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EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHI KAITLEMISE NOUDED

S 1 iildsiitted

(1) Kiiesolev j2i.iitmehoolduseeskirj a lisa miiiirab kindlaks ehitus-, remondi- ja lammutustdcidel

tekkivate j iiiitmete (edaspidi ehitusj iiiitmed) kZiitlemise nduded vallas.

(2) Ehitusjaatmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude

ehitusmaterjalide jiiiitmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jiiAtmeid ning

viilj aveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida

ehitusobjektil t66de tegemiseks ei kasutata.

(3) KZiesoleva lisaga reguleeritakse ehitusjaatmete kiiitlust juhul, kui ehitamise kiiigus tekib
j iiatmeid iile 1 m3 piievas v6i iile 10 m3 kogu ehitusperioodi kestel. Muudel juhtudel tuleb lahtuda

eeskirja n6uetest.

(4) Kui ehitamise kiiigus tekib kiiesoleva lisa mdistes jiiiitmeid, tuleb nende kilitlemine
kooskdlastada vallavalitsusega j a ehitusprojektides peab olema niiidatud:

1) j aatmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jiiiitmeloendile;

2) pinnaset66de mahtude bilanss;

3) selgitused j iiiitmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

4) jZiatmete edasine suunamine.

(5) Kui ehitamise kiiigus tekib jiiiitmeid iile 10 m3, tuleb ehitise vastuv6tmiseks esitatavatele

dokumentidele kohustuslikult lisada vallavalitsuses kinnitatud 6iend ehitusjiiiitmete nduetekohase

kiiitlemise kohta.

(6) Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele n6uetele vastav lammutusprojekt, mis on

koosk6lastatud vallavalitsusega, ja lammutusluba.

(7) Ehitusjiiiitmeid vedav isik peab olema registreeritud jZiiitmekaitlejaks.

(8) Vallas tekkinud ehitusjZiiitmed taaskasutatakse vdi kdrvaldatakse l2iheduse pdhimdtet jiirgides

vastavat jiiatmeluba omavas ehitusjiiiitmeid kiiitlevas ettev6ttes.

(9) Ehitusjaaheid ei tohi anda vedamiseks, kdrvaldamiseks v6i taaskasutamiseks Ole isikule,

kellel puudub vastav jaatmeluba v6i kes ei ole ehitu sj il2itmete vedajana registreeritud. Ohtlike

ehitusj aatmete rileandmisel peab lisaks j2iiitmeloale kontrollima ka ohtlike j aaitmete kZiitluslitsentsi

olemasolu.



$ 2 Ehitusjiiiitmete valdaja kohustused jii?itmekiiitlusel

(1) Ehitusj:i:itmete kiiitlemise eest vastavalt k?iesoleva lisa n6uetele vastutab jiiiitmevaldaja.

(2) Ehitusjaatmete valdaj a on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevdtja v6i kimisvaraarendaj a

vaheline leping ei nae ette teisiti v6i muu isik, kelle valduses on j iiZitmed.

(3) Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik. kinnistu omanik, hoonestusoiguse v6j m6ne

muu piiratud asja6iguse alusel kinnistu kasutaja v6i isik, kellele on viilja antud ehitusluba

(4) Ehitusettev6tja on tegevusluba omav ehitustocide tegija v6i viiikeelamu, taluhoonete. suvila,

aiamaja, kasr.'uhoone ja kuni kahe sdiduautokohaga garaaZi omanikust ehitaja'

(5) Ehitusjii?itmete valdaja ja jaiitmekiiitlusettevdtte omavahelised Sigused ja kohustused

miiiiratakse j iiittmekiiitluslepinguga.

(6) Ehitusjiiitmete valdaj alj a j?iatmekiiitlusettev6ttel on 6igus s6lmida tiiiendavaid kahepoolseid

lepinguid ehitusj iiatmete omaniku miiiiratlemiseks ja taaskasutatavate jaatmete realiseerimisel

saadava tulu jaotamiseks.

(7) Ehitusj:i6tmete valdajad on oma tegevuses kohustatud:

1) rakendama k6iki tehnoloogilisi ja muid vdimalusi ehitusj iiiitmete liikide kaupa kogumiseks

tekkekohas;

2) korraldama oma.j:iatmete taaskasutamise vdi andma jaiZitmed kiiitlemiseks ile jiiZitmeluba

omavale v6i j iiiitmevedaj ana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusj iiiitmete puhul on tiiiendavalt

n6utav ohtlike j iiiitmete kiiitluslitsentsi olemasolu;

3) rakendama k6iki vdimalusi ehitusj iiiitmete taaskasutamiseks;

4) vbtma tarvitusele abinSud tolmu tekke viiltimiseks ehitusjiiiitmete paigutamisel konteineritesse

v6i laadimisel veokitele;

5) valmistama ette tasase k6vakattelise aluspinna j iiiitmekonteinerite paigutamiseks;

6) koosk6lastama vallavalitsusega jiiiitmekonteinerite paigutamise tanavatele, s6idu- v6i

kdnniteedele, parklatesse, parkidesse v6i haljasaladele;

7) tagama, et kinnistul vdi krundil oleksid eraldi miirgistatud konteinerid olmejii[tmete ja ohtlike

j iiiitmete kogumiseks;

8) teavitama oma tcidtajaid vallas kehtivast jiiiitmehoolduse korrast ning kaesoleva eeskirja

nduetest.

$ 3 Mitteohtlike ehitusjiiiitmete kiiitlemine

(1) Ehitusj eatmed tuleb softida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel laihtutakse j aatmete

taaskasutusv6imalustest. Eraldi tuleb sofiida:

1) puit;



2) metall;

3) mineraalsed jii2itmed (kivid, ehituskivid ja tellised, kohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

4) raudbetoon- ja betoondetailid;

5) t6rva mittesisaldav asfalt;

6) kiletamata paber j a papp.

(2) Juhul, kui ehitusj iiZitmete tekkekohas puudub vdimalus nende sorlimiseks v6i see osutub

majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb j iiZitmed anda tricitlemiseks iile vastavale jiiiitmeloaga

j ii?ttmekiiitlusettev6ttele, kes teeb selle tcici teenustoona. Eelistada tuleb ettevdtet, kes tagab

jaatmete tiiielikuma taaskasutamise.

(3) Liikidesse sorditud jaatmed tuleb koguda eraldi konteineritesse, taaskasutada v6i anda

taaskasutamiseks tile vastavale j ii?itmeluba omavale j ii2itmekiiitlusettevdttele. Ehitusj iiiitmed, mida

ei saa materjalina vOi tootena taaskasutada, kdrvaldatakse liiheduse p6him6tet jZirgides jiiiitmeloaga

jii?itmekZiitluskohtades. Konteinerid peavad olema tiihistatud vastavalt kogutavatele jii2itmeliikidele.

(4) Mahukad ehitusj ilZitmed, mida oma kaalu v6i mahu t6ttu pole v6imalik paigutada konteinerisse

ja mida ei anta koheselt iile jZiiitmekiiitlusettev6ttele, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud

territooriumile nende hilisemaks transportimiseks j iiiitmekiiitluskohta. Mahukad ehitusjiiiitmed on

suuregabariidilised ning raskemad ehitus- ja lammutustciodel tekkinud jiiZitmed (varurid, pliidid,

raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne).

(5) Saastumata pinnase ja sofiimisel iilej iiiinud mineraalse materjali kdrvaldamine viiljaspool

ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmiirgil, sh tenitooriumi planeerimiseks, on

lubatud ainult kehtivate nouete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa v6i vallavalitsuse

heakorrakava alusel ning koosk6lastatult territooriumi haldajaja vallavalitsusega. Saastumata

pinnast v6i sorteerimisel iilejiiiinud mineraalsete piisijeatmete segu v6ib kinnistu valdaja kasutada

oma kinnistu heakorrastamiseks koosk6lastatult vallavalitsusega.

(6) Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorteeritud ehituskivide ja telliste ning puidu

ladestamine prtigilas v6i pinnasetiiiteks viiljaspool priigilat ei ole lubatud. Raudbetoon- ja

betoondetailid ning t6rva mittesisaldav asfalt tuleb rile anda purustamiseks ja materjalide

taaskasutamiseks vastavale jaetmeluba omavale jiiatmekaitlusettevdttele. Eelsorditud ehituskivid ja

tellised tuleb kas taaskasutada ehituskividena ja tellistena vdi anda purustamiseks ja materjalide

taaskasutamiseks iile vastavale jiiiitmeluba omavale j iizitmekiiitlusettevottele. Puhas puit tuleb kas

kasutada kiittena v6i anda puiduhakke valmistamiseks iile vastavale j iiZitmeluba omavale

j?i2ltmekiiitlusettevottele. T6rva sisaldav asfalt tuleb kiiidelda ohtliku ehitusjiiiitmena.

(7) Kasvupimas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. ulejaava

kasvupirurase kasutamine tuleb kooskdlastada vallavalitsusega v6i anda iile kiiitlemiseks vastavale

j 2iiitmeluba omavale j Mtmekiiitlusettev6ttele.



$ ,{ Ohtlike ehitusjiiiitmete kiiitlemine

(1) Ohtlikud ehitusj ii?itmed on ehitamisel tekkivad jiiiitmed, mis oma ohtlike omaduste t6ttu vdivad
pdhjustada kahju ter.risele ja keskkonnale ning n6uavad erimenetlust nende k2isitlemisel. Ohtlikud
ehitusjiiiitmed mii?iratakse keskkoruraministri kehtestatud ohtlike jAatmete nimistu alusel. Ohtlike

ehitusj iiiitmete hulka kuuluvad:

1) asbesti sisaldavad j iiiitmed - etemiit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud,

isolatsioonmaterj alid j ne;

2) viirwi-, laki-, liimi- ja vaigujZiiitmed, sh neid sisaldanud tilhi taara ja nimetatud jaatmetega

immutatud materj alid jne;

3) naftaprodukte sisaldavad jiiiitmed - t6rvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, t6rva sisaldav

asfalt jne;

4) saastunud pinnas.

(2) Pinnas loetakse saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid iile keskkonnaministri kehtestatud

piimormide.

(3) Ohtlikud ehitusjiiiitmed, va saastunud pinnas, tuleb koguda Iiikide kaupa eraldi konteineritesse,

mis on miirgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale. Ohtlike ehitusjaatmete

konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jiiiitmeid nagu viirvid, lakid, lahustid, liimid jne.

(4) Ohtlike ehitusj ti?itmete kogumiseks kasutatavad konteinerid peavad olema lukustatavad v6i

valve all.

(5) Vedelad ohtlikud j zutmed, nagu kasutusk6lbmatud viirvid, lakid, lahustid, liimid jne ning nende

j riagid tuleb koguda nende algpakendisse vdi vastavalt miirgistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

(6) Ohtlikud ehitusjziiitmed, sh ehitusjiiiitmed, mis sisaldavad ohtlikke jiizitmeid, ja saastunud

piruras, tuleb selleks kehtestatud korras iile anda ohtlike jiiiitmete kiiitluslitsentsi omavale

ettev6ttele.

(7) Saastunud pinnast v6ib kohapeal kiiidelda vastava j iiiltmeloa j a ohtlike j ii2itmete kiiitluslitsentsi

olemasolul.

(S) Ohtlike ehitusjiiiitmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni j iiiitmete iileandmiseni
j iiiitmekiiitlusettev6ttele.

(9) Juriidilised isikud, kes tekitavad v6i kiiitlevad ohtlikke ehitusjiiZitmeid, on kohustatud andma

j iirelevalveametnikele neid j iiiitmeid puudutavat informatsiooni.


