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1. Sissejuhatus 

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lg 1 tulenevalt on Konkurentsiametil 

(edaspidi KA) õigus määrata kaalutlusõiguse alusel menetlustoimingu vorm. HMS § 5 

lg 1 tulenevalt on KA välja töötanud ja avaldanud oma koduleheküljel hinna taotlemise 

vormid (edaspidi Küsimustikud) Exceli tabelite kujul: „Detailne küsimustik vee-

ettevõtjatele“ ja „Lihtsustatud küsimustik vee-ettevõtjatele“. Küsimustikud on välja 

töötatud konkurentsiseaduse
1
 (edaspidi KonkS) § 18

1
; ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

seaduse
2
 (edaspidi ÜVVKS) § 7

2
 lg 1, 2, 3 ja ÜVVKS § 14 lg 1, 2 lähtuvalt ning 

täidetult sisaldavad andmeid, mis vastavalt ÜVVKS § 14
2
 lg 1 võimaldavad KA-l 

kontrollida, et taotletud hind sisaldaks üksnes ÜVVKS § 14 lg 2 ettenähtud põhjendatud 

kulusid ja põhjendatud tulukust. 

KA on avaldanud Küsimustikud oma koduleheküljel: 

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18325. 

ÜVVKS § 14
2
 lg 7 alusel on vee-ettevõtja kohustatud lubama ÜVVKS-s sätestatud 

ülesannete täitmisel kontrollida oma raamatupidamist, põhjendama veeteenuse hinna 

moodustamise aluseid ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi. 

 

 

 

  

                                                 
1
 KonkS § 18

1
 sätestab, et eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja (vee-ettevõtja) on 

kohustatud pidama eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes 

järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest, mis tuleb selgelt 

määratleda ettevõtja sise-eeskirjades. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas ettevõtja 

toote või teenuse hind on mõistlikus vahekorras toote või teenuse väärtusega. 
2
 Vastavalt ÜVVKS § 7

2
 lg 1 kuni 3 peab vee-ettevõtja oma raamatupidamises pidama eraldi arvestust 

järgmiste tegevuste kaupa:  

1) veevarustus; 

2) reovee ärajuhtimine ja puhastamine; 

3) sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine; 

4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud tegevustega seotud lisateenused; 

5) liitumistasud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest; 

6) muu tegevus. 

Eelpoolt toodud punktides nimetatud kulude juures tuleb eraldi välja tuua tagastamatu abi raames 

soetatud varad. 

Kui kliendile või teisele vee-ettevõtjale osutatakse teenust mitme kohaliku omavalitsuse territooriumil, 

peab vee-ettevõtja pidama eraldi arvestust erinevate kohalike omavalitsuste kaupa ÜVVKS § 7
2
 sätestatu 

kohaselt, välja arvatud juhul, kui kohalikud omavalitsused on kokku leppinud teisiti. 

 

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18325
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2. Mõisted 

2.1 Ala – reoveekogumisala, kohaliku omavalitsuse territoorium või tegevuspiirkond, 

millele vee-ettevõtja soovib kooskõlastada veeteenuse hinda. 

2.2 Auditeeritud majandusaasta 1 – auditeeritud majandusaastale 2 eelnenud 

majandusaasta (peab sisaldama igal juhul auditeeritud majandusaasta 

tulemusi) Näide: kui hinda tullakse kooskõlastama juunis 2014 (juhul, kui 

ettevõtja majandusaasta kestab jaanuarist kuni detsembrini), siis auditeeritud 

majandusaasta 1 on aasta 2011. 

2.3 Auditeeritud majandusaasta 2 – hinna kooskõlastamise aastale üleeelnev 

majandusaasta (peab sisaldama igal juhul auditeeritud majandusaasta 

tulemusi) Näide: kui hinda tullakse kooskõlastama juunis 2014 (juhul, kui 

ettevõtja majandusaasta kestab jaanuarist kuni detsembrini), siis auditeeritud 

majandusaasta 2 on aasta 2012.  

2.4 Enne hinna kehtestamist reguleeritavad teenused – enne hinna kehtima 

hakkamist kooskõlastatavad veeteenuste hinnad, mida võib ja saab osutada vaid 

vee-ettevõtja. 

2.5 Hinna arvutus 12 kuu andmete alusel - 12-kuuline periood (hinna 

kooskõlastamise aasta), mille andmed on veeteenuste hindade arvutamise aluseks 

(prognoos). Näide: kui hinda tullakse kooskõlastama juunis 2014 (juhul, kui 

ettevõtja majandusaasta kestab jaanuarist kuni detsembrini), siis veerus „hinna 

arvutus 12 kuu andmete alusel“ kajastatakse 2014 aasta andmeid. 

2.6 Hinna kehtestamise järgselt  reguleeritavad ettevõtja põhitegevusega seotud 

teenused – pärast hindade kehtima hakkamist kontrollitavate teenuste hinnad ja 

tasud (näiteks liitumistasud). 

2.7 Majandusaasta 3 – hinna kooskõlastamise aastale eelnev majandusaasta. Näide: 

kui hinda tullakse kooskõlastama juunis 2014 (juhul, kui ettevõtja majandusaasta 

kestab jaanuarist kuni detsembrini), siis majandusaasta 3 on 2013 aasta.  

2.8 Muu tegevus - tegevusalad, mis ei ole otseselt seotud veeteenuste müügiga 

(näiteks purgimine, kinnisvaraarendused, muu monopoolne tegevus (näiteks 

kaugküte), rent, ehitus jne). 
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3. Küsimustik  

3.1 KA on töötanud välja kaks Küsimustikku: 

1. Lihtsustatud küsimustik vee-ettevõtjatele (edaspidi Lihtsustatud küsimustik) - 

küsimustik vee-ettevõtjatele, kes taotlevad kõikidel aladel ühtset veeteenuse hinda ja 

ei osuta veeteenust teistele vee-ettevõtjatele; 

2. Detailne küsimustik vee-ettevõtjatele (edaspidi Detailne küsimustik) - küsimustik 

vee-ettevõtjatele, kes taotlevad erinevaid veeteenuse hindasid erinevatel aladel või 

osutavad teenust teis(t)ele vee-ettevõtja(te)le. 

Detailse küsimustiku täitjatel tuleb ettevõtja kohta käivad andmed kajastada: 

a. sõltuvalt alade (reoveekogumisala; kohaliku omavalitsuse territooriumid; 

tegevuspiirkond) arvust, millele erinevat hinda soovitakse. Küsimustikku täites 

tuleb ala, kus hinda kehtestada soovitakse, nimetada ära veeru pealkirjas ja 

vajadusel ka Detailse küsimustiku ridadel; 

b. kui osutatakse teenust teisele vee-ettevõtjale, tuleb kulud eristada vee-

ettevõtjate kaupa. Küsimustikku täites tuleb nimetada vee-ettevõtja, kellele 

teenust osutatakse, veeru pealkirjas ja vajadusel ka Detailse küsimustiku 

ridadel. 

3.2 Küsimustikud (Detailne küsimustik ja Lihtsustatud küsimustik) koosnevad 

alljärgnevatest lehekülgedest: 

1. „Lisamaterjalid“ - loetelu koos hinnataotlusega KA-le esitatavatest 

lisamaterjalidest (vt käesoleva juhendi punkti 4.11). 

2. „Tabel A. Ost-Müük“ – Ost: teistelt vee-ettevõtjatelt ostetud teenus. Müük: vee-

ettevõtja poolt klientidele müüdud teenused. Kui vee-ettevõtja osutab veeteenust 

mitmele alale/vee-ettevõtjale ja taotleb neis erinevaid veeteenuse hindasid, siis 

tuleb andmed esitada vastavalt alade/vee-ettevõtjate kaupa, millele/kellele 

erinevaid hindasid taotletakse. Kui mõnel alal kehtivad juriidilistele ja 

füüsilistele isikutele erinevad hinnad, siis esitada andmed eraldi juriidiliste ja 

füüsiliste isikute kohta. Veergudesse „Auditeeritud majandusaasta 1“, 

„Auditeeritud majandusaasta 2“ ja „Majandusaasta 3“ märgitakse neil 

perioodidel kehtinud veeteenuse hinnad, veergu „Hinna arvutus 12 kuu andmete 

alusel“ märgitakse KA-le kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad. 

3. „Tabel B. Kasumiaruanne“ – majandustegevus tegevusalade kaupa. Veerus 

„Vastavalt rmtp aruandele“ esitatud andmed peavad ühtima äriregistri 

teabesüsteemis
3
 kajastatud andmetega. 

4. „Tabel C. Üldiseloomustus“ – vee-ettevõtja üldised andmed ettevõtja poolt 

osutatava veeteenuse kohta. Kui vee-ettevõtja soovib kooskõlastada erinevad 

veeteenuse hinnad erinevatele aladele/vee-ettevõtjatele, siis tuleb „Tabel C. 

Üldiseloomustus“ kopeerida ning täita kõikide alade/vee-ettevõtjate kohta, kus 

veeteenuse hinda kooskõlastada soovitakse. 

5. „Tabel D. Investeeringud“ – esitada ettevõtja poolt teostatud/planeeritavad 

investeeringud detailselt teenuste lõikes eristades liitumistasudest, 

sihtfinantseerimisest ja ettevõtte vahenditest (laenu ja omavahenditest) tehtud 

investeeringud. Soetatud või rekonstrueeritud põhivara loetelu tuleb ära tuua 

mõistliku detailsusastmega (näit. teostatud torustiku rekonstrueerimine nimetades 

piirkonna ja rekonstrueeritud torustiku pikkuse). Lõpetamata ehitise summa 

kirjutatakse lahti vaid hinna kooskõlastamise aastal. 

                                                 
3
 https://ariregister.rik.ee/ 
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6. „Tabel E1. Põhivara“ ja „Tabel E2. Põhivara“ – Küsimustiku täitmisel valib vee-

ettevõtja põhivara andmete esitamiseks kas „Tabel E1. Põhivara“ või „Tabel E2. 

Põhivara“ (mõlemat üheaegselt täita ei ole vaja). Leheküljel „Tabel E1. 

Põhivara“ või „Tabel. E2 Põhivara“ esitatakse põhivara arvestus alade/vee-

ettevõtjate lõikes nii soetus- kui ka jääkmaksumuses. Vara maksumustes tuleb 

eristada liitumistasudest soetatud vara, sihtfinantseerimisest soetatud vara ning 

ettevõtte vahenditest (laenu ja omavahenditest) soetatud vara maksumused. 

Põhivara ümberklassifitseerimise real kajastatakse lisaks raamatupidamislikule 

ümberklassifitseerimisele ka põhivara ümberjaotust nii veergude (tegevusalade) 

kui ka ridade vahel (näiteks omafinantseerimisele on hiljem saadud katet 

liitumistasudest). Kontrollida tuleb, et tabelis kajastatud kulum ühtiks leheküljel 

„Tabel B. Kasumiaruanne“ kulumi real veerus „Vastavalt rmtp aruandele“ 

kajastatud andmetega (info põhineb äriregistri teabesüsteemis kajastatud 

andmetel) ja investeeringute summad ühtiksid leheküljel „Tabel D. 

Investeeringud“ kajastatud investeeringute summadega. Leheküljel „Tabel D. 

Investeeringud“ kajastatu on lahti kirjutus „Tabel E1. Põhivara“ või „Tabel E2. 

Põhivara“ kajastatud investeeringutest, mistõttu peavad andmed nendel 

lehekülgedel ühtima.  

7. „Tabel F. Keskkonnatasud“ – ettevõtja poolt tasutud/tasutavad keskkonnatasud 

vee ja reovee käitlemisel. Kui ühele saasteliigile rakendatakse erinevaid 

koefitsiente (erinevad suubla koefitsiendid, efektiivsuse koefitsiendid), siis tuleb 

need tabelis näidata erinevatel ridadel. Kui ettevõtja on ammutanud vett alla 

5 m
3
 ööpäevas ja seda ei ole maksustatud vee erikasutusõiguse tasuga, siis 

esitada need veekogused leheküljel „Tabel F. Keskkonnatasud“ eraldi real, 

märkides tasu suuruseks 0. Esitatud andmeid koondab keskkonnatasude suuruse 

osas tööleht „Tabel B. Kasumiaruanne“. Tuleb jälgida, et leheküljel „Tabel F. 

Keskkonnatasud“ kajastatud saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu summad 

ühtiksid leheküljel „Tabel B. Kasumiaruanne“ veerus „Vastavalt rmtp 

aruandele“ kajastatud saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu summadega. 

Keskkonnatasude kohta esitatud andmed  on aluseks saastetasu ja vee-

erikasutusõiguse tasu põhjendatuse analüüsimisel. 

8. „Tabel G. Elektrikulu“ – leheküljel näidatakse elektrikulu alale/vee-ettevõtjale, 

mille osas veeteenuse hinda taotletakse. Kui objekti kasutatakse ka teiste 

alade/vee-ettevõtjate tarbeks, tuleb objekti elektrikulu (€) eristada alade/vee-

ettevõtjate lõikes. Küsimustikus tuleb leheküljel „Tabel G. Elektrikulu“ esitada 

ka nende objektide elektrikulu (€), mida alade/vee-ettevõtjate varustamiseks ei 

kasutata, et KA-l oleks võimalik kontrollida elektrikulu kohta esitatud andmete 

õigsust, s.t vastavust leheküljel „Tabel B. Kasumiaruanne“ elektrikulu real 

veerus „Vastavalt rmtp aruandele“ kajastatud andmetele. 

9. „Tabel H. Teenuste hinnad“ – leheküljel näidatakse vee-ettevõtja poolt 

taotletavate tasude kujunemine lähtuvalt teenuse osutamiseks vajalikest 

põhjendatud kuludest ja põhjendatud tulukusest. Veeteenuse hinnas sisalduv 

põhjendatud tulukuse summa ei tohi ületada juhendmaterjali „Veeteenuse hinna 

arvutamise soovituslikud põhimõtted“
4
 punkti 6 kohaselt arvutatud põhjendatud 

tulukuse summat. 

                                                 
4
 Avaldatud KA koduleheküljel http://www.konkurentsiamet.ee rubriigis Energeetika- ja 

veeteenistus/Vesi/Hinna kooskõlastamise metoodikad ja juhendid 

http://www.konkurentsiamet.ee/
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10. „TAOTLUS“ - ettevõtja loetleb ükshaaval kõik tema poolt taotletavad 

veeteenuste tasud.  

Täidetud Küsimustik koos seletuskirjade, lisatabelite ja muude materjalidega peab 

olema allkirjastatud (soovitavalt digitaalselt) ettevõtja seadusliku esindaja(-te) või 

vastavaid volitusi omava isiku poolt. 

4. Küsimustiku / Hinnataotluse esitamise kord 

4.1 Andmed esitatakse Küsimustikus täisaastatena, sõltuvalt majandusaasta algusest 

ja lõpust. Kui ettevõtja esitab hinnataotluse veeteenuse hinna kooskõlastamiseks  

I poolaastal (01.01–30.06) täidetakse Küsimustiku veerg „hinna arvutus 12 kuu 

andmete alusel“ jooksva aasta andemetega. Hinnataotlust menetletakse jooksva 

aasta andmete alusel. Kui ettevõtja esitab hinnataotluse veeteenuse hinna 

kooskõlastamiseks II poolaastal (01.07–31.12), siis täidetakse Küsimustiku veerg 

„majandusaasta 3“ jooksva aasta andmetega, seejuures näidatakse kogu jooksva 

aasta veeteenuse müügi andmed senikehtinud hindadega. Hinnataotlust 

menetletakse järgneva aasta andmete alusel. 

4.2 Küsimustiku täitmise hõlbustamiseks on Küsimustikku sisestatud valemeid, mille 

kustutamine ja ülekirjutamine ei ole soovitatav. KA on valemitega ühendanud ehk 

„linkinud“ samad andmed erinevatel Küsimustiku lehekülgedel (näiteks müüdud 

vee hulk leheküljel „Tabel A. Ost-Müük“ võrdub leheküljel „Tabel C. 

Üldiseloomustus“ real „Vee müük tarbijatele“ esitatud andmetega ehk leheküljel 

„Tabel A. Ost-Müük“ on lahti kirjutus leheküljel „Tabel C. Üldiseloomustus“ 

kajastatud müügimahtudest). 

4.3 Küsimustiku lehekülgedel esitatud ühikud (tuh € ja tuh m³) on näitlikud ja nende 

täpsusastet võib muuta tehes Küsimustikku vastavad parandused. Näiteks 

väiksemate ettevõtjate puhul võib osutuda otstarbekaks esitada rahalised andmed 

eurodes ja mahulised näitajad m
3
-tes. 

4.4 Erinevate aastate kohta ridades kajastatud andmed peavad olema omavahel 

võrreldavad (kõik andmed tuleb viia vastavusse hinna kooskõlastamise aastal 

kasutatud printsiipidega). Näiteks kui aastani 2013 paiknes teatav kuluartikkel 

teatava kulurea all ning aastal 2013 teise kulurea all, siis tuleb tabelites eelnevate 

aastate kuluread viia sisult võrreldavaks hinna kooskõlastamise aastal 

rakendatavate põhimõtetega. 

4.5 Vajaduse korral võib tulu/kulu artikleid põhjalikumalt selgitada või täpsemalt 

liigitada ning lisada täiendavaid ridu. Lisaridade sissetoomisel palume need 

märkida eri värviga. Samuti võib vastavate tulu/kulu artiklite puudumisel 

kompaktsuse mõttes ridu ja veerge kinni katta (hide´ida), mitte kustutada 

(delete’ida). Palume kindlasti “muude tulude/kulude” olemasolul esitada ka nende 

loetelu ning vastavad selgitused. 

4.6 Kui ettevõtja esitab KA-le järgmise hinnataotluse (näiteks aastal 2016 ning eelnev 

hinnakooskõlastus jäi aastasse 2011), siis esitatakse andmed ka kogu 

vahepealse perioodi kohta nii, et Küsimustike lehekülgedel kajastatud info 

majandusaasta tegelikest näitajatest oleks järjepidev (näiteks 2011 aasta hinna 

kooskõlastamisel olid 2011 aasta andmed prognoositud. 2016 aastal Küsimustikku 

esitades peaks andmed, mis olid prognoositud (s.t 2011 aasta andmed), olema 

asendatud  tegelike andmetega). 

4.7 Kui ettevõtja taotleb tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ning puhastamise eest, siis peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

kasutamise eeskiri sisaldama ühiskanalisatsiooni juhitava sademe- ja drenaaživee 
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ning muu pinnase- ja pinnavee koguse arvestamise või mõõtmise aluseid 

(ÜVVKS § 15 lg 2). 

4.8 Kui ettevõtja soovib lähtuvalt ÜVVKS § 14 lg 3 (ÜVVKS § 14 lg 1 p-s 2 ja 3 

nimetatud tasude osas) kooskõlastada erinevaid tasusid sõltuvalt reo-, sademe- ja 

drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee reostatusest, siis peab ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni kasutamise eeskiri sisaldama reostuse piirmäärasid 

(reostusgruppe) sõltuvalt reostatusest (ÜVVKS § 8 lg 4 p 2). 

4.9 KA võib vajadusel punktis 3.2. toodud Küsimustiku lehekülgede loetelu 

täiendada. 

4.10 Lisaks punktis 3 nimetatud Küsimustikule tuleb vee-ettevõtjal KA-le esitada 

järgmised andmed/dokumendid: 

1. Kohaliku omavalitsuse (KOV) õigusakt vee-ettevõtjaks määramise kohta või 

osundada täpne internetilehekülg (link), kus nimetatud õigusakt on kättesaadav. 

2. KOV õigusakt veeteenuse hinna kehtestamise kohta (vajalik juhul kui veeteenuse 

hind ei ole eelnevalt kooskõlastatud KA-ga) või osundada täpne internetilehekülg 

(link), kus nimetatud õigusakt on kättesaadav. 

3. KOV kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri või osundada 

täpne internetilehekülg (link), kus nimetatud õigusakt on kättesaadav. 

4. Lepingud KOV-ga, mis mõjutavad veeteenuse hinda (näiteks ühiskanalisatsiooni 

kaudu avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaaživee ning muu 

pinnasevee ärajuhtimise ja puhastamise leping; tuletõrjehüdrantide hooldusleping; 

kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks ja õppusteks ning hüdrantide 

katsetusteks kasutatava vee kompenseerimise leping jne). 

5. Kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või osundada 

internetilehekülg (link), kus nimetatud kava on kättesaadav. 

6. Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisotsused ja veemajandusprojekti 

majandus- ja finantsanalüüsi(d). 

7. Informatsioon valitud elektrimüüja kohta (s.h esitada vähemalt kolm alternatiivset 

sama riskiastmega elektrienergia hinnapakkumist erinevatelt müüjatelt, põhjendades 

miks otsustati valitud elektrimüüja kasuks). 

8. Müügimahu prognoosi põhjendus (investeeringud, klientide arv, vm tegurid) ja 

veekao prognoosi põhjendus (s.h omatarbevesi, milleks ja millistes hulkades kulub, 

kuidas teostatud investeeringud veekadu on mõjutanud, jne). Omatarbevesi on 

võetud vee kogus, mida kasutatakse vee-ettevõtja poolt kaasnevate hooldustööde 

läbiviimisel. Omatarbevee hulka ei arvestata tuletõrjeks võetavat  vett ega võetud 

vee kogust, mida vee-ettevõtja kasutab muuks otstarbeks (nt kontoriruumides). 

Omatarbevett ei arvestata müüdud vee mahu hulka. 

9. Kui on, siis saastetasude asendamise leping. 

10. Kooskõlastamiseks esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega seotud 

teenuste (põhiteenustega seotud teenuste) hinna kooskõlastamisel tuleb selgitada ja 

põhjendada, kas ja miks ollakse antud teenuse osutamisel turgu valitsevas seisundis. 

11. Punktis 3.2 nimetatud tabeli (Tabel D. Investeeringud) juurde seletuskiri, mis peab 

sisaldama: 

a)  suuremate investeeringute põhjendust koos tasuvusanalüüsiga; 

b) hinnangut investeeringute mõjust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse 

hindade kujunemisele ning selgitust, kuidas teostatav investeering tagab 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi jätkusuutlikkuse. 

12. Selgitus ettevõtte üldkulude jagamise kohta erinevate tegevusalade (veeteenuse ja 

muu tegevus), alade/vee-ettevõtjate ja erinevate teenuste (võetud vee teenus, reovee 

ärajuhtimise ja -puhastamise teenus, vm) vahel. Üldkulude kohta tuleb esitada 
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ettevõtte üldkulud kokku ning nendest veeteenuse hindadesse lülitatav osa lähtudes 

Küsimustiku leheküljel „Tabel B. Kasumiaruanne“ esitatud ülesehitusest.  

Eeltoodud selgitust illustreerib Küsimustiku leheküljel „Lisamaterjalid“ p-s 12 

esitatud tabel. 

13. Seletuskiri kooskõlastatava hinna muutuse põhjustega osundades tehtavate kulude 

arvulisele muutusele. 

14. Kolme suurema kululiigi  (v.a elektrikulu, kemikaalide kulu, keskkonnatasud ja 

teiselt vee-ettevõtjalt ostetud teenus, kuna nimetatud kulude lahti kirjutus esitatakse 

Küsimustikus) lahti kirjutus, s.t kulud, millest kululiik koosneb, tuleb kajastada 

mahu, hinna, maksumuse lõikes kõikide aastate, st „Auditeeritud majandusaasta 1“ 

kuni „Hinna arvutus 12 kuu andmete alusel“ kohta. Kui kululiik kasvab võrreldes 

eelneva perioodiga, on kasvu vajalik põhjendada. 

15. Kemikaalide kulu lahti kirjutus kujul, kus oleks kajastatud kemikaalide kogus ning 

hind iga kemikaali puhul eraldi. Nimetada konkreetse kemikaali kasutusotstarve. 

Andmed kemikaalide kohta tuleb esitada kõikide aastate kohta, st „Auditeeritud 

majandusaasta 1“ kuni „Hinna arvutus 12 kuu andmete alusel“. 

16. Investeeringute teostamiseks võetud laenude laenulepingud. 

17. Kui ettevõtja soovib lähtuvalt ÜVVKS § 14 lg 3 kooskõlastada (ÜVVKS § 14 lg 1 

p-s 2 ja 3 nimetatud tasude osas) erinevaid tasusid sõltuvalt reo-, sademe- ja 

drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee reostatusest, siis tuleb osundada koos 

arvuliste näitajatega, milliste konkreetsete kulude lisandumine põhjustab iga 

järgmise reostusgrupi kõrgema tasu võrreldes eelmise reostusgrupi tasuga. 

Kui vee-ettevõtja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid 

või kui taotluses on muid puudusi, määrab KA taotluse esitajale tähtaja puuduste 

kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib KA jätta 

taotluse läbi vaatamata HMS § 15 alusel. 

 


