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Palusite õiguskantsleril hinnata Keskkonnaameti tegevuse vastavust põhiõiguste ja -vabaduste 

tagamise põhimõttele ja hea halduse tavale Teie kliendi vee-erikasutusloa taotluse menetlemisel.  

 

Teie kirjeldatud asjaoludel Keskkonnaameti tegevuses rikkumisi ei tuvastatud.  

 

Teie klient tõepoolest ei raja uut paisutust, tema valduses olev paisjärv on rajatud juba ca 50 

aastat tagasi, kuid vee-erikasutusluba tuleb veeseaduse (VeeS) § 40
1
 lg 10 kohaselt taotleda 

alates 2009. aastast ka ajaloolisele paisutusele. VeeS § 17 lg 1 järgi peab veekogu paisutamiseks 

olema paisutuse kavandajal kirjalik nõusolek maaomanikult, kelle maa niiskusrežiimi 

paisutamine mõjutab. Ehkki Teie klient ei ole sõna otseses mõttes paisutuse kavandaja, on ta 

ajaloolise paisutuse valdaja, kellelt VeeS § 40
1
 lg 10 nõuab vee-erikasutusloa taotlemist. See 

tähendab, et tulenevalt VeeS § 40
1
 lõikest 10 laienevad olemasoleva paisutuse valdajale kõik 

paisutaja kohustused seoses vee-erikasutusloa taotlemisega, sh VeeS § 17 lg 1 tulenevad.  

 

Veekogu paisutamisel kerkivad nii eraõiguslikud (nt naabrusõigusega seotud) kui ka avalik-

õiguslikud (mõju keskkonnaseisundile) küsimused ja vastuväited ning vee-erikasutusloa taotluse 

menetluses tuleb kompromiss saavutada kõigi osas. Paisutamise ja selleks naabritelt nõusoleku 

saamisega seotud probleeme on käsitletud Riigikohtu 19.04.2011 otsuses nr 3-2-1-12-11. Kohtu 

seisukohti siinkohal pikemalt välja ei too, kuid kohus leidis, et teatud juhtudel on 

naaberkinnisasja omanikul kohustus paisutust taluda ning kohtu kaudu saab paisutaja 

naaberkinnisasja omaniku puuduva nõusoleku hankida. 

 

Mõistetavalt võib tekitada küsimusi ajalooliseks tegevuseks naabritelt nõusoleku küsimine 

iseenesest. Tegevus on ümbruskonda juba aastakümneid mõjutanud ning selle olemasolu on seni 

ehk peetud paratamatuks. Teisalt, kui keskkonda ja naabreid mõjutab mingi tehisobjekt/rajatis, 

siis ei saa pidada ülemääraseks ega ebamõistlikuks sellele vee-erikasutusloa menetluses 

(ühekordse) hinnangu andmist ja otsustamist, kas ning millisel kujul seda rajatist edaspidi saab 

või peab taluma. Kui ajaloolisele paisutusele antakse esmakordselt luba, siis tuleb läbida samad 

menetlusetapid, mis paisutuse rajamiselgi, sest varasemalt pole olnud võimalik paisutuse 

rajamise ning paisutuse mõjuga seotud küsimusi riigil ega ka naabritel tõstatada. Veekogu 

paisutamine mõjutab nii keskkonda (osad elupaigad kaovad) kui ka naabreid (nende kinnisasi 

võib olla üle ujutatud või muutub kinnistu niiskusrežiim). Mõjud ei pruugi olla väheolulised, 
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mistõttu tuleb need eri osapoolte huve arvestades läbi arutada ning leida eri huvide vahel 

mõistlik kompromiss. Vastupidine seisukoht tähendaks, et kaebusteta tuleks taluda mis tahes 

pikaajalisi tegevusi lihtsalt seetõttu, et need tegevused on pikaajalised.  

 

Alates 2014. aastast on võimalik taotleda vee-erikasutusluba tähtajatult. Ehk siis Teie kliendi 

jaoks on tegemist ühekordse pingutusega naaberkinnisasjade omanikelt nõusoleku saamiseks 

(varasemalt kehtis vee-erikasutusluba kuni 5 aastat ja seega tuli ka naabrite nõusolekut uuendada 

iga 5 aasta järel).   

 

 

Loodan, et antud selgitustest oli Teile abi. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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