused:

1)määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise kord ning kriteeriumid,
mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks»;

2)paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestab korra, mille kohaselt riik võib kokkuleppel kinnisasja omanikuga omandada kaitstavat
looduse üksikobjekti sisaldava või olulises ulatuses kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja, mille
sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord
kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks.»;

3)paragrahvi 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kogupindalalt rohkem kui 2/3 osas ulatub kaitsealale, hoiualale või püsielupaika;»;

4)paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) sisaldab kaitstavat looduse üksikobjekti.»;

5)paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui kinnisasjast, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, ulatub kaitsealale,
hoiualale või püsielupaika vähem kui 2/3 selle kogupindalast, omandatakse see osa kinnisasjast, mis ulatub
kaitsealale, hoiualale või püsielupaika. Kinnisasja jagamise korraldab kinnisasja omanik.»;

6)määrust täiendatakse paragrahviga 31järgmises sõnastuses:

« § 31. Kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt
piiravaks

(1) Kaitseala loodusreservaadis piirab kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt.

(2) Kaitseala või püsielupaiga sihtkaitsevööndis piirab kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt,
välja arvatud juhul, kui:
1) kinnisasi on valdavas ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbega loodusliku rohumaa või muu maa kõlvik,
millel on lubatud poollooduslike koosluste hooldustööd;
2) kinnisasi on valdavas ulatuses maatulundusmaa, mis on kaetud pillirooga ja kaitsekord lubab pilliroo
varumist;
3) hoonestamata kinnisasi on elamumaa, ärimaa või tootmismaa sihtotstarbega ja kaitsekord lubab ehitamist
kinnisasja tarbeks.

(3) Kaitseala, püsielupaiga või kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis ei piira kaitsekord kinnisasja
sihtotstarbelist kasutamist oluliselt, välja arvatud juhul, kui:
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1) kinnisasi on valdavas ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa, millel kasvava metsa vanuseline
struktuur on valdavalt kategoorias «valmiv» või «küps» ja kaitsekord keelab täielikult uuendusraie;
2) hoonestamata kinnisasi on elamumaa, ärimaa või tootmismaa sihtotstarbega ja kaitsekord keelab uute ehitiste
püstitamise;
3) kinnisasjal paiknev kaitstav looduse üksikobjekt on eriti olulise looduskaitselise või kultuuriloolise
tähendusega, mistõttu üksikobjekti valitseja ei anna nõusolekut ehitamiseks või loodusvarade kasutamiseks
vastavalt kinnisasja sihtotstarbele;
4) mäetööstusmaa sihtotstarbega kinnisasjal on keskkonnaregistris aktiivse tarbevaruna registreeritud kinnisasja
oluliseks osaks olev maavara ja ala kaitsekord keelab maavara kaevandamise.

(4) Hoiualal ei piira kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt, välja arvatud juhul, kui:
1) kinnisasi on valdavas ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa, millel paikneb nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206,
22.07.1992, lk 7–50) lisas 1 nimetatud esmatähtis elupaigatüüp, kasvava metsa vanuseline koosseis on valdavalt
kategoorias «küps» ning hoiuala valitseja ei anna nõusolekut metsaraieks;
2) hoonestamata kinnisasi on elamumaa, ärimaa või tootmismaa sihtotstarbega ja hoiuala valitseja ei anna
nõusolekut ehitise püstitamiseks.

(5) Ala kaitsekord piirab kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist, kui kinnisasi asub linnas, alevikus või
maastikukaitseala eritüübina kaitstavas pargis, mille välispiir on kinnitatud pärast 9. juulit 1994. a.

(6) Ala kaitsekord ei piira kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt, kui:
1) kinnisasja sihtotstarve on elamumaa, ärimaa või tootmismaa ning sellel asub sihtotstarbele vastav hoone ning
ala kaitsekord ei piira hoone kasutamist;
2) sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis või hoiualal asuval, metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnisasjal on teostatud raied ulatuses, mis kinnisasja loodusliku seisundi tõttu välistaksid uuendusraie järgmise
20 aasta jooksul;
3) maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjal on keelatud ehitamine.

(7) Kinnisasja sihtotstarbelise kasutamise piiranguid hinnatakse kinnisasja iga kõlviku kohta eraldi. Kinnisasja
sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud, kui piirangud on olulised enamal kui 50% kinnisasja
pindalast.»;

7)paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Omandamise menetluse algatamise õigus on:
1) kinnisasja omanikul;
2) kaitstava loodusobjekti valitsejal, kaitse korraldajal või keskkonnaministril (edaspidi omandaja).»;

8)paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Omandamise menetluse eeltoimingute käigus:
1) tuvastab kaitstava loodusobjekti valitseja, millised seaduslikud kitsendused kinnisasjal lasuvad, kas kinnisasja
võib omandada «Looduskaitseseaduse» §-s 20 sätestatust ja käesoleva määruse §-dest 3 ja 31tulenevalt;
2) annavad kaitstava loodusobjekti valitseja ja kaitse korraldaja arvamuse kinnisasja omandamise põhjendatuse
kohta, kui kinnisasja omandamise ettepanekut ei ole teinud kinnisasja omanik;
3) tuvastab kaitstava loodusobjekti valitseja, kes on omandatava kinnisasja omanik või omanikud ja millal
on omandamine toimunud ning kas võõrandamistehing sisaldas vastavalt «Looduskaitseseaduse» §-le 16
informatsiooni kaitstava loodusobjekti kohta;
4) tuvastab kaitstava loodusobjekti valitseja, milliste asjaõigustega on omandatav kinnisasi koormatud.»;

9)paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseala valitseja ja kaitse korraldaja esitavad keskkonnaministrile käesoleva määruse § 4 lõike 2 alusel
kogutud informatsiooni, mille põhjal otsustab keskkonnaminister omandamiseks ettepaneku tegemise või
omandamisest loobumise ning määrab kinnisasja omanikuga läbirääkimiste pidamiseks riigi esindaja.»;

10)paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna «keskkonnaministrile» sõnadega «Keskkonnaministeeriumile
kaitstava loodusobjekti valitseja kaudu»;

11)paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Kui riigi poolt omandatav maa on omandatud pärast 1. aprilli 2007. a, lisatakse ettepanekule sõltuvalt
omandamisviisist pärimistunnistuse, abielutunnistuse või «Looduskaitseseaduse» § 20 lõikes 11kirjeldatud
sugulusastet tõendava dokumendi või dokumentide koopiad, välja arvatud juhul, kui kinnisasi on kaitse alla
võetud pärast omandamist või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.»;

12)paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tehakse § 4 lõikes 2 nimetatud toimingud;»;
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13)paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14)paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui «Looduskaitseseaduse» §-s 20 sätestatust tulenevalt ei ole ettepanekus nimetatud kinnisasja lubatud
omandada, otsustab keskkonnaminister kaitstava loodusobjekti valitseja motiveeritud ettepanekul omandamisest
keeldumise ja keeldumise otsus edastatakse kinnisasja omanikule.

(4) Kui «Looduskaitseseaduse» §-s 20 ja käesolevas määruses sätestatust tulenevalt on ettepanekus
nimetatud kinnisasja lubatud omandada, otsustab keskkonnaminister kaitstava loodusobjekti valitseja
motiveeritud ettepanekul omandamismenetluse algatamise ning määrab edasises menetluses riigi esindaja.
Omandamismenetluse algatamise otsus edastatakse avaldajale.»;

15)paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) teha kindlaks omandatava kinnisasja harilik väärtus vastavalt väärtuse määramise hetke turusituatsioonile.
Vajadusel tellitakse väärtuse määramiseks maa erakorraline hindamine või selgitab katastripidaja
«Maakatastriseaduse» § 6 lõike 2 alusel peetavas tehingute andmebaasis sisalduvate omandatava kinnisasjaga
samas piirkonnas asuvate sarnaste kinnisasjadega tehtud tehingute keskmise tehinguväärtuse, arvestades metsa
inventeerimise andmeid või maa korralise hindamise tulemusi.»;

16)paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kinnisasja omanik nõustub riigi ettepanekuga, mis on tehtud käesoleva määruse § 5 kohaselt või § 7
lõike 2 alusel peetud läbirääkimiste käigus, esitab ta:
1) lihtkirjaliku nõusoleku, milles on märgitud kinnistu andmed ja hind;
2) juhul kui riigi poolt omandatav maa on omandatud pärast 1. aprilli 2007. a, sõltuvalt omandamisviisist
pärimistunnistuse, abielutunnistuse või «Looduskaitseseaduse» § 20 lõikes 11kirjeldatud sugulusastet tõendava
dokumendi või dokumentide koopiad, välja arvatud juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist
või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.»;

17)paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui kinnisasja omanik nõustub riigi ettepanekuga kinnistu võõrandamise osas, kuid ei nõustu pakutud
hinnaga, võib ta teha riigile omapoolse ettepaneku, mille suhtes tehakse § 7 lõike 2 punktis 3 nimetatud toiming.
Juhul kui kinnisasja omanik on teostanud menetluse käigus kinnistu jagamise, võib ta taotleda tehtud kulutuste
lisamist omandamishinnale. Seejärel asuvad pooled läbi rääkima.»;

18)3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«OMANDAMISE OTSUSTAMINE»;

19)paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

20)paragrahvis 10 asendatakse sõna «Omandaja» sõnadega «Riigi esindaja»;

21)paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 11järgmises sõnastuses:

« 11) otsus menetluse algatamise kohta;»;

22)paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnisasja omaniku ettepanekuga nõustumisel või pärast omaniku nõusoleku saamist riigi
omandamisettepanekule esitab riigi esindaja omandamise toimiku koos asjakohase käskkirja eelnõuga
otsustamiseks keskkonnaministrile.»;

23)paragrahvi 12 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne 1. aprilli 2007. a algatatud omandamismenetluse kohta, mis ei ole nimetatud kuupäevaks lõpule
viidud, ei tehta käesoleva määruse § 6 lõigetes 3 ja 4 nimetatud otsust ega hinnata täiendavalt kinnisasja
vastavust käesoleva määruse §-s 31sätestatud kriteeriumidele ning omandamismenetluse eeltoimingud viib
lõpule varem määratud riigi esindaja.».

Peaminister Andrus ANSIP
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Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT
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