Peamised muutused keskkonnaprogrammi veemajandusprogrammi finantseerimise korra lisas 10
„Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks“
1. Lisandus nõue, et keskkonnaprogrammi veemajandusprogrammi tehnoloogilise projekti
koostaja peab vastama ehitusseadustikus §-des 24 ja 25 kehtestatud tingimustele, mille
kohaselt on isikul õigus projekteerida, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ja tal on
kehtiv MTR registreering ning ettevõttes on pädev isik, kellel on olemas nõutud
kvalifikatsioon vastava töö tegemiseks.
2. Lisandus mööndus, et kui olemasoleva olukorra ajakohane kirjeldus on piisava detailsusega
kajastatud ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kavas, ei ole tarvis teavet dubleerida.
Piisab konkreetsete viidete lisamisest arendamise kavale (lehekülje numbri ja peatüki
alapealkirja täpsusega).
3. Muudetud juhendi kohaselt ei pea tehnoloogilises projektis esitama projekteerimise aluseks
olnud materjalide loetelu.
4. Finantseerimise korra punkti 4.6 muudatusega seoses lisandus tingimus, et kui rajatised
hakkavad teenindama nii elanikke, kui ka tööstust, tuleb reoveepuhastiga seotud tegevuste
puhul ära märkida, kui suur on tööstuse osakaal vooluhulga ja reostusnäitajate Nüld; Püld;
BHT7, KHT osakaal kogu puhasti reostuskoormusest ja vooluhulgast.
5. Lisandus tingimus, mille kohaselt on investeeringud põhjendatud juhul, kui esitatakse
minimaalselt 60% kinnistuomanike nõusolek ÜVK-ga liitumiseks. Juhendile on lisatud (Lisa 1)
liitumissoovi kooskõlastuslehe soovituslik näidis.
6. Muutus peatükkide järjekord, mis peaks vähendama tehnoloogilise projekti mahtu. Näiteks
on kogu olemasoleva olukorra kirjeldus edaspidi punkti 1.5 all, kui varem pidi olemasolevat
olukorda kirjeldama nii punktis 1.5 kui ka punktis 2.2
7. Elanike arvu muutuste kirjeldamisel tuleb edaspidi lähtuda Statistikaameti poolt väljastatud
andmetest. Juhendis on esitatud viited konkreetsetele Statistikaameti andmebaaside
tabelitele.
8. Alternatiivide analüüsis tuleb edaspidi analüüsida kõiki Eestis kasutusel olevaid joogivee
käitluse ja reoveekäitluse tehnoloogiaid. Kui mingi alternatiiv ei ole majanduslikult,
õiguslikult või muul põhjusel realiseeritav, siis ei ole vajalik selle põhjalik analüüsimine, vaid
tuleks kokkuvõtlikult ja põhjalikult põhjendada, miks see ei ole reaalne alternatiiv.
9. Lisandus tingimus, mille kohaselt peab alternatiivide analüüsis rajamise maksumus jääma SA
KIK kodulehel avaldatud tööde ühikhindade vahemikesse.
10. Uue juhendi alusel ei pea planeeritud tegevusi kirjeldama üleliigse põhjalikkusega. Näiteks
varasemalt oli vajalik välja tuua muuhulgas pumpla läbimõõt, sügavus, reguleeriv maht jne,
mis muudetud juhendi kohaselt nõutud ei ole.
11. Lisandus näidis (Lisas 2) tellija kinnitatud lähteandmete tabeliga.
12. Lisandus näidis (Lisas 3) liitumissoovide koondjoonisega.
13. Lisandus näidis (Lisas 4) liitumispunkti väljaehitamise kulu arvutamiseks inimese kohta kogu
projekti eelarve kulude põhjal.
14. Juhendist on välja jäetud kohustus esitada projekti lisana indikaatorite tabel.

