Veeseadus

Vastu võetud 11.05.1994

RT I 1994, 40, 655

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne
(1) Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes
ökoloogilise tasakaalu tagamine.
(2) Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid
ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.
[RT I 2009, 37, 251 - jõust. 10.07.2009]
(3) Veekaitse osas laienevad käesoleva seaduse sätted ka majandusvööndile ning merekeskkonna
kaitse osas ka Eestis registreeritud laevadele ja õhusõidukitele väljaspool Eesti mereala.
[RT I, 22.12.2012, 13 - jõust. 01.01.2013]

2. peatükk OMAND VEEKOGULE JA PÕHJAVEELE NING VEE JA VEEKOGU
KASUTAMINE

§ 6. Vee ja veekogu kasutamine
(1) Vee ja veekogu kasutamine toimub avaliku kasutamisena või erikasutusena.
(2) Veekogu avalik kasutamine on veekogu kasutamine igaühe poolt ilma veekogu seisundit
mõjutavate ehitiste või tehnovahenditeta vastavalt käesoleva seaduse §-le 7.
(3) Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete,
ehitiste või tehnovahenditega vastavalt käesoleva seaduse §-le 8.

5. peatükk VEEKOGU JA PÕHJAVEE KAITSMINE REOSTAMISE, RISUSTAMISE JA
LIIGVÄHENDAMISE EEST

§ 23. Veekaitsealased kohustused
(1) Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ja liigvähendamist ning veekogude ja
kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist.
(2) Isik on kohustatud vee kasutamisel rakendama tootmistehnoloogilisi, maaparanduslikke,
agrotehnilisi, hüdrotehnilisi ning sanitaarmeetmeid vee kaitsmiseks reostamise ja
liigvähendamise või veekogu risustamise eest.
(3) Avalikuks kasutamiseks määratud veekogu omanik on kohustatud tegema hooldustöid
veekogu risustamise ja kaldaerosiooni vältimiseks.
(4) [Kehtetu - RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]
(5) Vee kvaliteeti kahjustava tegevuse mõjupiirkonnas on vee kvaliteeti kahjustavat tegevust
korraldav isik kohustatud jälgima vee seisundit.
(6) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise
järelevalvajana õigus määrata vee reostamise ja liigvähendamise, veekogude ja kaevude
risustamise ning vee-elustiku kahjustumise vältimiseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav
tegevus võib ohustada veekogude puhtust ning nende ökoloogilist tasakaalu.
[RT I 2009, 3, 15 - jõust. 01.02.2009]

§ 26. Valgala kaitse veereostuse eest
(1) [Kehtetu - RT I 2010, 43, 254 - jõust. 17.07.2010]
(2) Valgalal tuleb reostusallika valdajal vältida reostusallika sellist seisundit, mis tekitab
keskkonnaohu, ja võtta kohaseid ettevaatusmeetmeid reostusallikast lähtuva keskkonnariski
vähendamiseks.
[RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
(3) Reostuse vältimiseks, inimese tervisele ja keskkonnale avalduva reostuse mõju
vähendamiseks ning vee seisundi halvenemise takistamiseks kehtestab potentsiaalselt ohtlike
reostusallikate planeerimise, ehitamise ja kasutamise veekaitsenõuded nende liikide kaupa ning
kanalisatsiooniehitiste ja naftasaaduste hoidmisehitiste täpsustatud kujad Vabariigi Valitsus
määrusega.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]

(31) Kanalisatsiooniehitise kuja käesoleva seaduse tähenduses on kanalisatsiooniehitise, välja
arvatud torustik, lubatud kõige väiksem kaugus elamust, majutus-, ravi-, spordi-, haridus-,
kaubandus- ja teenindushoonest, samuti transpordihoonest, mis teenindab regulaarselt inimesi,
ning salv- ja puurkaevust.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(32) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja käesoleva seaduse tähenduses on naftasaaduste
hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem
kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust, elamust, majutus-, ravi-,
spordi-, haridus-, kaubandus- ja teenindushoonest, samuti transpordihoonest, mis teenindab
regulaarselt inimesi.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(4) Keskkonnariskiga reostusallikad on:
1) kanalisatsiooniehitised;
2) naftasaaduste hoidmisehitised;
3) siloladustamiskohad;
4) sõnnikuhoidlad;
5) väetisehoidlad.
[RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetamata reostusallikast võib lähtuda otsene ebasoodne
mõju inimese tervisele, on valdkonna eest vastutaval ministril õigus nimetada see
keskkonnariskiga reostusallikaks ja kehtestada selle kohta veekaitsenõuded.
[RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
(51) Kanalisatsiooniehitise kuja peab sõltuvalt reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest,
reovee puhastamise ja reoveesette töötlemise viisist ning reoveepumplasse juhitava reovee
vooluhulgast olema vähemalt 5 meetrit, kuid mitte üle 500 meetri.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(52) Omapuhastiks oleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus sõltub lisaks
käesoleva paragrahvi lõikes 51 sätestatule ka suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest ning
maapinna langusest.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(53) Kanalisatsiooniehitise kuja piires võivad asuda kanalisatsiooniehitise teenindamiseks
vajalikud hooned, tööstus- ja laohooned ning käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetamata
transpordihooned.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(54) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja peab sõltuvalt hoidmisehitise mahust olema vähemalt 25
meetrit, kuid mitte üle 150 meetri.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]

(55) Naftasaaduste hoidmisehitise kuja piires võivad asuda hoidmisehitise teenindamiseks
vajalikud hooned, tööstus-, lao- ja põllumajandushooned ning käesoleva paragrahvi lõikes 32
nimetamata transpordihooned.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(56) Kui naftasaaduste hoidmisehitis teenindab suurõnnetuse ohuga ettevõtet, võivad kuja piires
asuda suurõnnetuse ohuga ettevõtte hooned või kuja võib ulatuda veehaarde sanitaarkaitsealale.
[RT I, 27.06.2013, 1 - jõust. 07.07.2013]
(6) Kui käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud kanalisatsiooniehitis, välja arvatud
torustik, on rajatud või rajatakse tootmisettevõtte territooriumile eesmärgiga puhastada
tööstusreovett, kuid territooriumi konfiguratsiooni või väiksuse tõttu ei ole võimalik tagada
käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuja piire, võib
valdkonna eest vastutav minister kuja vähendada tingimusel, et tööstusreovee puhastamisel
rakendatakse parimat võimalikku tehnoloogiat, mis ei ohusta inimese tervist ega ümbritsevat
keskkonda, ning täidetakse muid puhasti asukoha valiku nõudeid.
[RT I 2009, 1, 2 - jõust. 12.01.2009]

7. peatükk KAHJU HÜVITAMINE JA JÄRELEVALVE
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

391. Veeseaduse rikkumisel tekitatud kahju hüvitamine
(1) Põhjaveekihi või veekogu kahjustamisel on juriidilised ja füüsilised isikud kohustatud
kõrvaldama tekitatud kahjustuse või selle uuesti tekkimise ohu ja informeerima sellest kohe
Keskkonnaametit ning kohaliku omavalitsuse täitevasutust. Kahjustuse suuruse määramisega
kaasnevad kulud kannab kahjustuse tekitaja.
[RT I 2009, 3, 15 - jõust. 01.02.2009]
(2) Kui süüdlane ei asu kohe kahjustust kõrvaldama või ei täida järelevalveasutuse poolt tehtud
sellekohast ettekirjutust, võib Keskkonnaamet määrata kahjustust kõrvaldama kolmanda isiku
koos kõrvaldamisega seotud kulude sissenõudmisega süüdlase käest.
[RT I 2009, 3, 15 - jõust. 01.02.2009]
(3) Vee kasutuskõlbmatuks muutmisel hüvitab rikkuja rikutud veehulga erikasutuse tasu
viiekordses ulatuses.

§ 394. Riiklik järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete
täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon, Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet,
Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
(2) Keskkonnainspektsioon teostab riiklikku järelevalvet keskkonnanõuete täitmise valdkonnas.

§ 398. Sunniraha määr
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras
rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

