EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

29.01.2018 nr 1-4/12

Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a
määruse nr 1-2/20 "Põlva valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"
muutmine
Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määruses nr 1-2/20 "Põlva valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:
"3¹) eelpuhasti – muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonid ja muud reovee
osalise puhastamise tehnoloogilised seadmed, mille läbimise järel reovesi juhitakse
ühiskanalisatsiooni;";
2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:
"51) inimekvivalent (edaspidi ie) – ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku
veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud ie väärtus on
60 grammi hapnikku ööpäevas;";
3) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:
"16) Põlva valla reoveekogumisalalt ühiskanalisatsiooni juhitava tootmis või tööstusettevõtte
poolt tekkiva reovee reostuskoormus ei tohi ületada 24 000ie-d.";
4) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Kui reo- või sademevee reostusnäitajad ületavad käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaseid
maksimaalseid piirväärtusi või § 16 lõike 1 punktis 16 sätestatud reostuskoormust, on klient
kohustatud enne reo- või sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastit või muid
tehnoloogilisi lahendusi.";
5) paragrahvi 16 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(7) Volitatud isikul on õigus kontrollida kliendile kuuluvate kohtpuhastite ja/või eelpuhastite
tööd.";
6) paragrahvi 16 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(9) Vee-ettevõtja ei ole kohustatud kliendilt reoainete sisalduse piirkontsentratsiooni ületavat
reovett (ülenormatiivset reostust) või § 16 lõike 1 punktis 16 sätestatud piirmäärast suuremat
reostuskoormust sisaldavat reovett vastu võtma.";

7) paragrahvi 17 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(7) Vee reoainesisalduse või reostuskoormust iseloomustava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal
õigus eelnevalt tutvuda kliendi kanalisatsioonivõrgu, sellega seotud tootmistehnoloogia ja reovee
eelpuhastitega. Klient peab vee-ettevõtjale viimase nõudmisel teada andma, milline on tema
kinnistult ärajuhitava reovee reoainesisaldus ning kas kinnistul kasutatakse või hoitakse
niisuguseid aineid, mida ei tohi kanalisatsiooni lasta, mille kanalisatsiooni laskmise kohta on
kehtestatud piirväärtused või mis on kantud inimestele ja keskkonnale ohtlike ainete
nimistutesse.".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 29.01.2018 määruse eelnõu nr 1-4/12 "Põlva Vallavolikogu
10. juuni 2015. a määruse nr 1-2/20 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri" muutmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 8 lõike 4 alusel kinnitab
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaliku omavalitsuse volikogu ning see
peab sisaldama võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda;
ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi arvestusega, et
ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja
ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist; reoainesisalduse
kontrollimise korda; veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda; omavoliliselt
võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja
pinnavee määratlust ning nende mahu ja maksumuse määramise korda, arvestades ÜVVKS
paragrahvi lõikes 42 sätestatut; vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise
ning taastamise korda; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral vee andmise
ning reovee ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda; ühisveevärgiga
liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust sõltuvalt hoonestuse valdavast
kõrgusest; ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis maksimaalse lubatud paisutustaseme
piirväärtust.
Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määrus nr 1-2/20 "Põlva valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" on vastuolus Põlva valla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni
arendamise kavaga ning eeskirjas pole piisavalt täpsustatud ja põhjendatud reovee peapumpla
rekonstrueerimise vajadust.
Määruses tehakse järgmised muudatused:
-

§ 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31: "3¹) eelpuhasti – muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised
ning nende kombinatsioonid ja muud reovee osalise puhastamise tehnoloogilised
seadmed, mille läbimise järel reovesi juhitakse ühiskanalisatsiooni.".

-

§ 2 lõiget 1 on täiendatakse punktiga 51: "51) inimekvivalent (edaspidi ie) – ühe inimese
põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise
hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud ie väärtus on 60 grammi hapnikku ööpäevas;".

-

§ 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 "Põlva valla reoveekogumisalalt
ühiskanalisatsiooni juhitava tootmis või tööstusettevõtte poolt tekkiva reovee
reostuskoormus ei tohi ületada 24 000ie-d". Kehtivas eeskirjas pole tööstusettevõtte
reostuskoormuse piiri märgitud.

-

Kehtiva eeskirja § 16 lõige 5 on sõnastatud järgmiselt: "Kui reo- või sademevee
reostusnäitajad ületavad käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaseid maksimaalseid
piirväärtusi, on klient kohustatud enne reo- või sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimist
kasutama eelpuhastust.".
Muudetud sõnastus on järgmine: "Kui reo- või sademevee reostusnäitajad ületavad
käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaseid maksimaalseid piirväärtusi või § 16 lõige 1
punktis 16 sätestatud reostuskoormust, on klient kohustatud enne reo- või sademevee
ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastit või muid tehnoloogilisi lahendusi.".

-

Kehtiva eeskirja § 16 lõige 7 on sõnastatud järgmiselt: "Volitatud isikul on õigus
kontrollida kliendile kuuluvate kohtpuhastite tööd". Eeskirjas pole eelpuhasti
kontrollimist märgitud.
Muudetud sõnastus on järgmine: "Volitatud isikul on õigus kontrollida kliendile
kuuluvate kohtpuhastite ja/või eelpuhastite tööd.".

-

Kehtiva eeskirja § 16 lõige 9 on sõnastatud järgmiselt: "Vee-ettevõtja ei ole kohustatud
kliendilt reoainete sisalduse piirkontsentratsiooni ületavat reovett (ülenormatiivset
reostust) vastu võtma.".
Muudetud sõnastus on järgmine: "Vee-ettevõtja ei ole kohustatud kliendilt reoainete
sisalduse piirkontsentratsiooni ületavat reovett (ülenormatiivset reostust) või § 16 lõige 1
punktis 16 sätestatud piirmäärast suuremat reostuskoormust sisaldavat reovett vastu
võtma.".

-

Kehtiva eeskirja § 17 lõige 7 on sõnastatud järgmiselt: "Vee reoainesisalduse
iseloomustava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal õigus eelnevalt tutvuda kliendi
kanalisatsioonivõrgu, sellega seotud tootmistehnoloogia ja reovee kohtpuhastitega. Klient
peab vee-ettevõtjale viimase nõudmisel teada andma, milline on tema kinnistult
ärajuhitava reovee reoainesisaldus ning kas kinnistul kasutatakse või hoitakse niisuguseid
aineid, mida ei tohi kanalisatsiooni lasta, mille kanalisatsiooni laskmise kohta on
kehtestatud piirväärtused või mis on kantud inimestele ja keskkonnale ohtlike ainete
nimistutesse.".
Muudetud sõnastus on järgmine: "Vee reoainesisalduse või reostuskoormust
iseloomustava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal õigus eelnevalt tutvuda kliendi
kanalisatsioonivõrgu, sellega seotud tootmistehnoloogia ja reovee eelpuhastitega. Klient
peab vee-ettevõtjale viimase nõudmisel teada andma, milline on tema kinnistult
ärajuhitava reovee reoainesisaldus ning kas kinnistul kasutatakse või hoitakse
niisuguseid aineid, mida ei tohi kanalisatsiooni lasta, mille kanalisatsiooni laskmise
kohta on kehtestatud piirväärtused või mis on kantud inimestele ja keskkonnale ohtlike
ainete nimistutesse.".

Määruse muutmisel on omavalitsusel võimalus kontrollida ettevõtete eelpuhastite tööd ning
reostuskoormust.
Määrusega muudetakse Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määrust nr 1-2/20 "Põlva
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri".
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid valla eelarvele.
Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on kooskõlastatud aktsiaseltsiga PÕLVA VESI.
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 31.01.2018 ning edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
AS Põlva Vesi - info@polvavesi.ee
DELTA kaudu teadmiseks Reelika Raig, Mihkel Kala, Arne Tilk
avaldamiseks Riigi Teatajale
Eelnõu esitaja
Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

