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Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade
ja ülereostustasu kehtestamine Peetri, Rae, Lehmja ja
Järveküla külades ning Assaku alevikus
Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14, Rae Vallavolikogu 26. augusti
1999 määrusega nr 83 kinnitatud Rae valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse
hinna reguleerimise korrast, Rae Vallavalitsuse 06. veebruari 2001 korraldusega nr 164
kooskõlastatud AS ELVESO ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide võtmise ja
saastegrupi määramise juhendist, Rae valla ja AS ELVESO vahel 23. juulil 2004 sõlmitud
lepingust vee-ettevõtjaga ning võttes aluseks AS ELVESO 28. detsembri 2004 taotluse nr
1675, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kehtestada alates 01. maist 2005 vee-ettevõtja AS ELVESO Peetri, Rae, Lehmja
ja Järveküla külade ning Assaku aleviku teeninduspiirkonnas aastateks 2005 2008 järgmised veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad, koos
käibemaksuga:
1.1 Koduklient (korter, eramu, korteriühistu, valla kultuuri- ja haridusasutus): ühik:
kr/m³
2005
2006
2007
2008
1. Veevarustus
9,48
10,34
11,27
12,38
2. Heitvee ärajuhtimine
2,83
3,09
3,37
3,67
3.Lokaalses reoveepuhastis
9,00
9,82
10,70
11,67
puhastatud heitvee
ärajuhtimine
Tabeli punktis 2 toodud hindadele lisandub AS Tallinna Vesi teenustasu Tallinna
ühiskanalisatsiooniga liitumise punktis.
1.2 Äriklient: ühik: kr/m³
1. Veevarustus
2. Heitvee ärajuhtimine
3. Lokaalses reoveepuhastis
puhastatud heitvee
ärajuhtimine

2005
17,11
15,81
21,99

2006
18,65
17,23
23,97

2007
20,33
18,78
26,13

2008
22,16
20,47
28,48

Tabeli punktis 2 toodud hindadele lisandub AS Tallinna Vesi teenustasu Tallinna
ühiskanalisatsiooniga liitumise punktis.

2. Kehtestada alates 01. maist 2005 vee-ettevõtja AS ELVESO Peetri, Rae, Lehmja
ja Järveküla külade ning Assaku aleviku teeninduspiirkonnas aastaks 2005
järgmised ülereostuse puhastamise tasu määrad, mis lisandub heitvee
ärajuhtimistasu põhihinnale. Rakendatakse Tallinna linnas kehtivaid määrasid.
Ühik: krooni/m³.
Heitvee saastegrupp
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Ülereostuse puhastamise
tasu, käibemaksuta
0
0
0
2,26
3,45
6,33
11.11
19,49

Ülereostuse
puhastamise tasu,
käibemaksuga
0
0
0
2,67
4,07
7,47
13,11
23,00

Ülereostustasu hinda korrigeeritakse aastatel 2006 – 2008 vastavalt Tallinna linnas
kehtestatud ülereostuse puhastamise tasu määradele Tallinna ühiskanalisatsiooniga
liitumispunktis.
Vastavalt ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide võtmise ja saastegrupi määramise
juhendile kehtib ärikliendile üldjuhul III saastegrupp.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
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Seletuskiri Vallavalitsuse määruse eelnõu “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuse hindade ja ülereostustasu kehtestamine Peetri, Rae, Lehmja ja Järveküla
külades ning Assaku alevikus” juurde
11.01.2005
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõige 1 sätestab, et teenuse hind
moodustub: 1) abonenttasust;
2) tasust võetud vee eest;
3) tasust heitvee ärajuhtimise eest.
Praegu abonenttasu ei kehtestata.
Sama paragrahvi lõige 3 määrab, et nimetatud teenuse hind kujundatakse selliselt, et
vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1) tootmiskulude katmine;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus.
Konkreetne hindade kehtestamine toimub Rae valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuse hinna reguleerimise korra kohaselt,(kinnitatud Vallavolikogu 26. augusti1999 a.
määrusega nr 83).
Rae Vallavalitsuses on käesoleva tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna
ja ülereostustasu kehtestamise aluseks võetud AS ELVESO poolt vee-ettevõtja leidmise
konkursile pakkumises esitatud teenuse osutamise hinnad, arvestades eelneva perioodi
prognoositud teenuse osutamise mahtusid ja hinda. Vallavolikogu määras ülalpool
nimetatud piirkonna vee-ettevõtjaks AS ELVESO 04. mai 2004 otsusega nr 235.
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 10 lõikele 1 sõlmisid Vallavalitsus ja
AS ELVESO 23. juuli 2004 lepingu milles on määratud poolte õigused ja kohustused ning
lisaga 6 teenuse osutamise hinna regulatsioon.
Esitatud määruse eelnõus esitatud hinnad on langevad kokku AS ELVESO pakkumises
ja Vallavalitsuse ja AS ELVESO vahel sõlmitud lepingu lisas 6 toodud hindadega.
Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikest 2 on veevarustuse ja
heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamise ainuõigus Vallavalitsusel palun
seadustada pakkumises ja lepingus esitatud hinnad.
Lisa: AS ELVESO 28. detsembri 2004 a. taotlus nr 1675.
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