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AJUTISE  VEE ERIKASUTUSLOA VORM

AJUTINE VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Ajutine vee erikasutaja:

1.1. Ärinimi või nimi
1.2. Äriregistrikood või isikukood
1.3. Aadress
1.4. Vastutava isiku nimi
1.5. Aadress
1.6. Kontaktinfo Telefoni number

Faksi number

E-posti aadress

1.7. Kood1

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 (EMTAK) saadav koodinumber

2. Ajutise vee erikasutusloa andja:

2.1. Asutuse nimi
2.2. Registrikood
2.3. Aadress
2.4. Ajutise vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi
2.5. Ametikoht
2.6. Kontaktinfo Telefoni number

Faksi number

E-posti aadress

3. Ajutise vee erikasutusloa:

3.1 Väljaandmise kuupäev

3.2. Andja (esindaja) Nimi/Allkiri

Ametinimetus

3.3. Saaja (vee erikasutusloa Nimi



omaniku esindaja) Ametinimetus

3.4 Ajutise vee erikasutuse iseloomustus

3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (ajutise vee
erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev)

3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)

3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 3.8. Muutja (esindaja) Asutuse nimi

Nimi/Allkiri

Ametinimetus

3.9. Ajutise vee erikasutusloa
muutmise, sh pikendamise
koostanud ametnik 

Nimi
Ametinimetus
E-posti aadress

3.10. Saaja (vee erikasutusloa
omaniku esindaja) 

Nimi

Ametinimetus

3.11. Pikendatud ajutise vee erikasutusloa kehtivuse lõpu
kuupäev

3.12. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja
õiguslik alus)

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

4. Ajutine lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa1

Veehaare jrk nr 

4.1. Veehaarde nimetus 

4.2. Veehaarde kood2

4.3. Veekogu nimetus

4.4. Veekogu kood3

4.5. Veehaarde L-Est
koordinaadid

4.6. Vee kasutusala4

4.7. Vee kasutusala5

4.8. Lubatud veevõtt (m3)6 Aastas I kvartal7 II kvartal7 III kvartal7 IV kvartal7 Ööpäevas7 Sekundis7

1 mitme erineva veehaarde korral, lisatakse loasse iga veehaarde kohta eraldiseisev tabel , märkides juurde veehaarde jrk nr 
2 veehaarde koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel
3 veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja keskkonnaregistri alusel 
4 vee kasutusala, mille omistab vee erikasutusloa andja keskkonnatasude seaduse alusel
5 täidetakse mitme erineva veekasutusala korral
6 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
7 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Ajutine lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa1

Veehaare jrk nr 



5.1. Veehaarde nimetus 

5.2. Puurkaevu katastri
number2

5.3. Puurkaevu passi number2

5.4. Puurkaevu L-Est
koordinaadid
5.5. Põhjaveekihi nimetus ja
kood3

5.6. Põhjaveekogumi kood4

5.7. Vee kasutusala5

5.8. Vee kasutusala6

5.9. Puurkaevude grupi kood7

5.10. Puurkaevude grupi
koordinaadid (L-Est
süsteemis)
5.11. Lubatud veevõtt (m3)8 Aastas I kvartal9 II kvartal9 III kvartal9 IV kvartal9 Ööpäevas9 Sekundis9

1 mitme erineva veehaarde korral, lisatakse loasse iga veehaarde kohta eraldiseisev tabel, märkides juurde veehaarde jrk nr 
2 keskkonnaregistri alusel
3 põhjaveekihi kood on põhjaveekompleksi indeks keskkonnaregistri järgi
4 põhjaveekogumi kood keskkonnaregistri järgi
5 vee kasutusala, mille omistab vee erikasutusloa andja keskkonnatasude seaduse alusel
6 täidetakse mitme erineva veekasutusala korral
7 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
8 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
9 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

6. Võetava vee koguse ja seire nõuded 

Toimingu nimetus Nõude kirjeldus

6.1. Veearvestuse pidamine 

6.2. Põhjaveetaseme mõõtmine1

6.3. Proovivõtunõuded

6.4. Analüüsinõuded

6.5. Seire nõuded Proovivõtukoha
nimetus

Proovivõtukoha
koordinaadid
(L-Est)

Seire liik
(pinna-või
põhjavee seire)

Seiratavad
näitaja

Proovi võtmise
sagedus

6.6. Täiendavad nõuded seire
läbiviimiseks

1 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

7. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskmed ja ajutiselt lubatud saasteainete

kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa1

7.1. Väljalaskme nimetus 

7.2. Väljalaskme kood2

7.3. Reoveekogumisala



7.4. Suubla nimetus 

7.5. Suubla kood3

7.6. Väljalaskme
koordinaadid (L-EST
süsteem)
7.7. Suubla
keskkonnatasude seaduse
kohane koefitsient
7.8. Lubatud vooluhulk
aastas (m3)4

7.9. Lubatud vooluhulk
I kvartalis (m3)4

7.10. Lubatud vooluhulk
II kvartalis (m3)4

7.11. Lubatud vooluhulk
III kvartalis (m3)4

7.12. Lubatud vooluhulk
IV kvartalis (m3)4

7.13. Vooluhulga mõõtmise
viis 
7.14. Saasteained, mille
keskkonda viimist loaga ei
limiteerita, aga saasteasu
arvutatakse
7.15. Saasteained, mille
keskkonda viimist loaga ei
limiteerita ja saastetasu ei
arvutata 
7.16. Ajutiselt lubatud
saasteainete kogused5

Saasteaine
nimetus

Suurim
lubatud
sisaldus
(mg/l)

Puhas-
tusaste 
%4

Lubatud kogused tonnides

I kv II kv III kv IV kv Aastas

1  mitme erineva väljalaskme korral, lisatakse loasse iga väljalaskme kohta eraldiseisev tabel , märkides juurde väljalaskme jrk nr 
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja
4 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja
5 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi

8. Väljalaskme ajutised seire nõuded

8.1. Proovivõtunõuded

8.2. Analüüsinõuded

8.3. Väljalaskme nimetus Väljalaskme
kood1

Väljalaskme
koordinaadid
(L-Est
süsteem)

Proovi
võtmise
liik

Proovi
võtmise
sagedus

Seiratav
näitaja

8.4. Täiendavad nõuded väljalaskme seire
läbiviimiseks

1 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja 

9. Reoveepuhasti reostuskoorumuse määramine1

9.1. Reoveepuhasti nimi Proovi võtmise liik Määramise aeg  Vooluhulga  mõõtmise viis
9.2. Täiendavad nõuded
reostuskoormuse
määramiseks



1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja

10.  Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine
1

10.1. Reoveepuhasti sissevool
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja

koordinaadid (L-Est)
Seiratavad näitajad Proovi võtmise

sagedus
10.2. Reoveepuhasti väljavool
Proovi võtmise liik Proovivõtukoha nimetus ja

koordinaadid (L-Est)
Seiratavad näitajad Proovi võtmise

sagedus
10.3. Täiendavad nõuded
puhastusefektiivsuse
hindamiseks

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja

11. Suubla ajutised seire nõuded

11.1. Proovivõtunõuded

11.2. Analüüsinõuded

11.3. Suubla nimetus1 Suubla kood2 Proovivõtukoha
nimetus

Proovivõtukoha
koordinaadid
(L-Est)

Seiratavad
näitaja

Proovi võtmise
sagedus

11.4. Täiendavad
nõuded suubla seire
läbiviimiseks

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

12. Ohtliku aine lubatav kogus tooraine- või toodanguühiku kohta
1

12.1. Kasutatav tooraine Nimetus Kogus Mõõtühik

12.2. Toodang Nimetus Kogus Mõõtühik

12.3. Ohtliku aine kogus
tooraine või toodanguühiku
kohta 

Aasta Aine
nimetus ja
ohtlikkus2

Aine kood3

ja ohulause
Kogus Mõõtühik Ohtliku

ainete
lubatava
heite
piirväärtus
toodanguühi
ku kohta4

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
pinnavees4

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja ning tabelit  võib anda iga aasta kohta eraldi
2 ohtliku aine ohtlikkus veeseaduse alusel (ohtlik aine, prioriteetne aine, prioriteetne ohtlik aine)
3 Chemical Abstract Service infoteenistuse keemiliste ainete loetelu number (CAS)
4 vastavalt veeseaduses sätestatule 

13. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada ajutise vee erikasutuse mõju 

Meede Meetme kirjeldus Meetme
rakendamise
tähtaeg

13.1. Suurema saastamise või kahju
ärahoidmise meetmed
13.2. Toimingud avarii korral
13.3. Parim võimalik tehnika1



13.4. Muud asjakohased meetmed

1 täidetakse, kui info parima võimaliku tehnika kohta on olemas

14. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise
sagedus

14.1. Meetmete rakendamise teave

14.2. Seireandmed

14.3. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse
tasu teave
14.4. Reoveekäitluse teave 
14.5. Ohtlike ainete heidetest teavitamine
14.6. Veekasutuse aastaaruanne
14.7. Muu vajalik teave


