Keskkonnaministri määruse
„Sõnnikuauna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja
esitamise kord“ eelnõu
SELETUSKIRI
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse veeseaduse § 165 lõike 6, § 166 lõike 8 ja § 169 lõike 10 alusel.
Määruse eelnõu koostamise aluseks on uued volitusnormid, mis on sätestatud 30.01.2019
vastu võetud veeseaduses (RT I, 22.02.2019, 1).
Kehtiva veeseaduse § 291 lõike 7 alusel on kehtestatud keskkonnaministri 03.04.2017 määrus
nr 10 „Veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatise esitamise kord“
(edaspidi ka määrus nr 10). Eelnõukohase määruse tekst kordab osaliselt määruse nr 10 teksti,
mille sisu ei ole muudetud, tehtud on üksnes tehnilisi parandusi.
Keskkonnaministri määruse nr 10 seletuskiri on leitav Keskkonnaministeeriumi
dokumendihaldussüsteemist https://dhs-adr-kem.envir.ee/ (03.04.2017 nr 1-1/17/10).
Lisaks veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseisu ja esitamise korrale on
eelnõukohasesse määrusesse lisatud sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise
andmekoosseis ja esitamise kord.
Määruse eelnõu on ette valmistanud Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Hendrik Põldoja (tel 626 2861, hendrik.poldoja@envir.ee). Eelnõu keeletoimetaja oli
Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Aili Sandre (tel 626 2953,
aili.sandre@envir.ee). Määruse eelnõu õigusekspertiisi on teinud Keskkonnaministeeriumi
õigusosakonna nõunik Elina Lehestik (tel 626 2904, elina.lehestik@envir.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõukohane määrus koosneb üheksast paragrahvist. Eelnõukohase määrusega sätestatakse
sõnniku hoidmiseks või kompostimiseks auna rajamise ja nende asukoha ning
veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatise esitamise kord. Kehtiva
veeseaduse järgi esitatakse teatised nii sõnnikuauna rajamise kui ka veekaitse vööndis
karjatamise kohta. 30. septembrini 2019 kehtivas veeseaduses on volitusnorm
veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseisu ja teatise esitamise korra kohta, kuid ei
ole sätestatud sama asja sõnnikuauna rajamise kohta. Veeseaduse kodifitseerimise käigus
lisati samasugune volitusnorm ka sõnnikuauna rajamise kohta. Praktikas on
Keskkonnaametile esitatud 2017. aasta algusest sõnnikuauna rajamise kohta teatiseid, kuid
puudu on olnud kindel regulatsioon teatise sisu kohta.
Veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseisu ja teatise esitamise korra kohta on
selgitused määruse nr 10 seletuskirjas, mille kättesaadavusele on viide eespool.
Veeseaduse § 165 lõike 3 järgi tuleb sügavallapanusõnniku auna rajamisest ja selle asukohast
ning veeseaduse § 166 lõike 4 järgi tuleb sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna
rajamisest ja selle asukohast teavitada Keskkonnaametit. Sügavallapanusõnniku hoidmiseks
on lubatud moodustada aun kuni 8 kuuks. Sügavallapanusõnniku kompostimiseks on lubatud
moodustada aun kuni 24 kuuks. Mõlemal juhul tuleb teatis esitada Keskkonnaametile
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vähemalt 14 päeva enne aunastamise alustamist.
Eelnõukohane määrus sätestab sügavallapanusõnniku auna rajamise ja selle asukoha ning
veeseaduse sügavallapanusõnniku kompostimiseks auna rajamise ja selle asukoha teatise
andmekoosseisu.
Sarnaselt veekaitsevööndis karjatamise andmete muutumisele tuleb ka sügavallapanusõnniku
auna rajamise kohta esitatud andmete muutumisest teatada viie tööpäeva jooksul.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Euroopa Liidu õigus põllumajanduse veekaitse valdkonnas on üle võetud veeseadusega.
Eelnõukohane määrus täpsustab seaduse rakendamise tehnilisi üksikasju ega ole otseselt
seotud Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisega.
4. Määruse mõju
Kuna määruse kehtestamisega veekaitsevööndis karjatamise teatisega seotud aluseid sisuliselt
ei muudeta, on eelnõukohase määruse mõju sama, mis on keskkonnaministri määrusel nr 10.
Seega uut oodatavat mõju veekaitsevööndis karjatamisest teatamisega ei kaasne. Sõnnikuauna
rajamisest teavitamisel loob määrus selgema arusaama andmetest, mida tuleb esitada. Muus
osas täiendavat mõju ei ole, kuna kehtiva praktika kohaselt on neid teatiseid esitatud 2017.
aasta algusest.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevus, rakendamiseks vajalikud kulud ja
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa kohe uusi tegevusi, täiendavaid kulusid ega tulusid.
Teatiseid karjatamise kohta saab esitada Keskkonnaameti veebilehel asuva rakenduse kaudu.
Sõnnikuauna rajamise teatiste esitamise kohta ei ole rakendust tehtud. Kuigi veeseadus näeb
ette teatiste esitamise vastava infosüsteemi kaudu, siis on nii veeseaduse § 278 lõike 5 kui ka
eelnõukohase määruse rakenduses sätestatud, et kuni veeseaduse § 165 lõikes 3 ja § 166
lõikes 4 nimetatud infosüsteemi valmimiseni teavitatakse Keskkonnaametit auna
moodustamisest kirjalikus vormis. Nimetatud rakenduse koostamine on olnud päevakorral,
kuid eelarveliste vahendite piiratuse tõttu ei ole selle välja töötamine leidnud veel rahastamist.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril, samal ajal uue veeseadusega.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks Maaeluministeeriumile ning arvamuse
avaldamiseks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale, Eestimaa Talupidajate Keskliidule ja
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsile eelnõude infosüsteemi EIS kaudu.
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