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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
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Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 1999. aotsusega nr 525

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veegavarustamise ning ühiskanalisatsiooni abilheitvee
ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohalikuomavalitsuse, vee-ettevõtja jakliendi
vastavad õigused ja kohustused.

(2) Käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse hoonestusõigusealusel kasutatava maa ja ehitise kuivallasasja juurde
kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

(3) Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja-kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteidei
kohaldata.

§ 2. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmetesüsteem, mille kaudu toimub erinevatekinnistute veega
varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtiminesuublasse.

(2) Sademete-, drenaaþivee ning muu pinnase- ja pinnaveeärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakseühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalikomavalitsus ei ole teisiti otsustanud.

(3) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon võib ollaavalik-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.

§ 3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistuveevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrabliitumispunkt.

(2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniühenduskoht kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooniga.Liitumispunkt asub kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspool, kui vee-ettevõtja jakinnistu
omanik või klientei ole kokku leppinud teisiti.

(3) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- jadrenaaþivee ning muu pinnase- ja
pinnaveeärajuhtimise ehitiste liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga määrataksekohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatudühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alusel.

§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine jaarendamine

(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsusevolikogu kinnitatud ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostataksevähemalt 12-aastase perioodi
kohta.Arendamise kava peab sisaldama:

1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatusepiiritlemist;

2) hinnangut ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisemaksumuse kohta;

3) üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmisekohti ning muid avalikkeveevõtukohti;

4) sademete- ja drenaaþivee ning muu pinnase- ja pinnaveeärajuhtimise ja ühiskanalisatsioonivahelisi seoseid.
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(3) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmavaühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetudala
ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimusedmääratakse omavalitsuste
vaheliselepinguga.

(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peabühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik võivaldaja seda
arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevatekinnistute veega varustamineühisveevärgist
ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimineühiskanalisatsiooni.

§ 5. Liitumine ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peablubama ühendada kinnistu veevärkiühisveevärgiga
ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsioonigakäesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatudõigusaktides
sätestatud tingimuste kohaselt.

(2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgija -kanalisatsiooniga toimub kinnistuveevärgi ja
kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel koostatava lepingu alusel.

(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistuveevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust nõueteleon
õigus kontrollida kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul.

(4) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:

1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldadaselle nõuetekohast toimimistkahjustamata;

2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainetesisaldus ei vasta nõuetele;

3) heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooniseda kahjustamata.

§ 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisetasu

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal onõigus võtta ühisveevärgi või-kanalisatsiooniga
liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku omavalitsuse volikogukehtestatud korras jatingimustel. Omavalitsuse
volikogul on õigus kehtestada liitumistasu ülempiir.

(2) Liitumistasuga tagatakse:

1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendus;

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ja seadmetevastavus nõuetele;

3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

4) põhjendatud tulukus.

§ 7. Vee-ettevõtja

(1) Klientide nõuetekohase ühisveevärgist veega varustamisening ühiskanalisatsiooni abil heitveeärajuhtimise
ning puhastamise tagab vee-ettevõtja.

(2) Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse volikoguotsusega konkurentsiseaduse (RT I 1998,30,
410) § 15 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse pooltkehtestatud korras.

(3) Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestab kohaliku omavalitsusevolikogu oma otsusega.

(4) Kuni käesolevas paragrahvis ettenähtud viisil vee-ettevõtjaja tema tegevuspiirkonna määramisenion seni
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja heitveeärajuhtimise teenuseid osutanud ettevõtjakohustatud
jätkama oma tegevust lepinguga määratud ajani.

§ 8. Ühisveevärgist vee võtmine ja heitveejuhtimine ühiskanalisatsiooni

(1) Vee-ettevõtja klient käesoleva seaduse tähenduses onkinnistu omanik, hoonestusõiguse aluselmaakasutaja
või ehitise kui vallasasja omanik, kelle veevärk võikanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooniga.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal on kliendilõigus saada ühisveevärgist vett ning
juhtidaühiskanalisatsiooni heitvett.

(3) Ühisveevärgist vee võtmine ja heitvee juhtimineühiskanalisatsiooni toimub vee-ettevõtja ja kliendivahelise
lepingu alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lepingsõlmitakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatudühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel. Nimetatud eeskiri peabsisaldama:
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1) kliendi veega varustamise ja heitvee ärajuhtimise nõudeidja tingimusi;

2) kasutatud vee ja heitvee ärajuhtimise mõõtmise javeearvesti puudumisel sellekohase arvestuse
pidamisekorda;

3) veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste eest tasumise korda;

4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuste võiavarii korral vee andmise ja heitvee ärajuhtimisepiiramise või
peatamise korda.

(5) Kui elamu juurde kuuluv maa on kaasomandis, sõlmitakseühisveevärgist vee võtmise ja
heitveeühiskanalisatsiooni juhtimise leping vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72kaasomanike kokkuleppe või
kaasomanikeenamuse otsuse alusel.

§ 9. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamineüldistes huvides

(1) Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidesttulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadestvee
võtmist reguleeritakse vee-ettevõtja ja valla- või linnavalitsusevahel sõlmitud lepinguga.

(2) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- jadrenaaþivee ning muu pinnase- ja
pinnaveeühiskanalisatsiooni juhtimise ja puhastamise kohta sõlmib valla- võilinnavalitsus vajaduse korral
sellekohaselepingu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdajaga.

§ 10. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonihooldamine

(1) Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnasühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise jakorrashoiu
vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjalening valla- või linnavalitsuse javee-ettevõtja
vahel sõlmitud lepingule.

(2) Nõuded ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohtakehtestatakse keskkonnaministri määrusega.

(3) Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahjustustevõi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii kõrvaldamiseajal
on vee-ettevõtjal õigus ühisveevärgi ja -kanalisatsioonikasutamise eeskirjas sätestatud korras piirata võipeatada
klientidele ühisveevärgist vee andmist või heitvee juhtimistühiskanalisatsiooni.

§ 11.Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ning sellekorrashoid ja kontroll

(1) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteemkinnisasja veega
varustamiseksühisveevärgist ja heitvee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Kinnistuveevärk ja
kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgija -kanalisatsiooni hulka. Kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile
kohaldatakseasjaõigusseaduse §-s 164sätestatut.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistuveevärki ja kanalisatsiooni peab klient hoidmasellises
korras, et need ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni egatakistaks teenuste osutamist.

(3) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldadakinnistu veevärgile veearvesteidning
tagama nende toimimise ja säilivuse seaduses ning ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise
eeskirjassätestatud korras ja tingimustel.

(4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama kohalikuomavalitsuse volikogu otsusegavolitatud
isikul kontrollida käesoleva seaduse§ 5 lõikes 3 ja käesoleva paragrahvilõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetetäitmist.

§ 12.Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kasutamineüldistes huvides

Üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest on omavalitsuselõigus teostada sundvaldust või-võõrandamist
sundvõõrandamise seaduses (RT I1995, 30, 380; 59, 1006) sätestatud alusel sellise ehitisekasutamiseks või
omandamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks jaarenguks.

§ 13. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenustemüük

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust müüakse kliendi javee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingu alusel.

§ 14. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenusehind

(1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:

1) abonenttasust;
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2) tasust võetud vee eest;

3) tasust heitvee ärajuhtimise eest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hinnareguleerimise korra kinnitab kohalikuomavalitsuse
volikogu. Hind kehtestatakse valla- või linnavalitsuse poolt ningavalikustatakse vähemalt kolmkuud enne nende
muutmist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hindkujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal olekstagatud:

1) tootmiskulude katmine;

2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

4) põhjendatud tulukus.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hind eitohi olla erinevate klientide või nende
gruppidesuhtes diskrimineeriv.

§ 15. Müüdava vee ja ärajuhitava heitveearvestus

(1) Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olemamõõdetud kinnistu veevärgile vee-ettevõtjapaigaldatud
veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.

(2) Ühiskanalisatsiooni juhitava heit-, sademete-, drenaaþivee ja muupinnase- või pinnavee kogustarvestatakse
või mõõdetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonikasutamise eeskirja kohaselt.

§ 16. Seaduse rakendamine

(1) 2001. aasta 31. detsembrini tohib ühisveevärgistmüüdavat veekogust arvestada ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni kasutamise eeskirja ning kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud veekasutamise
normidejärgi.

(2) Vee-ettevõtja on kohustatud käesoleva paragrahvilõikes 1 nimetatud tähtajaks paigaldama veemõõtmiseks
veearvestid.

(3) Enne käesoleva seaduse jõustumist kohaliku omavalitsuse javee-ettevõtja ning kliendi ja vee-
ettevõtjavahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuoluskäesoleva seadusega.
Nimetatudlepingute asendamine käesoleva seaduse nõuetele vastavate lepingutega tuleblõpetada hiljemalt
2001. aasta31. detsembriks.

Riigikogu aseesimees AntsKÄÄRMA
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