Abiks vee erikasutusloa taotluse vormistamisel veekogu süvendamiseks (süvendatud pinnase
kaadamiseks), veekogu põhja pinnase paigaldamiseks, veekogusse tahkete ainete
uputamiseks.
Taotlus vormistatakse vastavalt veeseadusele ning keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määrusele
nr 18 “Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid” §-le 5 ja 8.
1) Avaldus, milles on taotleja nimi või ärinimi, aadress, ettevõtja registrikood või füüsilise
isiku isikukood, vee erikasutuse eesmärk, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.
2) Vee erikasutusloa taotlus veekogu süvendamiseks, veekogu põhja pinnase paigaldamiseks,
kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või veekogusse tahkete ainete
uputamiseks.
TAOTLUS
Taotluse esitamise kuupäev: .........................
1. vee erikasutusloa taotleja nimi/ärinimi
2. aadress
3. registrikood/füüsilise isiku isikukood
4. vee erikasutuse asukoha ja vee erikasutusega
kavandatava tegevuse kirjeldus
5. vee erikasutuse asukoha skeem ja kaart
(soovitavalt mõõtkavas 1:10 000);
6.vee erikasutusloa taotleja tegevusala
iseloomustus, mis peab sisaldama Eesti
majanduse tegevusalade klassifikaatori koodi
(EMTAK kood)
7. vee erikasutamise eest vastutava isiku nimi,
ametikoha nimetus, telefoninumber või
elektronposti aadress
8. teave vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja
tehnika kohta
9. vee erikasutusega seotud tööde teostamise või
vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise
projekt - vee erikasutusloa andja nõudmisel
10. teave vee erikasutamise aja kohta ja perioodi
pikkus, milleks vee erikasutusluba taotletakse
11. teave vee erikasutuses kasutatava tehnika
vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale
vee erikasutusloa andja nõudmisel
12. vee erikasutusloa andmiseks vajalik
eksperthinnang vee erikasutusloa andja nõudmisel
13. Vee erikasutuse asukoha veekogu, maa või
ehitise õiguspärast valdust tõendavad dokumendid
(väljavõte kinnistusregistrist ja vajadusel
veekoguomaniku nõusolek vastavalt veeseaduse §
9 lg-le3)

14. veekogu süvendamisel väljavõetava, veekogu
põhja paigutatava või uputamisele kuuluva
pinnase maht (m3)
15. veekogu süvendamisel väljavõetava, veekogu
põhja paigutatava või uputamisele kuuluva
pinnase omaduste kirjeldus.
16.merre pinnase paigaldamise või tahkete ainete
uputamise korral selle koha valiku põhjendus
17. vee erikasutuse piirkonna geograafilised
koordinaadid
18. kavandatavate vee seirepunktide ja
süvendatava pinnase seirepunktide asukohad ja
koordinaadid
19.vee erikasutusega kaasneva võimaliku
negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus
20. Vee erikasutusloa taotleja märgib taotlusele, kas
ta soovib saada taotlusega seotud informatsiooni
posti teel või elektrooniliselt

Lisa info:

*Vajadusel (asjaolude selgitamiseks, võimalike keskkonna mõjude hindamiseks jne.) võib loa andja
algatada KMH.
*Eksperthinnangu koostamise ja KMH-ga seotud kulutused katab taotleja.
*Vee erikasutusloa menetlemise tähtaeg on 3 kuud.
*Vee erikasutusloa taotlemise ja väljastamise teate esitamine Ametlikes Teadaannetes on riigilõivu
vaba (riigilõivuseadus § 28¹ p 8).
*Teate väljapaneku Ametlikes Teadaannetes korraldab Keskkonnaamet.

