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Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007.
a määruse nr 2 „Vääriselupaiga

klassifikaator ja valiku juhend“ muutmine

Vastu võetud 09.02.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 23 lõigete 2 ja 10 alusel.

§ 1.Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator ja valiku
juhend» (RTL 2007, 4, 66) tehakse järgmised muudatused:

1)määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks
lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused»;

2)määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 23 lõigete 2 ja 10 alusel.»;

3)määruses asendatakse läbivalt sõnad «Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistus» sõnaga
«Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

4)paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse vääriselupaiga väljavaliku protseduurid, vääriselupaiga tüübid ja tüüpide
iseloomuliku näitajad, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise kord, lepingu sisu ning vääriselupaiga
metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahju ja hooldamise kulu hüvitise (edaspidi vääriselupaiga
kasutusõiguse tasu) arvutamise alused.

(2) Vääriselupaiga kasutusõiguse tasu on toetus «Metsaseaduse» § 10 lõike 1 punkti 3 tähenduses.»;

5)määrust täiendatakse 4. peatükiga järgmises sõnastuses:

«4. peatükk
VÄÄRISELUPAIGA KAITSEKS LEPINGU SÕLMIMINE, LEPINGU SISU

JA VÄÄRISELUPAIGA KASUTUSÕIGUSE TASU ARVUTAMISE ALUSED

§ 27. Vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja lepingu sisu

(1) Vääriselupaiga kaitseks notariaalse lepingu (edaspidi leping) sõlmimise ja selle alusel kinnisasja koormamise
isikliku kasutusõigusega riigi kasuks korraldab riik erametsanduse arendamiseks ja toetamiseks asutatud
sihtasutuse Erametsakeskus (edaspidi EMK) kaudu.

(2) Lepingu sõlmimisele eelneva menetluse viib läbi ning lepingu objekti säilimist kontrollib Keskkonnaamet.
Kinnisasja omanik kohustub tagama Keskkonnaametile ja EMK esindajale juurdepääsu lepingu objektile selle
kontrollimiseks.

(3) Lepingu sõlmimisega ning kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamisega kaasnevad riigilõivud ja notari
tasu maksab EMK.

(4) Leping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja lisasid:
1) poolte nimed, isikukoodid ja elukohad või ärinimed, registrikoodid ning asukohad;
2) kinnistusraamatu registriosa number, katastriüksuse nimi, katastriüksuse tunnus ja asukoha andmed;
3) vääriselupaiga nimetus, seda iseloomustavate näitajate loetelu, pindala ja asukoha kirjeldus;
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4) poolte õigused ja kohustused vääriselupaiga kaitse korraldamisel, sealhulgas kaitse korraldamiseks vajalikud
toimingud;
5) lepingu alusel makstava vääriselupaiga kasutusõiguse tasu määr ja maksegraafik;
6) lepingu lisana katastriüksuse tunnusega seotud vääriselupaiga asukoha kaart.

(5) Lepinguga keelatakse vääriselupaigas metsast lamapuidu eemaldamine, metsa kuivendamine, metsateede
ehitamine, metsa uuendamine, telkimine, lõkke tegemine ja metsa raiumine, välja arvatud erakorralised raied
Keskkonnaameti nõusolekul.

(6) Lepingu rikkumisel tasub lepingut rikkunud pool leppetrahvi, mis moodustab 10% lepingu kogusummast.
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral tagastab lepingut rikkunud või lepingut lõpetada sooviv täitja
lepinguga saadud tasu ja tasub leppetrahvi, mis moodustab 20% lepingu kogusummast.

(7) Vääriselupaiga omandiõiguse üleminekust tuleb informeerida EMK-d vähemalt kaks nädalat enne tehingut.
Vääriselupaiga omandi üleminekul ei ole omandajal õigus lõpetada lepingut ennetähtaegselt ühe aasta jooksul
omandamisest arvates.

(8) EMK teatab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele sõlmitud lepingu numbri, sõlmimise aja, täitja või täitja
ja tema esindaja nime, makstava kasutusõiguse tasu suuruse ja lepingu lõpetamise päeva kirjalikult ühe nädala
jooksul selle sõlmimisest või muutmisest arvates.

(9) EMK esitab ühe nädala jooksul pärast lepingu sõlmimist lepingu teksti koos lisadega digitaalsel kujul
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele.

(10) EMK teavitab Keskkonnaametit lepingu sõlmimisest ja ennetähtaegsest lõpetamisest arvates kahe nädala
jooksul.

§ 28. Vääriselupaiga kasutusõiguse tasu arvutamise alused

(1) Lepingu alusel makstav vääriselupaiga kasutusõiguse tasu määr arvutatakse käesoleva määruse lisade 1–3
alusel.

(2) Kasvava metsa väärtuse määramisel kasutatakse lähteinformatsioonina:
1) hinna määramisel ja vääriselupaiga hooldamisel tehtavate kulude arvutamisel Riigimetsa Majandamise
Keskuse metsamaterjali müügistatistika, teenuse hindade ja raiekulu andmeid;
2) likviidse puidu koguse määramisel metsa takseerimise andmeid metsaeraldiste kaupa.»;

6)määrust täiendatakse lisadega 1–3.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri
10.02.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00893.
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