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Märgukiri Lüganuse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kohta
Austatud vallavolikogu esimees Dmitri Dmitrijev

Lüganuse valla elanik palus õiguskantsleril hinnata Lüganuse vallavolikogu 30.04.2019 määruse
nr 76 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“ (edaspidi määrus) § 3 lõike 2 kooskõla
veeseadusega. Avaldaja sõnutsi on määruse § 3 lõiget 2 võimalik mõista nõnda, et seni, kuni
ühisveevärki ja -kanalisatsiooni pole ehitatud ning sellega liitumine pole võimalik, ei olegi tarvis
reovett puhastada. Avaldaja väitel on Lüganuse vald määrust sellisel viisil ka tõlgendanud.
Määruse § 3 lõige 2 ütleb, et reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanik või valdaja, kelle
kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, peab liituma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga selle
arendamise kavas märgitud tähtajaks, kui on välja ehitatud liitumispunkt ja ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteem.
Seda sätet võib mõista mitmeti: ühelt poolt kohustusena liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga,
teisalt reovee kohtkäitluse üldtingimusi välistava erandina, mis lubab ühiskanalisatsiooni
puudumise korral justkui jätkata kasvõi nõuetele mittevastavat reovee kogumist. Viimast
tõlgendust toetab see, et § 3 peaks pealkirja kohaselt kehtestama reovee kohtkäitluse
üldtingimused.
Seetõttu ei saa pidada määruse § 3 lõike 2 sõnastust õnnestunuks, sest sätet võibki mõista mitmel
moel. Seadus ega ka määruse teised sätted ei luba jätta reovett nõuetekohaselt käitlemata. Soovitan
kaaluda määruse § 3 lõike 2 muutmist nii, et oleks ühemõtteliselt välistatud sätte väär rakendamine
ning seega reovee puhastamata jätmine.
Kuigi tarbijatele on ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumine mõistlik lahendus, ei ole see
kehtivate seaduste kohaselt ühemõtteliselt kohustuslik. Veeseaduse §-s 124 kehtestatud reovee
puhastamise nõuded üksnes eeldavad, et kui on olemas ühiskanalisatsioon, siis juhitakse reovesi
selle kaudu reoveepuhastisse. Siiski ei keela veeseaduse § 124 reovee kogumist kogumismahutisse
ja purgimissõlme vedamist ka siis, kui ühiskanalisatsioon on olemas.
Vallad ja linnad ei saa määrusega kohustada liituma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Sellist
õigust ei näe ette veeseadus ega ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Vallad ja linnad saavad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise nõude sätestada planeeringus (planeerimisseadus § 75
lg 1 p 18, § 126 lg 1 p-d 5 ja 12) uute hoonete ehitamise kohustusliku tingimusena. Riigikogu pole
pidanud vajalikuks ühiskanalisatsiooniga liitumise kohustust sätestada, sest on ilmselt eeldanud,
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et enamik isikuid liituks sellega võimaluse korral vabatahtlikult. On ju reovee käitlemine muul
õiguspärasel viisil üldjuhul oluliselt kulukam ja ebamugavam.
Teadaolevalt on ettevalmistamisel uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Selle eelnõuga
kavatsetakse muuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kohustuslikuks seal, kus see
olemas on. Kui reovee kogumine ja puhastamine on tagatud muul nõuetekohasel viisil, siis ei pea
tarbija ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituma. Mõistagi võib Riigikogu seaduseelnõu sätteid
menetluse käigus muuta.
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