Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 «Vee
erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise,
muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»
lisa 5
[RTL 2009, 11, 131 – jõust. 1.02.2009]

VEEKOGUS KALA KASVATAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM
.....................................................................................
(vee erikasutusloa nimi)
VEE ERIKASUTUSLUBA
nr .....

1. Vee erikasutaja:
1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi
1.2. Registrikood/Isikukood
1.3. Aadress
1.4. Vastutava isiku nimi
1.5. Aadress
1.6. Kontaktinfo

Telefoni number
Faksi number
Elektronposti aadress

1.7. Kood 1
1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) 2
1.10. Tegevuse iseloomustus

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Vee erikasutusloa andja:
2.1. Asutuse nimi
2.2. Registrikood
2.3. Aadress
2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi
2.5. Ametikoht
2.6. Kontaktinfo

Telefoni number
Faksi number
Elektronposti aadress

3. Vee erikasutusloa:
3.1. Väljaandmise kuupäev
3.2. Andja

Nimi/Allkiri
Ametinimetus

3.3. Vastuvõtnud isik

Nimi/Allkiri
Ametinimetus

3.4. Kehtivuse kuupäev
3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev
3.6. Muutja

Nimi/Allkiri
Ametinimetus

3.7. Muudetud veeloa kehtivuse kuupäev
3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse
halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

4.1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.1.1. Veehaarde nimetus
4.1.2. Veehaarde kood 2
4.1.3. Geograafilised koordinaadid
4.1.4. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas

I kvartalis

II kvartalis

III kvartalis

IV
kvartalis

Ööpäevas

Sekundis3

III kvartalis

IV
kvartalis

Ööpäevas

Sekundis6

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 veehaarde koodi omistab vee erikasutusloa andja arvestades riigi veekatastrit (edaspidi veekataster)
3 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

4.2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.2.1. Veehaarde nimetus
4.2.2. Põhjaveekihi kood 2
4.2.3. Puurkaevude grupi kood 3
4.2.4. Geograafilised koordinaadid
4.2.5. Puurkaevu passi number 4
4.2.6. Puurkaevu katastri number 5
4.2.7. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas

I kvartalis

II kvartalis

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 põhjaveekihtide kood on põhjaveekompleksi indeks veekatastri järgi
3 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
4 puurkaevu passi numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
5 puurkaevu katastri numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
6 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Võetava vee koguse ja kvaliteedi nõuded veehaarete kaupa

Toimingu nimetus
5.1. Veearvestuse pidamine

Nõude kirjeldus

5.2. Vee kvaliteedi kontrollimine
5.3. Põhjaveetaseme mõõtmine

6. Heitvee väljalaskmed, sh avariilaskmed ja lubatud saasteainete kogused (võib olla erinevate aastate lõikes) väljalaskmete ja saasteainete kaupa (jrk nr)1

6.1. Väljalaskme nimetus
6.2. Väljalaskme kood 2
6.3. Suubla nimetus
6.4. Suubla kood 3
6.5. Väljalaskme geograafilised koordinaadid
6.6. Suubla «Keskkonnatasude seaduse» kohane koefitsient
6.7. Lubatud vooluhulk aastas (m 3)4
6.8. Lubatud vooluhulk
I kvartalis (m 3)4
6.9. Lubatud vooluhulk
II kvartalis (m 3)4
6.10. Lubatud vooluhulk III kvartalis (m 3)4
6.11. Lubatud vooluhulk IV kvartalis 4
6.12. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga
saastetasu arvutatakse
6.13. Lubatud saasteainete kogused

Saasteaine
nimetus

Suurim lubatud sisaldus
(mg/l)

Puhastusaste %4

Lubatud kogused (kilogrammides
või tonnides)

I
kv

II
kv

III
kv

IV
kv

Aastas

1 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi
4 vee erikasutusloa andja otsustab täitmise

7. Saasteainete seire nõuded 1

7.1. Proovivõtunõuded
7.2. Analüüsinõuded
7.3.Väljalaskme nimetus

Väljalaskme kood 2

Seiratav näitaja

Seire sagedus

1 võib nimetada väljalaskmete või saasteainete kaupa
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

8. Suubla kvaliteedi- ja seirenõuded 1
8.1. Proovivõtunõuded
8.2. Analüüsinõuded

8.3. Suubla nimetus

Suubla kood 2

Seirepunkti nimetus

Seirepunkti koordinaadid

Kvaliteedinäitaja nimetus

Ühik

Kvaliteedi-nõue

Piirväärtus

Seire sagedus

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

9. Meetmed, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju põhjaveekihile või veekogule või suublale, ja nende täitmise tähtajad

Meede

Meetme
kirjeldus

Meetme rakendamise
tähtaeg

Teabe detailsem kirjeldus

Teabe esitamise sagedus

9.1. Sööta iseloomustavad meetmed (iseloomustus, maksimaalne kogus, maksimaalne lämmastiku- ja
fosforisisaldus, kulu juurdekasvuühikule jms)
9.2. Kalade pidamisega seotud meetmed
9.3. Suubla mõjutuste leevendamise meetmed, sh saasteainete ja kemikaalide suurim lubatud kogus
9.4. Muud olulised meetmed

10. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik
10.1. Meetmete rakendamise teave
10.2. Veekogu seireandmed
10.3. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave
10.4. Teave kasutatava sööda näitajate ja koguse kohta
10.5. Teave kasutatavate kemikaalide ja ravimite kohta
10.6. Veekasutuse aastaaruanne vastavalt vee erikasutusloa andja poolt esitatud vormidele
10.7. Muu vajalik teave
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