Keskkonnaprogramm 2018.a taotlusvoor
Veemajanduse programm – muudatuste kirjeldus ja juhised taotlejale:















Määruse nr 13 § 3 lg 8 ja finantseerimise korra punkti 4.18 muutmisega saab toetust taotleda
ka tööstus- ja tootmisettevõtete eelpuhastite rajamiseks ja rekonstrueerimiseks nii üle, kui ka
alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel. Määruse § 3 lg 71 kohaselt on tööstusja tootmisettevõtete eelpuhastite rajamise projektidele maksimaalne toetuse suurus projekti
kohta 200 000 eurot ilma käibemaksuta.
Finantseerimise korra punkti 2.12 muudatusega on muutunud piirkondliku vee-ettevõtja
definitsioon. Varasemalt oli piirkondlik vee-ettevõte see, kes osutas veeteenust vähemalt
kolmes teeninduspiirkonnas ja kokku enam kui 3500-le elanikule. Muudatusega on piirkondlik
vee-ettevõtja see, kes teenindab rohkem kui 5000 elanikku ja 6 reoveekogumisala, millest üks
peab olema üle 2000 ie reostuskoormusega. Vee-ettevõtte (VE) poolt teenindatud elanike
arvuks on kõigi asulate, mille kohta VE on esitanud veekasutuse aruande, ühisveevärgi või
ühiskanalisatsiooni teenust kasutavate elanike arvude summa. Seejuures võetakse iga asula
puhul arvesse ühisveevärgi või ühiskanalisatsiooni klientide arv olenevalt sellest, kumb näitaja
on suurem. Muudatuse eesmärk on soodustada piirkondlike vee-ettevõtete tekkimist.
Finantseerimise korra punkti 4.16 lisamisega on seatud jääkreostuse likvideerimise
projektidele maksimaalseks toetuse suuruseks 400 000 eurot taotluse kohta. Lisaks on
täpsustatud, et ettevõtjast taotlejatel tuleb toetuse suuruse leidmiseks lahutada jääkreostuse
likvideerimise kuludest maa väärtuse tõus kõigi riigiabi kategooriate puhul.
Finantseerimise korra punkti 4.18 täpsustamisega peab omafinantseering olema vähemalt
50% KIKi finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulutuste maksumusest, kui
ühiskanalisatsiooni ja/või reoveepuhasti rekonstrueerimise või rajamise korral põhjustab üle
50% ükskõik millise saasteaine koormusest või vooluhulgast tööstus-, tootmis-, kaubandus- ja
teenindusettevõtte reovesi ning selle tulemusena on vaja asulareoveepuhastit
rekonstrueerida või laiendada või soovitakse rajada või rekonstrueerida tööstus- ja
tootmisettevõtte eelpuhastit. Varasemalt oli sellisel juhul omafinantseeringu suuruseks 60%.
Finantseerimise korra muudatusega ei kehti enam punkt, mille kohaselt peab projekti
omafinantseering olema vähemalt 60%, kui ühisveevarustuse torustiku ja/või puurkaevpumpla rekonstrueerimise või rajamise korral tarbib üle 50% joogiveest tööstus-, tootmis-,
kaubandus- ja teenindusettevõte.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.1.1 viienda alapunktiga ja punktiga 4.3.1.2 on kinnistu
kanalisatsioonisüsteemide ehitamine abikõlblik, kui rajatakse või rekonstrueeritakse tööstusja tootmisettevõtete eelpuhasti.
Finantseerimise korra lisa 1 punktiga 4.3.1.7
ei ole abikõlblik ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamine alla 500 ie reoveekogumisaladel, v.a juhul, kui rajatakse
veevarustussüsteeme piirkonnas, kus puuduvad alternatiivsed lahendused elanike
terviseohutus- ja kvaliteedinõuetele vastava joogiveega varustamiseks (näiteks endistel
kaevandusaladel või nitraaditundlikul alal). Jätkuvalt saab alla 500 ie piirkondades toetust
taotleda olemasolevate süsteemide rekonstrueerimiseks. Alla 500 ie piirkondades, mis on
tiheasutatud, on tänaseks juba süsteemid enamasti välja ehitatud. Seetõttu on piirangu
seadmine vajalik, et mitte rajada kulukaid ÜVVK süsteeme väikeasulatesse, kus on välja
kujunenud toimivad omalahendused, mis on ka väiksemates piirkondades majanduslikult
mõistlikumad.
Finantseerimise korra lisa 1 muutmisega ei kehti edaspidi piirang, mille kohaselt oli
uuselamupiirkondades, ehk piirkondades mis on alles arendamisel või kus on üle 50%
kinnistuid registreeritud pärast 1999.a 22. märtsi, ühisveevarustuse ja –
kanalisatsioonisüsteemide rajamine mitteabikõlblik. Piirkondi, mis on rajatud pärast 1999.a ei
saa enam lugeda uuselamupiirkondadeks, sest need on ligi 20.aastat vanad piirkonnad.



















Tänases mõistes uuselamupiirkondades on kohalike omavalitsuste poolt enne ehitusloa
väljastamist seatud nõudeks ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni väljaehitamine.
Finantseerimise korra lisa 1 punktiga 4.3.1.9 teise alapunktiga on täpsustatud, et juhul, kui
ühendatakse erinevate asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid ja selleks esitatakse
taotlus, mis hõlmab mitut asulat, siis on nendes asulates lubatud ühtlasi kavandada ka asulate
sisest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamist või rekonstrueerimist. Tingimust on
lubatud rakendada vaid juhul, kui taotluse materjalides on asulates tehtavad tööd selgelt
eristatavad.
Finantseerimise korra lisa 1 punktiga 4.3.1.11 on täpsustatud, et joogiveetöötlusseadmete
paigaldamine või väljavahetamine on abikõlblik , kui veevõrku juhitav vesi vastab nõuetele,
kuid on tõendatud, et olemasolevad joogivee töötlusseadmed on amortiseerunud.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.1.14 muutmisega on täpsustatud, et piirmäär 5000
eurot uutele kinnistutele ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumise võimaluse
loomiseks on käibemaksuta.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.1.16 muutmisega on täpsustatud, mida on silmas
peetud
tuletõrjeveevarustuse,
kui
eraldiseisva
süsteemina.
Eraldiseisvateks
tuletõrjeveevarustuse süsteemideks loetakse tuletõrjevee tiike, tuletõrjevee mahuteid,
tuletõrjevee torustik sh kuivtorud ja hüdrandid, pumplad. Kui tuletõrjevee süsteem on üks osa
ühisveevärgist, siis on vastavad kulud abikõlblikud. Näiteks kui tuletõrjevee torustikku ja
hüdrante ei ole eraldiseisvalt rajatud, vaid see on üks osa ühisveevärgist st. ühisveevärk on
selle võrra suuremana dimensioneeritud.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.1.17 lisamisega ei ole abikõlblik ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamine, kui need teenindavad eraldiseisvaid hoonestamata
kinnistuid. Juhul, kui tiheasustusalal asub muidu hoonestatud kinnistute vahel üksik
hoonestamata kinnistu, on sellise kinnistu tarbeks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide
rajamine abikõlblik.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.2.1 muutmisega on täpsustatud jääkreostuse mõistet.
Lisaks on välja toodud selgitus, mida käsitletakse veemajanduse programmis reostusena.
Punktile on lisatud selgitus, mille kohaselt selgitab ebaselguse korral objekti õhtustamise
vajalikkuse ja kohustuse keskkonnainspektsioon.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.3.1 lisamisega ei toetata 2018.aastast veekogude
tervendamise tegevusi keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 “Lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” alusel määratud veekogul või veekogu
lõigul. Määruse nr 73 alusel määratud veekogudel või veekogu lõikudel tegevuste elluviimiseks
on võimalik toetust taotleda Ühtekuuluvusfondi meetmest „Vooluveekogude tervendamine“.
Finantseerimise korra lisa 1 punkti 4.3.3.3 on muudetud nii, et kustutatud on nõue, mille
kohaselt peab veekogu, millel tegevusi kavandatakse, olema avalik juurdepääs. Juhul, kui
veekogumi tervendamiseks kavandatud tegevused on otseselt vajalikud mõne määruses nr 44
nimetatud veekogumi seisundi parandamiseks või säilitamiseks, ei saa veekogumi
tervendamine sõltuda sellest, kas see on avalikult kasutatav või mitte.
Taotluste kohustuslikud lisade faili punkti 12.1 muudatusega on täpsustatud, et piirmäär
projekti maksumusele, millest alates on nõutud eelprojekti või tehnoloogilise projekti
esitamist on 10 000 eurot ilma käibemaksuta. Täpsustatud on ka nõudeid eelprojekti
koostajale, selle vanusele ja sisule.
Taotluste kohustuslikud lisad faili punkti 12.5 muutmisega on seatud taotluse kohustuslikuks
lisaks ka reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Reovee nõuetekohane kohtkäitlus aitab otseselt
kaasa veemajanduse programmi eesmärkide saavutamisele ehk põhjavee hea seisundi
saavutamist ja nõuetele vastava joogivee tagamisele. Eeskirja kehtestamise nõude seadmine
taotlejatele soodustab eeskirjade vastuvõtmist ning seeläbi nõuetekohast purgimist ja
põhjavee reostuse vähenemist.









Taotluste kohustuslikud lisad faili punkti 12.10 lisamisega on seatud nõue, et piirkondlikud veeettevõtjad, kes taotlevad finantseerimise korra punkti 4.16 kohast madalamat
omafinantseeringu määra, peavad esitama andmed (reoveekogumisalade loetelu, mis on
nende teeninduspiirkonnas ja klientide arv), mis tõendaksid, et nad on piirkondlikud veeettevõtjad.
Taotluste kohustuslikud lisad faili punkti 12.11 lisamisega on seatud nõue, mille kohaselt
projektides, kus kavandatakse tööstus- või tootmisettevõtte eelpuhasti rajamist või
rekonstrueerimist, tuleb taotlusele lisada projekti piirkonna vee-ettevõtja kinnitus et
eelpuhasti rajamine aitab kaasa asulareovee puhasti töö parendamisele või viide kohaliku
omavalitsuse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavale, kus on välja toodud, et
eelpuhasti rajamine on vajalik. Nõue on seatud selleks, et rajataks või rekonstrueeritaks
eelpuhasteid, millega oleks positiivne mõju piirkonna ühiskanalisatsiooni nõuetekohasuse
tagamiseks.
Sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruande kohustuslike lisade faili punkti 10 muutmisega on
selgemalt välja toodud lõpparuande kohustuslikud lisad veemajanduse programmis
alamprogrammide kaupa. Lisatud täpsustuste kohaselt peavad kõigil veemajanduse
programmi teostusjoonistel olema lisatud mõõtkava ja eksplikatsioon. Jääkreostuse
alamprogrammi lisandus nõue, et objekti ohutustamise lõpparuanne tuleb edastada ka
Keskkonnaagentuurile teadmiseks, et tagada jääkreostusobjektide andmete ajakohasus
riiklikes andmebaasides.
Tehnoloogilise projekti juhendis on täpsustunud tehnoloogilises projektis nõutud andmeid,
muutunud on peatükkide järjestus ning ümber on tõstetud soovitud andmete asukohta
peatükkide vahel. Peatükki 2.1 lisandus nõue, et liitumissoovide juurde tuleb esitada ka
koondtabel, kus on kõik projektiga hõlmatud liitumissoovid koondatud. Liitumissoovide
koondtabeli osas on lisandunud näidis finantseerimise korra tehnoloogilise projekti
koostamise juhendi lisasasse 5. Lisaks on peatükis 2.1 lisatud elanike arvu leidmise võimalus
olukorras, kus asula ja projektpiirkonna piirid ei kattu. Tehnoloogilist projekti on täiendatud
soovitustega juhuks, kui see koostatakse tööstuse- või tootmisettevõtete eelpuhastite
ehitamiseks.

