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18.01.2021 

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste  

muutmise seadus 
 

 

§ 1. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmine 
 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 401 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

„11) lihtsustada atmosfääriõhu kaitse seaduse, jäätmeseaduse, tööstusheite seaduse ja 

veeseaduse alusel tehtavate registreeringute taotlemist ja menetlemist ning nendega seotud 

aruandluskohustuste täitmist ning kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust;“; 

 

2) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Keskkonnaloa andja võib pikendada käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaega, kui 

ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda loa andmise otsustamist selle tähtaja jooksul.“. 

 

§ 2. Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine 

 

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 81 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 
 

2) paragrahvi 82 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 86 lõikes 2 ja § 87 lõikes 2 asendatakse 

sõnad „kirjalikult või elektrooniliselt“ sõnadega „keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu“; 

 

3) paragrahvi 82 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) taotleja nimi ja isikukood või registrikood; 

2) taotleja aadress ja kontaktandmed ning kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;“; 

 

4) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Keskkonnaamet otsustab tegevuse registreerimise või sellest keeldumise 30 päeva jooksul 

nõuetele vastava registreeringu taotluse saamisest arvates.“; 

 

5) paragrahvi 82 lõikes 3 asendatakse sõna „vormid“ sõnaga „andmekoosseisu“; 

 

6) paragrahvi 83 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Käitise tegevus registreeritakse keskkonnaotsuste infosüsteemis ja selle kohta väljastatakse 

registreeringu taotlejale keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu registreerimistõend.“; 

 

7) paragrahvi 83 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 

„(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud registreeringu võib teha ja sellekohase tõendi 

väljastada keskkonnaotsuste infosüsteemi vahendusel automatiseeritult, kui on tagatud 

registreeringu tegemise eelduste automaatne kontrollimine.“; 

 

8) paragrahvi 83 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 

 



9) paragrahvi 86 lõikes 3 ja § 87 lõikes 3 asendatakse sõna „elektrooniliselt“ sõnadega 

„keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu“; 

 

10) paragrahvi 127 lõikes 2 ja § 128 lõikes 2 asendatakse sõna „vormi“ sõnaga 

„andmekoosseisu“. 

 

§ 3. Jäätmeseaduse muutmine 

 

Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 988 lõikes 1 asendatakse sõna „kirjaliku“ sõnaga „keskkonnaotsuste infosüsteemi 

kaudu“; 

 

2) paragrahvi 988 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) taotleja nimi ja isikukood või registrikood; 

2) taotleja aadress ja kontaktandmed ning kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;“; 

 

3) paragrahvi 988 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„11) registreeringu taotletav kehtivusaeg;“; 

 

4) paragrahvi 9810 lõikes 1 asendatakse sõna „esitamisest“ sõnaga „saamisest“; 

 

5) paragrahvi 9810 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses: 

„(3) Tegevus registreeritakse keskkonnaotsuste infosüsteemis ja selle kohta väljastatakse 

registreeringu taotlejale keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu registreerimistõend. 

 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreeringu võib teha ja sellekohase tõendi 

väljastada keskkonnaotsuste infosüsteemi vahendusel automatiseeritult, kui on tagatud 

registreeringu tegemise eelduste automaatne kontrollimine.“. 

 

§ 4. Tööstusheite seaduse muutmine 

 

Tööstusheite seaduse §-s 134 tehakse järgmised muudatused: 

 

1) lõike 2 sissejuhatav lauseosa ning punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Registreerimiskohustusega käitaja on kohustatud teavitama Keskkonnaametit 

kavandatavast tegevusest vähemalt kaks nädalat enne §-s 113 sätestatud tegevuse alustamist, 

esitades Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu taotluse, milles on vähemalt 

järgmised andmed: 

1) taotleja nimi ja isikukood või registrikood; 

2) taotleja aadress ja kontaktandmed ning kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;“; 

 

2) lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Loakohustuse puudumise korral registreeritakse käitaja tegevus pärast kontrollimist kümne 

tööpäeva jooksul keskkonnaotsuste infosüsteemis ja selle kohta väljastatakse registreeringu 

taotlejale keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu registreerimistõend.“; 

 

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud registreeringu võib teha ja sellekohase tõendi 

väljastada keskkonnaotsuste infosüsteemi vahendusel automatiseeritult, kui on tagatud 

registreeringu tegemise eelduste automaatne kontrollimine.“; 

 



4) lõikes 4 asendatakse sõnad „registreerimise teate vormi ja registreerimistõendi vormi“ 

sõnadega „registreerimise taotluse ja registreerimistõendi andmekoosseisu“. 

 

§ 5. Veeseaduse muutmine 

 

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 197 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Veekeskkonnariskiga tegevust kavandav isik (edaspidi käesolevas jaos taotleja) esitab 

keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu taotluse tegevuse registreerimiseks vähemalt 30 päeva 

enne selle tegevuse alustamist.“; 

 

2) paragrahvi 198 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

„(6) Käesoleva seaduse § 196 lõikes 1 nimetatud registreeringu võib teha ja sellekohase tõendi 

väljastada keskkonnaotsuste infosüsteemi vahendusel automatiseeritult, kui on tagatud 

registreeringu tegemise eelduste automaatne kontrollimine.“. 

 

§ 6. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. juulil. 
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