ASJAÕIGUSSEADUSE RAKENDAMISE SEADUSE JA TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUSE
(tehnovõrgu talumise tasu muutmine)
EELNÕU SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Tehnovõrgu talumise tasu muutmise eelnõuga lahendatakse tehnovõrgu talumise tasu kõige
akuutsemad probleemid, nähes ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim
koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmise.
Talumistasu

selgemaks

arvestamiseks

on

eelnõus

välja

pakutud

eelduslike

koefitsientide

kehtestamine kitsenduse sisulise ulatuse määramiseks. Kui tegemist on sellise maaga, mille
sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu talumise kohustuse tõttu oluliselt kitsendatud, siis on
kitsenduse sisuline ulatus 100%. Kui maa kasutamine on osaliselt võimalik (näiteks tegemist on
maatulundusmaaga, mida faktiliselt haritakse), siis on kitsenduse sisuline ulatus 50%. Kui maa
kasutamine ei ole oluliselt takistatud ja tehnovõrk on selle maa kasutamiseks vajalik, siis on
kitsenduse sisuline ulatus 0, st sellise kitsenduse eest talumistasu ei maksta. Kitsenduse eeldusliku
ulatuse kehtestamine tähendab, et konkreetse olukorra asjaolusid arvestades saab koefitsiendist ka
kõrvale kalduda. Sellisel viisil on tagatud regulatsiooni piisav paindlikkus.
Teiseks lahendatavaks probleemiks on tasu ebapiisav suurus. Kohtupraktikas väljakujunenud
seisukohtade kohaselt tuleb maaomanikule omandireformi käigus koos tehnovõrguga omandatud maa
eest üldjuhul hüvitada ainult maamaksu kulu. Selline tasu, mis katab ainult maaomaniku reaalselt
kantavad kulud, ei ole Justiitsministeeriumi hinnangul õiglane ja kohene hüvitis omandi olulise
kitsendamise eest, eriti arvestades ka asjaolu, et aastaid oli talumistasu sisuliselt olematu. Selle
probleemi lahendamiseks on eelnõus tehnovõrgu talumise tasu suuruseks välja pakutud 7,5%
tehnovõrgu rajatise aluse maa maksustamishinnast. Sellise suurusega tasu hüvitab omanikule lisaks
maamaksu kulule (mille suurus on kuni 2,5% maa maksustamishinnast) vähemalt mingil määral ka
saamata jäänud tulu.
Kolmandaks lahendatakse eelnõus talumistasu taotlemise menetluslikud ja muud õigustehnilised
probleemid. Sätestatakse selgelt, et tehnovõrgu rajatised on tsiviilkäibes vallasasjadena, samuti
sätestatakse, millises menetluses toimub tasu taotlemine nii juhul, kui tegemist on seadusjärgse
talumiskohustusega, kui ka juhul, kui talumiskohustus on tekkinud sundvaldusest.
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1.2. Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu väljatöötamist juhtis Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik
Vaike Murumets (vaike.murumets@just.ee). Eelnõu on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi
õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse keeletoimetaja Mari Koik (mari.koik@just.ee).

1.3. Märkused
1

Eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi

punkti 3.15 neljanda alapunktiga

„Tehnorajatiste talumistasude eelnõu.“
Eelnõu on seotud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse
ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (EISis toimik nr 16-0948), milles
lahendatakse mh tehnovõrgu sundvalduse seadmise menetluslikud probleemid.
Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.

Seletuskirjas viidatud õigusaktid ja nende muudetavad redaktsioonid
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AÕS

asjaõigusseadus (RT I, 25.01.2017, 5)

AÕSRS

asjaõigusseaduse rakendamise seadus (RT I, 25.01.2017, 6)

EhS

ehitusseadustik (RT I, 25.01.2017, 7)

EhSRS

ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (RT I, 15.12.2016, 4)

ELTS

elektrituruseadus (RT I, 25.01.2017, 3)

ESS

elektroonilise side seadus (RT I, 17.05.2016, 2)

HMS

haldusmenetluse seadus (RT I, 25.10.2016, 5)

KASVS

kinnisasja sundvõõrandamise seadus (RT I, 25.01.2017, 8)

KKütS

kaugkütteseadus (RT I, 12.07.2014, 60)

MaaMS

maamaksuseadus (RT I, 10.11.2016, 10)

MaaKatS

maakatastriseadus (RT I, 21.06.2016, 17)

MGS

maagaasiseadus (RT I, 30.12.2015, 85)

MHS

maa hindamise seadus (RT I, 30.12.2015, 29)

PSJKS

põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus (RT I, 06.05.2016, 8)

TsMS

tsiviilkohtumenetluse seadustik (RT I, 28.12.2016, 23)

TsÜS

tsiviilseadustiku üldosa seadus (RT I, 12.03.2015, 107)

TuMS

tulumaksuseadus (RT I, 31.12.2016, 5)

ÜVVKS

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I, 23.12.2014, 24)

1
2

Valitsuse tegevusprogramm 2016–2019.
Eelnõuga muudetavad seadused on esitatud paksus kirjas.
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Seletuskirjas kasutatud muud lühendid
EIS

-

(Vabariigi Valitsuse) eelnõude infosüsteem

jms

-

ja muu selline

lg

-

lõige

n-ö

-

nii-öelda

p

-

punkt

RKPJKo

-

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus

RKTKo

-

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus

RT

-

Riigi Teataja

TlnRKKo

-

Tallinna Ringkonnakohtu otsus

v.a

-

välja arvatud

VTK

-

(eelnõu) väljatöötamiskavatsus

Seletuskirjas viidatud kohtulahendid
1. RKPJKo

30.04.2004

nr

3-4-1-3-04.

Tallinna
2

Ringkonnakohtu

taotlus

kontrollida

4

asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15 lg 1 ja § 15 lg 2 vastavust põhiseadusele;
2. RKPJKo 17.04.2012 nr 3-4-1-25-11. Õiguskantsleri taotlus tunnistada asjaõigusseaduse
1

§ 158

lõige 1 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15

2

lõiked 1–2 koostoimes

4

asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15 lõigetega 2–4 kehtetuks osas, milles need ei
näe avalikes huvides vajalike tehnovõrkude või -rajatiste talumise kohustuse eest kinnisasja
2

omanikule ette piisavat tasu, ning asjaõigusseaduse § 158 lõike 1 esimene lause osas, milles
4

see teeb viite asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15 sätestatud tasu suurusele;
3. RKTKo 24.09.2012 nr 3-2-1-105-12. Marju Ude ja Piret Ude hagi Mittetulundusühingu
Lohusalu Vesi ja Tiina Nuuteri vastu Mittetulundusühingu Lohusalu Vesi kohustamiseks
eemaldama kinnistut läbiv magistraaltorustik ja Tiina Nuuteri kohustamiseks eemaldama
kinnistut läbiv liitumistorustik ning Tiina Nuuteri vastuhagi Marju Ude ja Piret Ude vastu
talumiskohustuse tuvastamiseks või kinnistu koormamiseks reaalservituudiga;
4. RKTKo 11.03.2015 nr 3-2-1-87-14. Marrit Maivälja hagi Elering AS-i vastu 20 465 euro
13 sendi ja viivise saamiseks ning aastatasuna 38 520 euro 64 sendi maksmise kohustuse
tuvastamiseks;
5. TlnRKKo 26.05.2015 nr 3-13-1670/72. JS kaebus Harku Vallavolikogu 27.06.2013 otsuse nr
82 tühistamiseks;
6. TlnRKKo 03.06.2015 nr 3-14-51574/48. Foreva Veod OÜ kaebus Tallinna Linnavalitsuse
18.06.2014 korralduse nr 975-k tühistamiseks.

Seletuskirjas viidatud muud allikad
1. AÕS I/autor – Asjaõigusseadus I, 1.–3. osa (§-d 1–167). Kommenteeritud väljaanne.
Koostajad Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Tarvo Puri. Juura, Tallinn 2014;

3

2. MüKoBGB/autor – Münchener Kommentar zum BGB. 7. Auflage. Verlag C.H.Beck 2015;
3. TsÜS/autor – Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Koostajad Paul
Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. Juura, Tallinn 2010.
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2. Seaduse eesmärk
Eelnõuga nähakse ette selged reeglid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele
senisest suurema talumistasu maksmiseks.
Seaduse muudatuse tulemusel soovitakse saavutada olukord, kus tehnovõrgu talumise tasu
arvutamiseks vajalikud koefitsiendid oleksid sätestatud üldõigusaktis selgelt ja üheselt mõistetavalt.
Muudatuste eesmärgiks on ühtlustada talumistasude maksmise praktika ning hüvitada maaomanikele
lisaks kantud kuludele (peamiselt maamaksu kulu) ka saamata jäänud tulu. Oluline on ka
võrguettevõtjate halduskoormuse vähendamine ning talumiskohustuse senisest õiglasem hüvitamine.
Justiitsministeerium saatis 2016. aasta mais kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
„Maaomanikele põhiseaduspärase tehnovõrkude talumistasu maksmiseks vajaliku seaduseelnõu
väljatöötamise

kavatsuse“

(EISis

toimik

nr

16-0515).

VTK

kooskõlastasid

märkustega

Rahandusministeerium, Maaeluministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Keskkonnaministeerium VTK-d ei kooskõlastanud.
VTK kohta avaldasid arvamust järgmised organisatsioonid: Imatra Elekter AS, Telia Eesti AS, Eesti
Erametsaliit, VKG Elektrivõrgud OÜ, Elering AS, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit,
Talumiskohustusega Omanike Liit, Eesti Omanike Keskliit, Elektrilevi OÜ, Eesti Vee-ettevõtete Liit ja
AS Gaasivõrgud (Justiitsministeeriumi dokumendiregistris kiri nr 8-1/3618).
Nii arvamuse andjad kui ka kooskõlastajad üldiselt toetasid VTK eesmärke, kuid tegid rohkelt märkusi
selle

kohta,

kuidas

neid

kõige

paremini

saavutada.

VTK

kooskõlastamata

jätnud

Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ametiga toimusid arutelud erimeelsuste lahendamiseks.
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3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
3.1. Üldine ülevaade
3.1.1.

Tehnovõrgu talumise kohustus

Isiku õigus oma asjale (omand) võib olla kitsendatud teiste isikute õigustega. Kui omandi esemeks on
maatükk (kinnisasi), siis võib omand olla kitsendatud teisele isikule kuuluva asja, sh mõne tehnovõrgu
osaks oleva rajatise talumise kohustusega.
Käesoleva eelnõu kohaldamisalasse kuuluvad eelkõige järgmised tehnovõrgud:


Üleriigilised võrgud
o

Elektrivõrk on elektrienergia edastamiseks kasutatav süsteem, mis koosneb põhivõrgust
3

ja jaotusvõrgust. Eestis on üks elektri põhivõrguettevõtja (Elering AS), kellele kuulub u
5500 kilomeetrit elektriliine. Elektri jaotusvõrguettevõtjaid on 34,

4

neist suurim on

Elektrilevi OÜ (turuosa 87,5%), talle järgnevad Imatra Elekter AS ja VKG Elektrivõrgud
OÜ. Jaotusvõrgu liinide kogupikkus on üle 60 000 km.
o

5

Gaasivõrk on maagaasi edastamiseks kasutatav süsteem, mis koosneb põhivõrgust
(ülekandevõrgust) ja jaotusvõrgust.

6

Eestis on üks maagaasi ülekandevõrguettevõtja

(Elering AS), kellele kuulub 878 km ülekandevõrke. Gaasi jaotusvõrguettevõtjaid on 25,
neist suurim on AS Gaasivõrgud. Maagaasi jaotusvõrgu liinide kogupikkus on u 2100 km.
o

7

8

Elektroonilise side võrk on signaalide edastamiseks kasutatav süsteem, näiteks
satelliitvõrk,

telefonivõrk,

andmesidevõrk,

mobiiltelefonivõrk,

ringhäälinguvõrk,

kaabellevivõrk ja elektrikaablisüsteem, kui seda kasutatakse signaalide edastamiseks või
9

suunamiseks. Käesoleva eelnõu seisukohalt on asjassepuutuvad need sidevõrgud, milles
signaali edastamine toimub kaabli kaudu.

10

Mitmed sideettevõtjad kuuluvad Eesti

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu (ITL).


11

Lokaalsed võrgud
o

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on süsteem, mille kaudu osutatakse veega varustamise
ning reovee, sademevee jms ärajuhtimise ja puhastamise teenust.
võrkude täpse ulatuse kohta puuduvad.
ettevõtjat.

13

12

Andmed nende

Eesti Vee-ettevõtete Liitu (EVEL) kuulub 45 vee-

14

3

ELTS § 3 p 11 ja 21.
Jaotusvõrguettevõtjad elektriturul | Konkurentsiamet.
5
Elektrivõrgu kohta põhjalikumalt vt Elektrivõrk – Energiatalgud.
6
MGS § 2 p 16 ja 21.
7
Võrguettevõtjad gaasiturul | Konkurentsiamet.
8
Gaasivõrgu ja -turu kohta põhjalikumalt vt Gaasiturg – Energiatalgud.
9
ESS § 2 p 8.
10
Elektroonilise side kohta põhjalikumalt vt Elektrooniline side | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
11
Andmed ITL kodulehelt http://www.itl.ee/index.php?group=32&page=163.
12
ÜVVKS § 1 lg 1.
13
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kohta põhjalikumalt vt Ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Keskkonnaministeerium.
14
Andmed EVELi kodulehelt http://evel.ee/organisatsioon/liikmeskond-2/.
4

|

6

o

Kaugküttevõrk on soojuse edastamiseks kasutatav süsteem.
16

kaugküttevõrku ning 1430 km soojustorustikku.
Ühingusse (EJKÜ) kuulub 44 ettevõtjat.

15

Kokku on Eestis 239

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte

17

Kõik eelnimetatud võrgud koosnevad ehitistest (rajatistest), millel on seadusjärgne kaitsevöönd.
Kaitsevööndi ruumiline ulatus (laius meetrites) on kehtestatud EhS § 70 lg 8 alusel antud majandus- ja
1

taristuministri määrusega ning ÜVVKS § 3 lg 3 alusel antud keskkonnaministri määrusega.
Nende võrkude talumise õiguslik alus võib olla järgmine:


18

Sunniviisilised (seadusjärgsed) kitsendused:
o

Vahetu seadusjärgne kitsendus – kitsendus kehtib vahetult seaduse jõul, ilma täiendava
kehtestamisaktita. Tehnovõrgu vahetu seadusjärgne kitsendus on sätestatud AÕSRS §
2

15 lg-tes 1 ja 2.
o

Sundservituut – huvitatud isik saab nõuda vormilt eraõigusliku piiratud asjaõiguse
(servituudi) tekkimiseks vajalike tahteavalduste andmist. Tehnovõrkude puhul on
reaalservituudi nõudeõigus sätestatud AÕS §-s 158.

o

Haldusaktist tulenev kitsendus – tehnovõrgu rajatise talumise kohustuse saab
kehtestada nn tehnovõrgu sundvaldusega,
1

19

1

mille õiguslikuks aluseks on AÕS § 158 ja

3

KASVS §-d 46 –46 .


Vabatahtlikud kitsendused:
o

Piiratud asjaõigus – poolte vabatahtliku tehingu tulemusena tekkinud kinnisomandi
asjaõiguslik kitsendus, tehnovõrkude puhul eelkõige isiklik kasutusõigus (AÕS § 225–
228).

o

Võlaõiguslik kokkulepe – poolte kokkulepe selle kohta, et kinnisasjaga on mööduvaks
otstarbeks ühendatud tehnovõrgu rajatis.

3.1.2.

20

Talumiskohustuse hüvitamine

Tehnovõrgu talumise kohustusest tuleneva kitsenduse hüvitamise põhimõtted sõltuvad nii tehnovõrgu
omadustest kui ka kitsenduse õiguslikust alusest.
21

2012. aastal tunnistas Riigikohus taas kord
4

põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks AÕSRS need sätted

(AÕSRS § 15 lg-d 2–4), mis olid olnud talumistasu arvestamise aluseks alates 2007. aastast.

22

15

KKütS § 2 p 3.
Kaugkütte kohta põhjalikumalt vt Kaugküte – Energiatalgud.
17
Andmed EJKÜ kodulehelt http://www.epha.ee/liikmed/ejkue-liikmed.
18
Kinnisomandi kitsenduste kohta põhjalikumalt vt AÕS I/Murumets/Volens, § 140 p 3.
19
Tehnovõrgu sundvaldus erineb n-ö tavalisest sundvaldusest selle poolest, et kui viimane kantakse
kinnistusraamatusse piiratud asjaõigusena (KASVS § 6 lg 2), siis tehnovõrgu sundvaldus kehtib vahetult
haldusakti alusel ilma kinnistusraamatusse kandmata.
20
TsÜS § 54 lg 2 kohaselt ei ole maaga mööduvaks otstarbeks ühendatud asi kinnisasja oluline osa. Selliseks
asjaks võib olla ka tehnovõrgu rajatis, vt ka TsÜS/Paal § 54 p 3.2.1.
16

7

Riigikohus ei andnud oma otsusele tagasiulatuvat toimet, samas jättis kohus rahuldamata ka
õiguskantsleri taotluse lükata vaidlustatud sätete kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumine kuue kuu
võrra edasi PSJKS § 58 lõike 3 alusel. Riigikohus leidis, et kinnisasja omanikel on ka pärast
vaidlustatud sätete kehtetuks tunnistamist õigus nõuda tehnovõrkude ja -rajatiste omanikelt hüvitist
talumiskohustuse eest ja saada seeläbi oma põhiõiguse piiramise eest kohast hüvitist, sest tasu
nõudmise alused jäävad seadusesse alles.
Selle otsusega tekitas Riigikohus üleöö uue õigusliku olukorra, andmata samas ise selget vastust
küsimusele, milliste põhimõtete alusel tuleb tasu edaspidi maksta. Valdav osa võrguomanikke jätkas
selles olukorras talumistasu maksmist endises suuruses, st põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks
tunnistatud koefitsiente kasutades.

23

2015. aastal tegi Riigikohus otsuse,

24

milles selgitas, millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb uues

õiguslikus olukorras talumistasu maksta. Sellest ja mõnest teisest asjakohasest lahendist saab teha
järgmised järeldused (taandatuna talumiskohustuse erinevatele õiguslikele alustele).


2

Vahetu seadusjärgne kitsendus (AÕSRS § 15 lg-d 1 ja 2) – hüvitada tuleb tegelikud kulud
(eelkõige maamaks) vastavalt kitsenduse sisulisele ulatusele, lisaks tuleb maksta täiendavat
ühekordset hüvitist omandireformi käigus tagastatud maa omanikule või tema pärija(te)le.
Kui taotlus tasu maksmiseks on esitatud, siis tuleb see lahendada, st kui see on põhjendatud, siis
tuleb tasu maksta. Tehnovõrgu omanik ei saa maksmisest keelduda ainuüksi põhjendusega, et
regulatsioon on tema hinnangul ebapiisav või ebaselge. Eraldi kokkulepet ega kohtulahendit ei ole
tasu maksmiseks vaja. Vaidluse korral lahendab selle maakohus hagita menetluses.



Sundservituut (AÕS § 158) – kui servituudi seadmiseks vajalik maaomaniku tahteavaldus
asendatakse kohtulahendiga, siis määrab kohus samas hagita menetluses kindlaks ka tasu
suuruse.
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Sundvaldus (AÕS § 158

1

1

3

ja KASVS §-d 46 –46 ) – kuigi talumiskohustus kehtestatakse

haldusaktiga, ei määrata selles aktis ega üldse haldusmenetluses kindlaks tasu suurust. Tasu
2

saamiseks peab maaomanik esitama rajatise omanikule taotluse AÕS §-s 158 sätestatud korras,
vaidluse korral lahendab selle maakohus.

26

21

Esimest korda tunnistas Riigikohus tasu suurust reguleerivad sätted kehtetuks 2004. aastal, vt RKPJKo
30.04.2004 nr 3-4-1-3-04.
22
RKPJKo 17.04.2012 nr 3-4-1-25-11.
23
Vt vastuseid Justiitsministeeriumi 05.02.2016 kirjale nr 10-4/1270-1. Leidus siiski ka selline elektri jaotusvõrgu
ettevõtja, kes juba 2012. aastal hakkas tasu uues suuruses maksma.
24
RKTKo 11.03.2015 nr 3-2-1-87-14. Asja lahendas üheksaliikmeline kolleegium, millesse kuulusid kõik seitse
tsiviilkolleegiumi kohtunikku ja kaks halduskolleegiumi kohtunikku (Tõnu Anton ja Ivo Pilving). Riigikohus saatis
asja uueks läbivaatamiseks tagasi maakohtusse. Maakohus tegi asjas lahendi 31.05.2016 ja Tallinna
Ringkonnakohus 18.01.2017. Ringkonnakohtu lahendi peale esitatud määruskaebuse menetlusse võtmist ei ole
Riigikohus eelnõu koostamise ajal veel otsustanud.
25
RKTKo 24.09.2012 nr 3-2-1-105-12 p 20.
26
TlnRKKo 26.05.2015 nr 3-13-1670/72 p 10; TlnRKKo 03.06.2015 nr 3-14-51574/48 p 11. Riigikohus nende
otsuste peale esitatud kassatsioonkaebusi menetlusse ei võtnud. Ebaselge on siiski küsimus, millises menetluses
maakohus sellise asja lahendab, sest seaduse kohaselt lahendatakse hagita menetluses AÕS § 158 lg-s 1 ja

8

Tasu suuruse küsimuses tuleb lähtuda sundvõõrandamise põhimõtetest, st hüvitis peab olema
õiglane ja kohene. Kestvuskohustuse puhul tähendab see üldjuhul perioodilist, mitte ühekordset
hüvitist.


27

Vabatahtlikud kitsendused – hüvitise suurus lepitakse poolte vahel kokku.

3.1.3.

Maa maksustamishind ja maamaks

3.1.3.1. Maa maksustamishinna kujunemine
Kuna Riigikohtu praktika kohaselt tuleb maaomanikule tegelike kulude raames hüvitada eelkõige
maamaksu kulu, siis on järgnevalt lühidalt kirjeldatud ka maamaksu arvestamise põhimõtteid.
Maamaksu

suuruse

määravad

kaks

komponenti

–

maksumäär

ja

konkreetse

maatüki

maksustamishind. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ja selle suurus on
0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast (MaaMS § 5 lg 1).

28

Maa maksustamishinna arvutab kohaliku omavalitsuse üksus maa korralise hindamise tulemuste
alusel (MaaMS § 1 lg 2, MHS § 6). Viimane maa korraline hindamine (mille tulemuste alusel
määratakse maamaksu suurus ka 2017. aastal) toimus 2001. aastal, selle tulemused on kehtestatud
keskkonnaministri määrusega.

29

Maatüki maksustamishind sõltub kolmest tegurist:


hinnatsoon;



maatüki suurus;



maakasutuse otstarve.

Hinnatsoon on piirkond, kus sama otstarbega maal on sarnane väärtustase (MHS § 5 lg 2).
Hinnatsoonide arv eri kohaliku omavalitsuse üksustes ulatub ühest kuni mitmekümneni.
Maatüki suurus mõjutab maamaksu suurust nii otseselt seeläbi, et on maa maksustamishinna
arvutamisel üks tegur kui ka mõnedel juhtudel selle kaudu, et kuni maa mingi suuruseni rakendatakse
üht ühikuhinna väärtust, seda suurust ületavale osale rakendatakse aga teist, madalamat ühikuhinda.

2

1

1

AÕSRS §-s 15 sätestatud nõuded (TsMS § 618 lg 1). Sundvalduse aluseks on AÕS § 158 , mille puhul TsMS
hagita menetlust otseselt ette ei näe.
27
RKTKo 11.03.2015 nr 3-2-1-87-14 p 34. See ei piira mõistagi poolte võimalust ühekordses hüvitises kokku
leppida.
28
Maamaksumäärad 2017. aastal | Maksu- ja Tolliamet.
29
Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine.

9

3.1.3.2. Maakasutuse otstarbe mõju maamaksule
Maakasutuse otstarbe mõju maamaksule on kahesugune – sellest sõltub nii maa väärtus (ja selle
kaudu maa maksustamishind) kui ka mõnel juhul maamaksu määr.
Maakasutuse sihtotstarve loetelu ja jaotus on järgmine:

30

31

Tabel 1. Maa jaotus sihtotstarbe järgi
Sihtotstarve
Elamumaa

Pindala, ha

Osakaal

Arv

Osakaal

84 624,4

2,0%

261 095

39,2%

7157,9

0,2%

12 673

1,9%

25 632,4

0,6%

28 540

4,3%

9780,8

0,2%

360

0,1%

53 012,6

1,3%

40 920

6,1%

5785,1

0,1%

870

0,1%

22 025,9

0,5%

1 189

0,2%

Kaitsealune maa

187 685,1

4,4%

2 422

0,4%

Maatulundusmaa

3 769 674,4

89,0%

303 691

45,6%

3457,7

0,1%

859

0,1%

Mäetööstusmaa

15 702,8

0,4%

667

0,1%

Turbatööstusmaa

26 176,2

0,6%

174

0,0%

Sotsiaalmaa

24 206,0

0,6%

12 991

1,9%

4 234 921,3

100,0%

666 451

100,0%

Ärimaa
Tootmismaa
Veekogude maa
Transpordimaa
Jäätmehoidla maa
Riigikaitsemaa

Sihtotstarbeta maa

Kokku

Maatulundusmaa sihtotstarbega on seega ligikaudu 90% kogu katastrisse kantud maa pindalast ja
ligikaudu 45% katastriüksuste arvust.
Maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu arvatakse järgmised kõlvikud:

32

Tabel 2. Maatulundusmaa kõlvikute pindala ja osakaal
Kõlvik

Pindala, ha

Osakaal

Haritav maa

1 035 351,6

24,6%

Metsamaa

2 174 957,5

51,7%

30

Näiteks on põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu
määr 0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas (MaaMS § 11 lg 4). Samuti võib kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu kehtestada maamaksumäära diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või
katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa (MaaMS § 5 lg 2).
31
Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord, § 6. Maakatastri statistika Maa-ameti
geoportaalis.
32
Samas, § 7 lg 4. Kõlvik on ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa,
mida ei piiritleta piirimärkidega (MaaKatS § 2 p 11).

10

Õuemaa

57 013,9

1,4%

Looduslik rohumaa

289 559,7

6,9%

Muu maa

647 227,6

15,4%

4 204 110,3

100%

Kokku

Seega ligikaudu pool maatulundusmaast on metsamaa.
Maa sihtotstarbe ja kõlvikute puhul tuleb arvestada veel järgmiste asjaoludega:


Kõlvikud ei ole katastris ruumiliselt kindlaks määratud. Katastris on küll kirjas iga kõlviku (ja
erinevate sihtotstarvete) osakaal konkreetse katastriüksuse puhul, kuid puudub täpne ruumiliselt
kindlaksmääratud info selle kohta, kus üks kõlvik lõpeb ja teine algab.



Põhimõtteliselt sama kehtib ka ühe katastriüksuse eri sihtotstarvete kohta – kuigi ka nende
määramise aluseks võib olla eri kasutusotstarvete pindala, ei ole võimalik katastri andmete põhjal
öelda, kus lõpeb ühe otstarbega maa ja algab teine.



Kõlvikute andmed katastris on ajaliselt staatilised, st kõlvikud on katastris sellisel kujul, nagu
katastriüksuse moodustamisel määrati. Kõlvikute andmete muutmiseks katastris tuleb teostada
uus katastrimõõdistamine.



Kõlvikute moodustamise praktika on aja jooksul muutunud, st katastris on erinevate põhimõtete
alusel moodustatud kõlvikutega katastriüksused.
o Esialgu moodustati katastriüksused nii, et metsa läbiva elektriliini kaitsevööndi maad eraldi
kõlvikuna katastrisse ei kantud, st kogu maa on katastris metsamaa kõlvik. Näiteks Võru
maakonnas

Vastseliina

vallas

Halla

külas

asuv

Hirmo-Vidriku

katastriüksus

(87401:003:0201) pindalaga 6,46 ha on katastris 100% metsamaa, kuigi seda läbib
elektriõhuliin, mille kaitsevöönd on 6016 m², ja põhikaardil on see ala märgitud lagedana (vt
joonised 1 ja 2).

11

Joonis 1. Hirmo-Vidriku katastriüksus hübriidkaardil koos kitsendustega

Joonis 2. Hirmo-Vidriku katastriüksus põhikaardil
o 2004. a paiku hakati kõlvikuid moodustama põhikaardi andmete alusel. Tehnovõrkude
kaitsevööndi jaoks tähendas see muudatus, et metsa läbiva elektriliini kaitsevööndi maa (mis
varem oleks kantud katastrisse metsamaa kõlvikuna), kanti nüüd katastrisse muu maa või
loodusliku rohumaa kõlvikuna. Näiteks Võru maakonnas Vastseliina vallas Mäe-Kõokülas
asuv Hirvemetsa

33

katastriüksus (87401:001:0220) pindalaga 8,17 ha koosneb järgmistest

kõlvikutest: haritav maa 0,75 ha, metsamaa 6,89 ha, muu maa 0,53 ha. Metsa läbiva
33

VTK-s ja eelnõu kooskõlastamisel oli näiteks toodud Hirve katastriüksus, mis nüüdseks on jagatud kaheks –
Hirvemetsa ja Hirvepõllu katastriüksuseks.

12

elektriõhuliini kaitsevöönd on 5336 m², st see võrdub muu maa kõlviku suurusega (vt
joonised 3 ja 4).

Joonis 3. Hirvemetsa katastriüksus hübriidkaardil koos kitsendustega

Joonis 4. Hirvemetsa katastriüksus põhikaardil
Eespool näiteks toodud Vastseliina vallas asuvate maade puhul on metsamaa väärtus 275 €/ha,
samas kui loodusliku rohumaa ja muu maa kõlvikute väärtus on 32 €/ha, st erinevus on u 8,5-kordne.

34

Sellises olukorras sõltub maamaksu suurus ka sellest, milliste põhimõtete kohaselt on kõlvikud

34

Vastseliina valla maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa.

13

katastrisse kantud – kui kaitsevöönd on arvel muu maana, siis on maamaks väiksem võrreldes
olukorraga, kui kaitsevöönd on arvel metsamaana.

35

Kuigi reeglina on loodusliku rohumaa ja muu maa väärtus madalam kui metsamaa ja haritava maa
oma, esineb samas ka hinnatsoone, kus muu maa väärtus on kõrgem kui metsamaa väärtus. Näiteks
Aegviidu vallas on metsamaa väärtus 205 €/ha, looduslikul rohumaal ja muul maal aga 249 €/ha.

36

Sellises olukorras toob muu maana katastrisse kantud kaitsevöönd kaasa suurema maamaksu
summa võrreldes olukorraga, kui kaitsevöönd on arvel metsamaana.
Seega võib öelda, et kuigi mõnel juhul on kaitsevööndist tulenev kitsendus maamaksu arvestamisel
juba arvesse võetud ja kaitsevööndi olemasolul on maamaksu summa väiksem kui selle puudumisel,
ei saa seda lahendust pidada piisavaks. Põhjuseks on asjaolu, et kõlvikute väärtuste erinevused eri
kohaliku omavalitsuse üksustes ei arvesta tehnovõrgust tuleneva kitsenduse sisulist ulatust samadel
alustel, mõnel juhul toob muu maana arvel olev kaitsevöönd aga kaasa koguni suurema maamaksu.

3.1.4.

Talumistasu arvestamise praktika

3.1.4.1. Talumistasu arvestamine kuni 17.04.2012 kehtinud õiguse järgi
4

Kuni Riigikohtu 17.04.2012 otsuseni olid talumistasu koefitsiendid sätestatud AÕSRS § 15 lg-tes 2–4.
Nende sätete kohaselt leiti talumistasu suurus nii, et maa maksustamishind jagati sajaga ja korrutati
maa sihtotstarbe koefitsiendiga, mille suurus oli järgmine:


elamumaal ja kaitsealusel maal – 0,75;



ärimaal – 0,5;



tootmismaal, mäetööstusmaal ja sotsiaalmaal – 0,25;



veekogude maal, transpordimaal, jäätmehoidla maal, riigikaitsemaal ja maatulundusmaal – 0,1;



sihtotstarbeta maal – 0,05.

Seega

oli

talumistasu

suurus

maatulundusmaal

(sõltumata

selle

kõlvikust)

0,1%

maa

maksustamishinnast, samas kui maamaks võis olla kuni 2,5% maa maksustamishinnast, st kuni 25
korda suurem. Ka Riigikohtu 17.04.2012 otsuses õiguskantsleri poolt näiteks toodud olukorras pidi
maaomanik maamaksu maksma 24 korda rohkem, kui tal talumistasuna oli õigus saada.

37

Ilmselgelt ei

vastanud 4% suurune hüvitis kõrgepingeliinist tuleneva kitsenduse sisulisele ulatusele, eriti metsamaa
puhul.
Samas muu otstarbega maa (eriti elamumaa) puhul olid koefitsiendid oluliselt suuremad ja pigem
tekkis nende puhul küsimus, kas nii suur hüvitis vastas kitsenduse sisulisele ulatusele.

35

5

Vt näiteid nende katastriüksuste talumistasu arvutamise näidete kohta seletuskirjas AÕSRS § 15 kohta.
Aegviidu valla maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa.
37
RKPJKo 17.04.2012 nr 3-4-1-25-11 p 10 ja 11.
36
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3.1.4.2. Talumistasu arvestamine kehtiva õiguse alusel
2016. aasta alguses viis Justiitsministeerium võrguomanike ja nende ühenduste hulgas läbi küsitluse
saamaks teada, milline on olnud Riigikohtu otsuste mõju talumistasude maksmise praktikale.

38

Vastustest selgus, et praktika on olnud ja on jätkuvalt erinev. Kui suurem osa võrguettevõtjaid jätkas
pärast 2012. aasta otsust endiste koefitsientide rakendamist, siis üks elektri jaotusvõrguettevõtja
teatas, et on hüvitanud maamaksu kulu 100% juba alates 2012. aastast.
Elektri ja gaasi põhivõrgu puhul muutus praktika 2015. aastal samasuguseks, st hüvitatakse
kaitsevööndi aluse maa eest tasumisele kuuluv maamaks 100%, mis tõi elektri põhivõrgu puhul kaasa
väljamaksete kasvu u 5 korda. Gaasi põhivõrgu puhul kasvas väljamakse u 60 korda, kuid seda lisaks
muutunud meetodile ka kasvanud taotluste arvu tõttu.

39

Suurim elektri jaotusvõrguettevõtja (tabelis A) rakendas 2015. aastal kombineeritud meetodit. Selle
kohaselt lähtutakse kõikide taotluste puhul Eesti keskmisest maamaksu määrast 2,16%, mis
korrutatakse maa sihtotstarbe koefitsiendiga. Koefitsiendid on endised, v.a maatulundusmaa puhul,
kus senise 0,1 asemel on uus koefitsient 0,5. Muutunud meetod tõi kaasa u 60% suurema väljamakse.
Vee-ettevõtjate hulgas läbi viidud küsitlusele vastas ainult 13 väikest või keskmise suurusega
ettevõtjat, mistõttu ei saa tulemust pidada representatiivseks ja allolevas tabelis need andmed ei
kajastu. Enamik vastanutest teatas, et neile on esitatud kas mõni üksik taotlus või mitte ühtegi taotlust.
Erandiks võib pidada ühte Tallinna naabervalla vee-ettevõtjat, kes juba alates 2012. aastast
kombineerib uut ja vana metoodikat (endised koefitsiendid on korrutatud maamaksu tegeliku
suurusega) ja kelle väljamaksete summa 2015. aastal oli u 100 eurot.
Tabel 3. Ülevaade kaitsevööndite ulatusest ja võrguomanike praktikast
Võrgu liik

40

Kaitsevöönd,
v.a riigimaa
Pindala

KÜ arv

Taotlused

(osakaal üldarvust)
Arv

ha
Elektri

16 998

jaotusvõrk

43 602

Pindala

Meetod

Väljamaksete

Muu-

2015

kogusumma €

tus

KÜ arv

2014

2015

ha
16 402

põhivõrk
Elektri

41

353 910

1 15

1739

1364

8

(10,2%)

(8,3%)

9

2 304

5 766

889

(5,3%)

(1,6%)

maamaks

8811

44 894

5,1

43 797

69 744

1,6

100%
maamaks

+

osaliselt uus

38

Justiitsministeeriumi 05.02.2016 kiri nr 10-4/1270-1. Küsitlus saadeti nendele isikutele, kes olid selles
küsimuses Justiitsministeeriumi poole pöördunud, seega ei olnud sellega hõlmatud kõik selles valdkonnas
tegutsevad ettevõtjad.
39
Konkreetse maatulundusmaa sihtotstarbega maatüki osas saab selle ettevõtja kasutatav uus meetod
tulemuseks anda eelnevaga võrreldes kuni 25 korda suurema hüvitise.
40
Maa-ameti andmed 15.01.2016 seisuga.
41
Küsitlusele vastanud ettevõtjate andmed.
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A

koefitsient

B

2288

19 705

193

40
(1,7%)

C
Gaasi

1440

45

10

5

167

101

põhivõrk

201
(1,0%)

(7,0%)

Gaasi

261

16 416

85

jaotusvõrk

maamaks
100%

19 354

-

43

-

10

572

57,2

870

2579

2,9

1 635

1145

43

endine
199

42

44

maamaks
100%

5

95

(1,9%)

(0,6%)

12

838

(0,4%)

(0,5%)

maamaks
100%

A
Side A

3095

166 932

204

endine

0,7

Kuna talumistasu saamise taotlusele ei lisata maamaksu teadet ja konkreetse maatüki tegelikule
maamaksu summale võrguettevõtjatel juurdepääsu ei ole, siis võtavad võrguettevõtjad tasu
arvutamisel aluseks avalikud andmed maa maksustamishinna kohta, mille põhjal arvutatakse ise välja
konkreetse maatüki maamaksu eeldatav suurus. Kõlvikute ruumilise kindlaksmääramatuse tõttu
arvestatakse talumistasu kogu maatüki maksustamishinna järgi, mitte kaitsevööndit vahetult
ümbritseva maa kõlviku maksustamishinna järgi. Teabe puudumise tõttu ei arvestata ka
maksuvabastusi.

3.2. Muudatused seadustes

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muutmine (§ 1)
2

AÕSRS § 15 lõike 1 muutmine (punkt 1)
Muudatuse eesmärk on seadusjärgse tehnovõrgu talumise kohustuse tingimuste ühtlustamine. Alates
2

01.04.1999 kuni 25.03.2007 kehtinud AÕSRS § 15 lg 2 teine lause nägi ette, et kinnistusraamatusse
veel kandmata maale või riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvale maale tehnorajatise
püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga. Praktikas käsitleti
seda talumiskohustust samuti seadusjärgsena, st ka maa hilisemal kinnistamisel jäeti see
kinnistusraamatusse kandmata.

42

Maamaksu määraks on kõigi taotluste puhul arvestatud 2,16%, st mõnel juhul rohkem ja mõnel juhul vähem,
kui on konkreetse maatüki tegelik maksumäär. Maa sihtotstarbest sõltuvad koefitsiendid on endised, v.a
maatulundusmaa puhul, kus koefitsient on 0,1 asemel nüüd 0,5.
43
Ettevõtja muutis tasu arvestamise meetodit juba 2012. aastal.
44
Rakendatakse kuni 17.04.2012 kehtinud koefitsiente valemis tasu = maa maksustamishind * 1% * koefitsient, st
ei arvestata reaalset maamaksu suurust.
45
Gaasi põhivõrguettevõtja enda andmed.
46
Summa vähenes, sest 01.07.2015 jõustunud EhS vähendas sidekaabli kaitsevööndi ulatust.
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46

Seaduse 26.03.2007 jõustunud redaktsioon (mis sisuliselt kehtib ka praegu) näeb tehnovõrgu
seadusjärgse talumiskohustuse ette ainult juhul, kui tehnovõrgu osaks olev rajatis püstitati kinnisasjale
või kinnistamata maale enne 01.04.1999. Selle muudatusega muutus ebaselgeks nende rajatiste
staatus, mis olid hiljem rajatud kinnistamata maale kokkuleppel riigi või kohaliku omavalitsuse
üksusega, eriti kui see maa oli vahepeal kinnistatud ja võõrandatud.
Kuigi tõlgendamise teel on võimalik see küsimus lahendada, on muudatus seaduses selguse huvides
siiski õigustatud. See ei tähenda uue seadusjärgse talumiskohutuse kehtestamist, vaid ainult omal ajal
juba tekkinud seadusjärgse talumiskohustuse n-ö nähtavaks tegemist.
2

Ka AÕSRS § 15 lõike 1 teise lause kehtetuks tunnistamise eesmärk on suurem selgus. Praktikas
tekib sageli küsimus, kas sellel sättel on ka iseseisev normatiivne sisu või see ainult viitab teistele
sätetele, mis on talumiskohustuse aluseks. Lisaks jätab sätte sõnastus ebaselgeks, kas
1

talumiskohustus tekib ainuüksi AÕS §-s 158 sätestatud eelduste esinemisel või on siiski vajalik ka
1

selles sättes ettenähtud sundvalduse seadmine. Kuna esimene tõlgendus muudaks AÕS § 158 ja
1

3

KASVS §-d 46 –46 sisutuks, siis tuleb asuda seisukohale, et tegemist on ainult viidet sisaldava
deklaratiivse sättega. Kuna sisuline vajadus sellise sätte järele puudub, siis tunnistatakse see selguse
huvides kehtetuks.
4

AÕSRS § 15 lõike 1 muutmine (punkt 2)
Muudatuse eesmärk on sätestada õiguslik alus seadusjärgse talumiskohustuse eest makstavale
2

talumistasule. Välja jäetakse viide AÕS §-le 158 , mis tunnistatakse eelnõuga kehtetuks, selle asemel
5

6

hakkavad tasu suurust ja maksmise korda reguleerima eelnõuga AÕSRS-sse lisatavad §-d 15 ja 15 .
5

AÕSRS § 15 (punkt 3)
5

AÕSRS § 15 sisuks on talumistasu suuruse kehtestamine.
Lõige 1 sätestab talumistasu suuruseks ühes aastas 7,5% maa maksustamishinnast aastas
korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.

47

Sellise suurusega tasu puhul

eeldatakse, et kolmandik sellest katab maaomaniku vältimatud kulud (maamaksu maksimaalne suurus
on 2,5% maa maksustamishinnast) ja ülejäänud kaks kolmandikku (5% maa maksustamishinnast) on
hüvitis saamata jäänud tulu eest. Viimase komponendi osas on eeskujuks võetud riigivara kasutusse
andmise minimaalne hind.

48

Tasu puhul kehtib ka tingimus, et hüvitist makstakse selles ulatuses, milles kinnisasja kasutamine on
kitsendatud. Kitsenduse ulatus määratakse tema ruumilise (lg 2) ja sisulise ulatuse (lg 3 ja lisa 1)
korrutisena.
47
48

Eelnõu praeguses versioonis on loobutud tasu jagamisest kaheks komponendiks.
Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele, §

8.
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Lõikes 2 sätestatakse kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsiendi mõiste – see on kitsenduse pindala
suhe koormatud maatüki (katastriüksuse) pindalasse. Kitsenduse pindala juures eeldatakse, et see on
võrdne tehnovõrgu rajatise kaitsevööndi ulatusega. Kaitsevööndiga ehitiste kaitsevööndite laiused on
sätestatud EhS § 70 lg 8 alusel antud majandus- ja taristuministri määruses. Kui tehnovõrgu rajatise
kaitsevööndisse jääb rohkem kui 90% koormatud katastriüksuse pindalast, siis eeldatakse, et
kitsenduse ruumiline ulatus võrdub katastriüksuse pindalaga, st et kinnisasja omanikul ei ole võimalik
seda üldse kasutada.
Lõikes 3 on viidatud seaduse lisale 1, milles on kitsenduse sisulised ulatused määratud kolme
koefitsiendiga – 1,0; 0,5 ja 0.
Kui kitsenduse sisuline ulatus on 1,0, siis see tähendab, et nii kantud kulud kui ka saamata jäänud tulu
hüvitatakse täies mahus. Esimeseks selliseks juhtumiks on olukord, kus kinnisasjal

(v.a

sihtotstarbeliselt kasutataval maatulundusmaal ja transpordimaal) paikneb elektri või gaasi põhivõrgu
rajatis. Sõltumata maa otstarbest mõjub põhivõrgu olemasolu kinnisasja väärtust kahandavalt, sest
üldjuhul otse põhivõrguga teenuse tarbimiseks liituda ei saa.
Teiseks juhtumiks on olukord, kus mis tahes kitsendust põhjustava rajatise kaitsevöönd paikneb
maatulundusmaa sihtotstarbega maal, mida selle kitsenduse tõttu ei ole võimalik kasutada
sihtotstarbeliselt. Näiteks on selliseks maaks metsamaa, mida läbib elektrijaotusvõrgu õhuliin. Ka
sellisel juhul ei suurenda tehnovõrgu olemasolu maa väärtust.
Koefitsienti 0,5 rakendatakse maatulundusmaa puhul juhtudel, kui maa kasutamine on osaliselt
võimalik. Need on juhtumid, kui tehnovõrgu rajatise, sh elektri või gaasi põhivõrgu rajatise kaitsevöönd
paikneb maatulundusmaal, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt. Näiteks on selline maa haritav maa,
mida koormavad elektri õhuliinid.
Koefitsienti 0,5 rakendatakse ka juhul, kui ilma sihtotstarbelise kasutuseta maatulundusmaal paikneb
elektroonilise side võrk, ühisveevärgi või -kanalisatsiooni rajatis või kaugküttevõrk. Võib eeldada, et
sellised võrgud, kui need üldse peaks maatulundusmaal paiknema, kitsendavad omandit vähem kui
elektri õhuliin.
Kui kitsenduse sisuline ulatus eeldatakse olevat 0, siis selline kitsendus hüvitamisele ei kuulu. Kuigi on
selge, et ka elamu- või ärimaa kasutamine on tehnovõrkude tõttu mõnevõrra kitsendatud, tuleb sellise
otstarbega maade puhul arvestada ka seda kasu, mida võimalus tarbida tehnovõrkude kaudu
osutatavaid teenuseid nende kinnisasjade omanikele kaasa toob. Transpordimaa puhul on
tehnovõrkude paiknemine seal osa sihtotstarbelisest kasutusest. Seetõttu on põhjendatud lugeda
sellises olukorras kitsenduse sisuliseks määraks 0.
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Kõikidel juhtudel on tegemist kitsenduse eeldusliku ulatusega, st põhjendatud juhtudel on võimalik
sellest määrast kõrvale kalduda. Maa sihtotstarbelise kasutuse määramisel lähtutakse kaitsevööndi
kasutamisest, mitte kogu kinnisasja kasutamisest. Seega, kui metsamaad läbib elektri õhuliin, mille
kaitsevööndis ei ole metsa kasvatamine võimalik, siis on tegemist ilma sihtotstarbelise kasutuseta
maaga, kuigi ülejäänud maal võib mets kasvada.
Lõike 3 teises ja kolmandas lauses on sätestatud reeglid juhuks, kui katastriüksusel on mitu
sihtotstarvet, millel on erinevad koefitsiendid. Sellisel juhul kohaldatakse kõige suurema osakaaluga
sihtotstarbe koefitsienti. Näiteks kui katastriüksus on 60% maatulundusmaa sihtotstarbega ja 40%
tootmismaa sihtotstarbega, siis määratakse koefitsient maatulundusmaa järgi. See kehtib ka juhul, kui
konkreetsel katastriüksusel paikneb tehnovõrgu rajatis tootmismaa osal. Kui osakaalud on võrdsed
(50/50), siis kohaldatakse suuremat koefitsienti.
Kuna maa sihtotstarbelist kasutamist ei ole võimalik andmebaasidest kindlaks teha, siis peab selle
kohta andmed esitama taotleja taotluses. Kui osa võrgust paikneb kasutataval maal ja teine osa mitte,
siis tuleb andmed esitada ka selle kohta. Samuti peab maaomanik andma teada, kui sihtotstarbelise
kasutamise asjaolud on muutunud.
Eelnõust on välja jäetud regulatsioon juhuks, kui ühel kinnisasjal paikneb mitu rajatist, mille
kaitsevööndid kattuvad, sest praeguses olukorras oleks selle küsimuse lahendamine liiga keeruline.
See tähendab, et kinnisasja omanikul on õigus talumistasu nõuda iga rajatise eest eraldi ja
tehnovõrgu omanik ei pea teiste taotlustega arvestama.
Lõikes 4 sätestatakse kinnisasja omaniku õigus nõuda talumistasu tavapärasest suuremas ulatuses,
kui tema kantud kulud on suuremad kui üks kolmandik tavapärase suurusega tasust. Suurema tasu
nõudmise eeltingimuseks on, et kulude kandmine peab kinnisasja omaniku jaoks olema vältimatu ja
need kulud ei ole vajalikud talle endale. Seega näiteks kaitsevööndis vajalik puude, põõsaste ja okste
raiumine, mis on kaitsevööndiga ehitise ehk tehnovõrgu omaniku õigus ja kohustus, maaomanikule
kohustusi ega kulusid ei tekita. Elamu- või ärimaa korrashoiu kulud on eelduslikult vajalikud kinnisasja
omaniku enda huvides ega anna samuti õigust nõuda täiendavat hüvitist. Täiendavat hüvitist saab
nõuda näiteks sellisel juhtumil, kui kinnisasja omanik maad sisuliselt kasutada ei saa, kuid peab seda
siiski korras hoidma tulenevalt kohaliku omavalitsuse heakorra nõuetest.

49

Lõikes 5 reguleeritakse olukorda, kus tehnovõrgu rajatis paikneb hoones. Sellisel juhul on
hoonestatud kinnisasja omanikul õigus nõuda tehnovõrgu omanikult kasutatava hooneosa eest
harilikku tasu ehk üüri vastavalt turutingimustele.
Riik kinnisasja omanikuna talumistasu nõuda ei saa (lg 6 p 1). Kohaliku omavalitsuse üksuse puhul
sellist üldist välistust sätestatud ei ole, kuid tuleb arvestada, et näiteks transpordimaa sihtotstarbega
49

RKTKo 11.03.2015 nr 3-2-1-87-14, p 33.
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maa puhul eeldatakse, et kitsenduse sisuline ulatus on 0 ja seega kohalike teede ja tänavate maal
asuvate tehnovõrkude talumise eest kohaliku omavalitsuse üksus talumistasu nõuda ei saa.
Talumistasu ei ole õigus nõuda ka rajatise selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal
teenuse tarbimiseks (lg 6 p 2). Näiteks paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbega maal sageli ka
hooned, kus tarbitakse elektrit. Kui liitumispunkt paikneb hoonete juures, siis võib jaotusvõrguettevõtja
võrgu osa, mis on vajalik ainult selle liitumispunkti varustamiseks, paikneda suures ulatuses teenuse
tarbija enda kinnisasjal. Tasu maksmine elektriliini eest, mis on vajalik ainult kinnisasja omaniku enda
tarbeks, ei oleks põhjendatud.
Lõikes 7 on sätestatud talumistasu minimaalne suurus – tasu ei maksta, kui selle suurus ühe
kinnisasja kohta on alla ühe euro.
Maa maksustamishinna suuruse kindlakstegemisel saab nii kinnisasja omanik kui ka tehnovõrgu
omanik lähtuda Maa-ameti andmetest (lg 8). See tähendab, et tehnovõrgu omanik ei pea maa
maksustamishinda iga koormatud maatüki jaoks ise välja arvutama.
Järgnevalt on esitatud mõned näited talumistasu arvutamise kohta.
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Näide 1


Hirmo-Vidriku katastriüksus (87401:003:0201) Võru maakonnas Vastseliina vallas Halla külas
(seletuskirja p 3.1.3.2, joonised 1 ja 2);



pindala 6,46 ha;



sihtotstarve maatulundusmaa 100%;



100% metsamaa kõlvik;



elektriõhuliini kaitsevöönd 6016 m² (9,31%);



katastriüksuse maa maksustamishind



kaitsevööndi aluse maa maksustamishind on 9,31% x 1777 = 165 eurot;



kitsenduse sisuline koefitsient AÕSRS lisa 1 kohaselt on 1,0 (elektri jaotusvõrk ilma

51

on 6,46 x 275 = 1777 eurot;

sihtotstarbelise kasutuseta maatulundusmaal)


talumistasu on 7,5% x 165 x 1,0 = 12,38 eurot.

52

50

Tegemist on illustratiivsete näidetega, mis ei ole kellelegi õiguslikult siduvad.
Maa maksustamisväärtused Vastseliina vallas: haritav maa viljakustsoonis V0874002 153 €/ha, metsamaa 275
€/ha, muu maa 32 €/ha (Vastseliina valla maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa).
52
Kuni 17.04.2012 kehtinud õiguse järgi oli talumistasu selle kinnisasja puhul 0,1 x 0,01 x 165 = 0,165 eurot ehk
16 senti.
51
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Näide 2


Hirvemetsa katastriüksus (87401:001:0220) Võru maakonnas Vastseliina vallas Mäe-Kõokülas
(seletuskirja p 3.1.3.2, joonised 3 ja 4);



pindala 8,17 ha;



sihtotstarve maatulundusmaa 100%;



kõlvikud:
o haritav maa 0,75 ha;
o metsamaa 6,89 ha;
o muu maa 0,53 ha;



elektriõhuliini kaitsevöönd 5336 m² (6,53%);



katastriüksuse maa maksustamishind on 0,75 x 153 + 6,89 x 275 + 0,53 x 32 = 2026 eurot;



kaitsevööndi aluse maa maksustamishind on 6,53% x 2026 = 132 eurot;



kitsenduse sisuline koefitsient AÕSRS lisa 1 kohaselt on 1,0 (elektri jaotusvõrk ilma
sihtotstarbelise kasutuseta maatulundusmaal)



talumistasu on 7,5% x 132 x 1,0 = 9,92 eurot.
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Näide 3


Hirvepõllu katastriüksus (87401:001:0223) Võru maakonnas Vastseliina vallas Mäe-Kõokülas;



pindala 18 516 m²;



sihtotstarve maatulundusmaa 100%;



100% haritava maa kõlvik;



viljakustsoon V0874002 100%



elektriõhuliini kaitsevöönd 594 m² (3,21%);



katastriüksuse maa maksustamishind on 1,8516 x 153 = 283 eurot;



kaitsevööndi aluse maa maksustamishind on 3,21% x 283 = 9 eurot;



kitsenduse sisuline koefitsient AÕSRS lisa 1 kohaselt on 0,5 (elektri jaotusvõrk sihtotstarbelise
kasutusega maatulundusmaal)



talumistasu on 7,5% x 9 x 0,5 = 0,34 eurot. Kuna summa on alla ühe euro, siis talumistasu ei
maksta.

Näide 4


Järveotsa tee 14b katastriüksus (78406:603:0340) Tallinna linnas Haabersti linnaosas;

54
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Kuni 17.04.2012 kehtinud õiguse järgi oli talumistasu selle kinnisasja puhul 0,1 x 0,01 x 131 = 0,131 eurot ehk
13 senti.
54
Üks kolmest kinnisasjast, mille talumistasu üle vaieldi kohtuasjas RKTKo 11.03.2015 nr 3-2-1-87-14. Näites on
arvestatud ainult elektri põhivõrgu õhuliinidest tulenevate kitsendustega.
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pindala 8274 m²;



sihtotstarve sotsiaalmaa 100%;



hinnatsoon H0784028 100%, sotsiaalmaa väärtus 4,47 €/m²;



I elektriõhuliini kaitsevöönd 5625 m² (67,99%);



II elektriõhuliini kaitsevöönd 4738 m² (57,28%);



katastriüksuse maa maksustamishind on 8274 x 4,47 = 36 984 eurot;



I kaitsevööndi aluse maa maksustamishind on 67,99% x 36 984 = 25 146 eurot;



II kaitsevööndi aluse maa maksustamishind on 57,28% x 36 984 = 21 184 eurot;



kitsenduse sisulise ulatuse koefitsient AÕSRS lisa 1 kohaselt on 1,0 (elektri põhivõrk muu
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otstarbega maal)


talumistasu on 7,5% x (25 146 + 21 184) x 1,0 = 3475 eurot.

6

AÕSRS § 15 (punkt 3)
6

AÕSRS § 15 sisuks on talumistasu taotlemise korra kehtestamine. Põhimõttelisi muudatusi võrreldes
2

AÕS §-ga 158 , mis praegu seda küsimust reguleerib, eelnõus ette ei nähta. Eelkõige jääb samaks
põhimõte, et tasu on taotluspõhine ja seda makstakse ühe taotluse alusel ka järgmistel aastatel (lg 1
ja lg 3).
Võrreldes kehtiva õigusega on muudetud talumistasu arvestuse alguse aega. Talumistasu saamise
õigus on isikul, kes sama aasta 1. jaanuari seisuga on kinnisasja omanik (lg 2). Sellega ühtlustatakse
talumistasu saamise õiguse tingimused maamaksu tasumise kohustuse tingimustega. Sellega seoses
tuuakse varasemaks ka taotluse esitamise ja tasu väljamaksmise tähtpäev – taotlus tuleb esitada
hiljemalt 1. mail (lg 2) ja tasu makstakse välja hiljemalt 30. septembril (lg 4). Sellisel viisil saab
kinnisasja omanik talumistasu kätte enne maamaksu teise osamakse tasumise tähtpäeva, mis on 1.
oktoobril (MaaMS § 7 lg 1).
Taotluses peab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja omanik märkima, kas ta kasutab
maatulundusmaa sihtotstarbega maad kaitsevööndi alal sihtotstarbeliselt. Sellest sõltub, millist
koefitsienti tasu

arvestamisel kasutatakse. Kui seda märgitud ei ole, siis loetakse, et maa on

sihtotstarbeliselt kasutusel.
Tasu saamiseks olevate asjaolude muutumise korral (eelkõige maatulundusmaa kasutamise osas)
peab kinnisasja omanik sellest tehnovõrgu omanikule teatama ja esitama vajaduse korral uued
andmed (lg 3). Kui kinnisasja omanik vahetub, siis tekib uuel omanikul tasu saamise õigus juhul, kui ta
esitab ise taotluse.

55

Kaitsevööndid kattuvad osaliselt, kuid eelnõu kohaselt arvestatakse talumistasu iga rajatise eest eraldi.

22

Õiguse üldistest põhimõtetest tuleneb, et kui kinnisasi on kaasomandis, siis on igal kaasomanikul
õigus talumistasule oma kaasomandiosa ulatuses. Iga kaasomanik peab esitama eraldi taotluse.
Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib taotluse esitada korteriühistu, kellele makstakse
sellisel juhul välja ka talumistasu (lg 5). Kui ka mõni korteriomanik on esitanud taotluse, siis makstakse
korteriomaniku kaasomandiosale vastav tasu välja temale ja ülejäänu korteriühistule.
Lõikes 6 on sätestatud talumistasu saamise nõude aegumistähtajaks kolm aastat. Aegumistähtaeg
tähendab, et selle aja (kolme aasta) jooksul saab taotluse esitamisega tekkinud talumistasu nõuet
maksma panna (täpsemalt, selle aja möödumisel saab kohustatud isik keelduda kohustuse täitmisest
(TsÜS § 142 lg 1)). See ei anna võimalust nõuda talumistasu tagasiulatuvalt. Erinevalt kehtivast
õigusest ei ole reguleeritud aegumistähtaja kulgemise algust, seega kohaldub üldine tsiviilõiguse
põhimõte – seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg algab nõude sissenõutavaks muutumisest
(TsÜS § 149 esimene lause). Eelnõu kohaselt muutub nõue sissenõutavaks iga aasta 30. septembril.
Kui taotlus on esitatud enne praeguse eelnõu seadusena jõustumist, siis põhimõtteliselt uut taotlust
esitada ei ole vaja (lg 7). Samas tuleb arvestada, et kui maatulundusmaa sihtotstarbega maa kohta ei
ole taotluses märgitud, et maad ei kasutata sihtotstarbeliselt, siis loetakse, et maa on sihtotstarbeliselt
kasutuses (lg 1 teine lause). Seega peaksid metsamaa omanikud täies ulatuses tasu saamiseks 2018.
aasta 1. maiks esitama tehnovõrgu omanikule taotluse täpsustuse.
Lõikes 8 on sätestatud kinnisasja omaniku õigus nõuda talumistasu tagasiulatuvalt juhul, kui
tehnovõrgu rajatise andmeid ei ole 2018. aasta 1. jaanuariks maakatastrisse kantud.
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Lõikes 9 on tehnovõrkude omanikele sätestatud kohustus kehtestada talumistasu taotluse vorm ja
taotluse menetlemise täpsem kord ning avaldada see oma veebilehel. Seni on talumistasu nõudmise
puhul oluliseks probleemiks olnud asjaolu, et võrguomanikud ei ole alati seda infot oma kodulehtedel
esitanud, samuti ei ole alati kodulehel leitav taotluse vorm. Selle sättega pannakse võrguomanikule
selge kohustus taotluse vorm ise kehtestada ja vastav teave oma kodulehel esitada. Samas ei
vabasta selle kohustuse rikkumine võrguomanikku tasu maksmise kohustusest. Kui võrguomanik ei
ole taotluse vormi kehtestanud ja/või seda oma kodulehel avaldanud, siis tekib talumistasu nõue
tavalise kirjalikus vormis taotluse esitamisega.
Kõnealuses paragrahvis sätestatud korda kohaldatakse ka juhul, kui talumistasu nõue esitatakse muul
6

kui AÕSRS alusel. Nimelt reguleerib AÕSRS § 15 otseselt ainult seadusjärgse talumiskohustuse eest
tasu taotlemist, samas kui sundvalduse seadmisel määratakse tasu KASVSi alusel haldusmenetluses.
1

1

Kuna aga eelnõuga KASVSi lisatav § 46 lg 2 sisaldab tagasiviidet AÕSRS-le, siis juhul, kui kinnisasi
koormatakse sundvaldusega, on kinnisasja omanikul õigus saada lisaks ühekordsele hüvitisele, mis
56

EhSRS § 30 kohaselt kantakse selle seaduse jõustumise ajal, st 01.07.2015 olemas olnud ehitise kaitsevöönd
maakatastrisse hiljemalt 2020. aastaks.
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määratakse sundvõõranditasuna, ka perioodilist talumistasu samas suuruses nagu seadusjärgse
talumiskohustuse puhul. Selle tasu saamiseks peab kinnisasja omanik esitama tehnovõrgu omanikule
eraldi taotluse kõnealuses paragrahvis sätestatud korras.
Sama kehtib ka juhul, kui n-ö seadusjärgse suurusega talumistasus on kokku lepitud lepingulises
suhtes.

Asjaõigusseaduse muutmine (§ 2)
2

Eelnõu teise paragrahviga tunnistatakse kehtetuks AÕS § 158 . Seadusjärgse talumiskohustuse eest
tasu maksmine on eelnõu kohaselt reguleeritud AÕSRS-s (eelnõu § 2 p-d 3 ja 4), sundvalduse eest
tasu määramist hakkab reguleerima KASVS (eelnõu § 3).
Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmine (§ 3)
1

1

KASVS § 46 täiendamine lõikega 2 (punkt 1)
1

1

Paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 2 , mis sätestab, et sundvalduse seadmisel lahendatakse tasu
küsimused samamoodi kui sundvõõrandamisel. Eelistatud lahenduseks on muidugi kokkuleppe
saavutamine, kuid kui seda ei saavutata, siis määrab tasu organ, kes teeb sundvalduse seadmise
otsuse. Lisaks ühekordsele hüvitisele kinnisasja väärtuse vähenemise ja muude kahjude eest on
kinnisasja omanikul õigus saada ka perioodilist talumistasu samas suuruses, nagu seadusjärgse
talumiskohustuse puhul. See omakorda tähendab, et ühekordset hüvitist tuleb maksta ainult selles
ulatuses, mida seadusjärgne perioodiline hüvitis ei korva.

2

3

KASVS §-de 46 ja § 46 täiendamine lõikega 7 (punkt 2)
Mõlemat sätet täiendatakse nõudega, et sundvalduse seadmise otsus saadetakse lisaks
ehitisregistrile ka maakatastri pidajale. Eesmärk on teha sundvaldusest tulenev kinnisomandi
kitsendus maakatastris nähtavaks juba alates otsuse tegemisest, mitte alles siis, kui rajatis valmib.
KASVSi muudatuste osas tuleb lisaks silmas pidada, et tehnovõrgu sundvalduse seadmise
menetluslikud probleemid lahendatakse teise eelnõuga (kinnisasja sundvõõrandamise seaduse,
maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu (EISis toimik nr 16-0948)).
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Maa hindamise seaduse muutmine (§ 4)
MHS-sse lisatakse säte, mille alusel Maa-amet arvutab iga tehnovõrguga koormatud katastriüksuse
(kui tehnovõrgust tulenev kitsendus on kantud maakatastrisse) jaoks välja maa maksustamishinna
talumistasu määramiseks. Need andmed tehakse avalikult kättesaadavaks, seega saavad neist
lähtuda nii maaomanik kui ka tehnovõrgu omanik. Maaomanik saab hinnata, kui suur tasu eelduslikult
on ja kas taotlust on üldse mõtet esitada. Tehnovõrgu omanik saab lihtsamalt teada konkreetse
katastriüksuse maksustamishinna.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine (§ 5)
TsÜSi muudatused tulenevad vajadusest selgemalt reguleerida tehnorajatiste õiguslikku seisundit.
Praegu valitseb segadus küsimuses, milliste esemetena on tehnovõrgu rajatised tsiviilkäibes – kas
tegemist on iseseisvate vallasasjadega või mõne õiguse oluliste osadega, samuti mis saab sellistest
asjadest juhul, kui nende talumise kohustus lõpeb.
Segadust tekitab nii TsÜS § 54 lg 2 eraldi kui ka koostoimes sama paragrahvi lg-ga 3. Esimese sätte
puhul tekib küsimus, kas AÕS ja KASVSi alusel seatud tehnovõrgu sundvaldus kui haldusaktist
tulenev kitsendus on samuti seadusjärgne talumiskohustus selle sätte tähenduses või on
seadusjärgse talumiskohustuse all silmas peetud ainult AÕSRS-s sätestatud vahetut seadusjärgset
talumiskohustust. Koosmõjus TsÜS § 54 lg-ga 3 tekib aga küsimus, mis saab erineval õiguslikul alusel
kinnisasjal paiknevatest tehnorajatistest ja ka muudest asjadest siis, kui talumiskohustus lõpeb.
2

AÕSRS § 15 lg 3 sätestab, et seadusjärgse talumiskohustuse puudumisel (ja seega ka selle
lõppemisel) on kinnisasja omanikul õigus nõuda tehnovõrgu omanikult rajatise kõrvaldamist
kinnisasjalt, seejuures on omaabi keelatud. Selle sätte puhul on selge, et kinnisasja omanik ei ole
talumiskohustuse lõppemisega saanud tehnorajatise omanikuks ja tal on õigus nõuda rajatise
kõrvaldamist isikult, kes on jätkuvalt selle omanik. Omaabi keeld on kooskõlas ka ehitusseaduses
sätestatud kaitsevööndiga ehitiste ohutuse tagamise nõuetega.
Ebaselgem on olukord juhul, kui tehnovõrgu rajatise talumise kohustuse aluseks on olnud servituut või
sundvaldus ja see on lõppenud. Seejuures võib tegu olla eelmises lõigus nimetatud rajatise teise
osaga, sest tehnovõrgu rajatised paiknevadki reeglina paljudel eri kinnisasjadel erineval õiguslikul
alusel. Õiguskirjanduses on avaldatud arvamust, et hoolimata TsÜS § 54 lg 3 absoluutsest
sõnastusest ei muutu siiski igasugune ehitis asjaõiguse lõppemisel kinnisasja oluliseks osaks, vaid
57

täidetud peavad olema kõik eeldused, mis lubavad asja lugeda kinnisasja oluliseks osaks.

Teenuse

osutamiseks kasutatavate tehnorajatiste kohta on leitud, et need eeldused ei ole täidetud, sest
tegemist on igal juhul kinnisasja näiliste osadega, mis on käibes vallasasjadena, ja asjaõiguse
lõppemine seda seisundit ei muuda.

57
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TsÜS/Paal § 54 p 3.3.
AÕS I/Murumets 3. peatüki 3. jao sissejuhatus p 4.2.2 ja 4.2.4.
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Seega saab öelda, et seaduse sõnastuse ja sellele õigusteoorias antud tähenduse vahel esineb
oluline lahknevus ning puudub ühtne arusaam küsimuses, kellele kuulub tehnorajatis või ka muu asi,
mis paikneb kinnisasjal pärast servituudi lõppemist. Eriti teravaks muutub see küsimus seoses nende
muudatuste

jõustumisega,

millega

võimaldatakse

olemasoleva

taristu

elektroonilise side teenuse osutamiseks vajalike rajatiste paigutamiseks.
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kasutusse

andmine

Kui ühelt poolt ei ole

olemasoleva taristu allkasutusse andmiseks vaja kinnisasja omaniku nõusolekut, siis teiselt poolt ei
ole kinnisasja omanikul ja olemasoleva taristu omanikul vaja ka elektroonilise side rajatise omaniku
nõusolekut, et servituut lõpetada. Sellises olukorras peab olema selge, et ühelt poolt on kinnisasja
omanikul õigus nõuda tehnovõrgu omanikult (nii sellelt, kellega tal oli sõlmitud servituudileping, kui ka
viimase n-ö allüürnikult), et see eemaldaks rajatise tema kinnisasjalt. Teiselt poolt peab olema selge,
et sellise rajatise ühe osa (mis ei ole isegi iseseisev asi, vaid ainult osa suuremast asjast) omand ei
lähe automaatselt üle kinnisasja omanikule ja rajatise omanikul on õigus see sealt eemaldada.
TsÜS § 54 lg 3 kehtib muutmata kujul alates TsÜSi jõustumisest 2002. aasta 1. juulil. Kuna esemete
osa võeti TsÜSi ilma oluliste muudatusteta üle AÕS-st, siis mingeid selgitusi TsÜSi eelnõu seletuskiri
selle sätte kohta ei sisalda. AÕS esialgu sellist põhimõtet ei sisaldanud, ehitis muutus kinnisasja
oluliseks osaks ainult hoonestusõiguse lõppemisel (AÕS § 16 lg 3 kuni 31.03.1999). Selle põhimõtte
laiendamine kõigile asjaõigustele toimus 1999. aasta 1. aprillil jõustunud muudatustega.
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Eelnõu

algataja seletuskirja kohaselt oli AÕS § 16 muudatuste eesmärgiks selline regulatsioon, nagu on
Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) §-s 95. Selgitusi eelnõusse selle menetlemise käigus tehtud
muudatuste kohta (mh AÕS § 16 muudatuste kohta, millega hoonestusõiguse lõppemise tagajärjed
laiendati kõigile asjaõigustele), ei ole enam võimalik leida.
TsÜS § 54 lg 2 muudetava sõnastuse ja § 54 lg 3 kehtetuks tunnistamise eeskujuks ongi seesama
BGB § 95, millele 1999. aastal jõustunud muudatuste algses seletuskirjas viidati. Selle sätte
kommentaaride kohaselt ei muutu õiguse (v.a hoonestusõiguse) teostamiseks kinnisasjaga ühendatud
61
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asjad (n-ö kinnisasja näilised osad ) kinnisasja osaks ka siis, kui vastav õigus lõpeb. Õiguseks, mille
teostamise vahendina kinnisasja näiline osa võõrale maale püstitatakse, võib olla nii piiratud asjaõigus
kui ka haldusaktist tulenev kinnisomandi kitsendus, samuti vahetu seadusjärgne omandikitsendus.
Talumiskohustuse lõppemine ei too kaasa vallasasjast ehitise, sh tehnovõrgu rajatise omandiõiguse
automaatset üleminekut, vaid tegemist on endiselt vallasasjaga, mis kuulub tehnovõrgu kui terviku
omanikule. Kinnisasja omanikul on õigus nõuda rajatise eemaldamist selle omanikult. Kaitsevööndiga
ehitise kõrvaldamiseks on omaabi EhS-st tulenevalt keelatud, muude asjade puhul sellist piirangut ei
ole.
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Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (270 SE Riigikogu XIII
koosseisu menetluses).
60
Asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja täitemenetluse
seadustiku, planeerimis- ja ehitusseaduse, riigilõivuseaduse, notari tasu seaduse ja Eesti Vabariigi
pankrotiseaduse muutmise seaduse muutmise seadus (694 SE Riigikogu VIII koosseisu menetluses). Kahjuks ei
ole selle eelnõu seletuskirja Riigikogu kodulehel avaldatud, sellega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue.
61
Saksa keeles Scheinbestandteile.
62
MüKoBGB/Stresemann § 95 Rn 36.
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Seejuures tuleb arvestada, et kinnisasja näilise osana saab tsiviilkäibes olla ainult selline kinnisasjaga
ühendatud asi (ehitis), mis vastab iseseisva asja nõuetele. Näiteks kui servituudi teostamiseks
rajatakse kinnisasjale juurdepääsutee, siis on see üldjuhul algusest peale kinnisasja oluline osa.
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Ainuke piiratud asjaõigus, mis võimaldab lahutada kinnisasja omandist muidu selle oluliseks osaks
oleva ehitise omandi, on hoonestusõigus. Selline ehitis on hoonestusõiguse oluline osa (AÕS § 241 lg
5), st ehitis on tsiviilkäibes ainult koos hoonestusõigusega, mitte vallasasjana. Hoonestusõiguse
lõppemisel taastub endine olukord, ehitis muutub kinnisasja oluliseks osaks. Kuna hoonestusõiguse
puhul on see tagajärg selgelt sätestatud AÕS § 252 lg-s 2, siis puudub vajadus seda TsÜS-is korrata.
Muudatusega ei kaasne põhimõttelist muudatust Eesti tsiviilõiguse aluspõhimõtetes, sest endiselt jääb
kehtima TsÜS § 54 lg-s 1 sätestatud üldine eeldus, et kinnisasjaga püsivalt ühendatud asjad, sh
ehitised, on kinnisasja osad. Muudatus loob siiski vajaliku selguse nende asjade suhtes, mis ka
praeguse valitseva arvamuse kohaselt ei saa kinnisasja osad olla ja mis ka talumiskohustuse
lõppemisel ei peaks kinnisasja osaks muutuma.

Tulumaksuseaduse muutmine (§ 6)
TuMSi muudatusega sätestatakse, et tulumaksuga ei maksustata talumistasu. Kehtiv säte näeb ette,
2

et tulumaksuga ei maksustata AÕS § 158 lõike 1 alusel tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest
makstavat tasu talumiskohustusega seotud maalt tasutava maamaksu ulatuses.
Kuna eelnõus otsustati loobuda talumistasu eri komponentide eristamisest, siis on otstarbekas
käsitada tasu ka maksustamise seisukohast tervikuna. Tasu eri komponentide eristamine ainult
maksustamise seisukohalt oleks põhjendamatult koormav ja tekitaks segadust. Seetõttu näeb eelnõu
ette maksuvabastuse kogu talumistasule, mida makstakse seadusjärgse talumiskohustuse eest.
Maksuvabastus ei kehti sellele tasule, mida tehnovõrgu omanik maksab maaomanikule lepingulises
suhtes, st kui tehnovõrgu talumise kohustuse aluseks on servituut, ja seda isegi juhul, kui servituudi
lepingus on kokku lepitud, et makstakse „seadusjärgset tasu“ vms. Samas tähendab selline
kokkulepe, et maaomanikul on õigus saada tasu samas suuruses kui seadusjärgse talumiskohustuse
puhul, st kui see tasu loetakse füüsilise isiku maksustatava tulu hulka, peab see olema tulumaksu
võrra suurem. Kuna tegemist on rendituluga TuMS § 16 lg 1 tähenduses, siis peab väljamakse tegija
sellelt tulumaksu kinni pidama (TuMS § 41 p 7).

4. Eelnõu terminoloogia
Eelnõuga võetakse eraldi terminina kasutusele „tehnovõrgu talumise tasu“, lühemalt „talumistasu“.
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AÕS I/Murumets 3. peatüki 3. jao sissejuhatus p 4.2.3.
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5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei tegele otseselt Euroopa Liidu õigusega reguleeritud küsimustega.

6. Seaduse mõjud

6.1. Mõjutatud isikud
Tehnovõrgu talumise tasu arvestamise probleem puudutab otseselt või kaudselt nelja sihtrühma:
64

I.

tehnovõrkude omanikud ja neid võrke (võrgu)teenuse osutamiseks kasutavad ettevõtjad ;

II.

maaomanikud, kellele kuuluval maal mõni tehnovõrgu rajatis paikneb;

III.

Maa-amet;

IV.

kõik isikud, kes tehnovõrkude kaudu osutatavaid teenuseid tarbivad.

Sihtrühm I hõlmab nii üleriigilisi kui ka lokaalseid võrke. Käesoleva eelnõu kohaldamisalasse
kuuluvad eelkõige elektri-, gaasi- ja elektroonilise side võrgud ning lokaalsetest võrkudest ühisveevärk
ja -kanalisatsioon ning kaugküttevõrk (vt täpsemalt eespool p 3.1.1).
Sihtrühma II ehk puudutatud maaomanike täpset arvu ei ole võimalik öelda, kuid elektri põhivõrgu
liinid paiknevad u 17 000 mitte riigimaa katastriüksusel ning jaotusvõrgu liinid u 400 000
katastriüksusel. Talumistasu taotlus on esitatud 1364 põhivõrgu liinidega ja u 6000 jaotusvõrgu
liinidega koormatud katastriüksuse kohta, mis moodustab vastavalt u 8% ja 2%. Muude võrkude puhul
on seni taotluse esitanud isikute arv veelgi marginaalsem.
Samas tuleb arvestada, et kuna seni on talumistasu olnud pigem tagasihoidlik, siis ei ole paljud
maaomanikud vastavat taotlust esitanud ka juhul, kui neil on õigus tasu saada. Kui tasu suurus
kasvab, siis suureneb tõenäoliselt ka maaomanike huvi selle taotlemise vastu ja seega suureneb ka
väljamaksete summa.
Sihtrühmaks III on Maa-amet, kes töötleb kitsenduste ja maa maksustamishinna andmeid. Maa-amet
on maamaksu infosüsteemi volitatud töötleja.
Sihtrühma IV moodustavad kõik kaudselt puudutatud isikud, kes tehnovõrkude kaudu osutatavaid
teenuseid tarbivad, st sisuliselt kõik Eesti elanikud ja ettevõtjad. Kõigi nende võrkude kaudu
osutatavate teenuste hinnad on mingil määral reguleeritud, hinna või piirhinna kehtestab
(kooskõlastab) Konkurentsiamet, mõnel juhul ka kohaliku omavalitsuse üksus.
6.2. Mõju avaldumine ja ulatus
Kuna muudatusega kaasnevad mõjud avalduvad samal ajal mõlemale osapoolele, nii maaomanikele
kui ka tehnovõrkude omanikele, selgitatakse mõjusid sihtrühmadele I ja II koos. Mõlema sihtrühma
seisukohast on tegemist majanduslike mõjudega.
64

Valdavalt on võrgu omanik ja valdaja/kasutaja sama isik. Erandiks on eelkõige ühisveevärk ja -kanalisatsioon,
mis võivad kuuluda nii vee-ettevõtjale kui ka kohaliku omavalitsuse üksusele või muule isikule.
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Talumistasu arvestamise võtab kokku valem:

katastriüksuse
Talumistasu = maksustamishind

ruumilise ulatuse
koefitsient
(vahemikus 0-1)

x 0,075 x

x

sisulise ulatuse
koefitsient
(1, 0,5 või 0)

Olemasolevate andmete põhjal ei ole võimalik anda täpset hinnangut, kui palju talumistasuna
makstavad summad edaspidi suurenevad, kuna info näiteks taotluste arvu ja maatulundusmaa
sihtotstarbelise kasutamise kohta ei saa selguda enne regulatsiooni rakendumist. Kasutades andmeid
elektri põhivõrgu ning osaliselt elektri jaotusvõrgu ja maagaasi jaotusvõrgu kaitsevööndite
maksustamishinna kohta (tabelid 46), on siiski võimalik ligikaudu prognoosida talumistasu
väljamaksete summat suuremate tehnovõrkude lõikes.
Tabel 4. Elektri põhivõrgu eraomandis maa kaitsevööndi maksustamishind
Sihtotstarve

Kaitsevööndi
maksustamishind €
kokku

Kaitsevööndi
maksustamishind €
(küla)

Kaitsevööndi
maksustamishind €
(linn, alev, alevik)

Ärimaa

2 954 276

633 439

2 320 837

Elamumaa

4 449 382

810 938

3 638 444

Jäätmehoidla maa

23 531

210

23 321

Kaitsealune maa

2055

-

2055

Maatulundusmaa

3 308 080

3 102 893

205 187

Mäetööstusmaa

12 633

12 633

-

Riigikaitsemaa

2048

-

2048

Sihtotstarbeta maa

382 603

11 216

371 387

Sotsiaalmaa

212 870

141

212 729

Tootmismaa

5 793 062

927 023

4 866 039

Transpordimaa

129 915

14 637

115 278

Turbatootmismaa

616

616

-

Ühiskondlike ehitiste
maa

35 563

3062

32 501

Üldkasutatav maa

24 089

2900

21 189

Väikeelamumaa

571

571

-

Veekogude maa
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63

-

Kokku

17 331 357

5 520 342

11 811 015

Allikas: Maa-amet
Tabel 5. Suurima elektri jaotusvõrguettevõtja eraomandis maa kaitsevööndi maksustamishind
Sihtotstarve

Kaitsevööndi
maksustamishind €
kokku

Kaitsevööndi
maksustamishind €
(küla)

Kaitsevööndi
maksustamishind €
(linn, alev, alevik)

Ärimaa

19 654 583

921 406

18 733 177

Elamumaa

52 750 470

7 005 963

45 744 507
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Jäätmehoidla maa

17 829

1183

16 646

Kaitsealune maa

10 218

3043

7175

Karjääride maa

293

293

-

Korruselamumaa

4762

-

4762

Maatulundusmaa

8 311 759

7 934 941

376 818

Mäetööstusmaa

13 908

13 163

745

Riigikaitsemaa

67 216

1 273

65 943

Sihtotstarbeta maa

285 453

20 580

264 873

Sotsiaalmaa

386 301

7308

378 993

Tootmishoonete maa

6617

277

6340

Tootmismaa

10 335 322

1 159 242

9 176 080

Transpordimaa

1 208 463

128 843

1 079 620

Turbatööstusmaa

22

22

-

Turbatootmismaa

451

451

-

Ühiskondlike ehitiste
maa

766 146

3716

762 430

Ühiskondlike hoonete
maa

265

40

225

Üldkasutatav maa

41 099

4902

36 197

Üldmaa

1912

669

1243

Väikeelamumaa

1248

996

252

Veekogude maa

2315

1715

600

Kokku

93 866 652

17 210 026

76 656 626

Allikas: Maa-amet
Tabel 6. Suurima maagaasi jaotusvõrguettevõtja eraomandis maa kaitsevööndi maksustamishind
Sihtotstarve

Kaitsevööndi
maksustamishind €
kokku

Kaitsevööndi
maksustamishind €
(küla)

Kaitsevööndi
maksustamishind €
(linn, alev, alevik)

Ärimaa

1 104 285

13 530

1 090 755

Elamumaa

2 847 308

31 081

2 816 227

1807

5

1802

Kaitsealune maa

27

0

27

Maatulundusmaa

26 171

19 503

6668

Riigikaitsemaa

2906

216

2690

Sihtotstarbeta maa

7596

3

7593

Sotsiaalmaa

29 674

890

28 784

Tootmismaa

733 195

236 355

496 840

Transpordimaa

187 135

29 671

157 464

86 054

42

86 012

Jäätmehoidla maa

Ühiskondlike ehitiste
maa

30

Üldkasutatav maa

4829

23

4806

1

1

0

5 030 988

331 320

4 699 668

Veekogude maa
Kokku
Allikas: Maa-amet

Tehnorajatistest kitsendavad maa kasutamist üldiselt kõige rohkem elektri ja maagaasi põhivõrgu
rajatised, eriti arvestades, et põhivõrguga teenuse tarbimiseks liituda ei saa. Kitsenduse ulatus võib
olla suurem ka elektri ja maagaasi jaotusvõrgu rajatiste puhul (nt metsa läbiv elektriõhuliin).
Kitsenduse sisulise ulatuse arvestamiseks on koostatud koefitsientide tabel (eelnõu lisa), mis arvestab
konkreetset tehnovõrku, maa sihtotstarvet ning maatulundusmaa puhul ka sihtotstarbelist kasutamist.
Eeltoodud tabelite ja sisulise ulatuse koefitsientide tabeli alusel on järgnevalt koostatud ülevaade
talumistasu võimalikust muutumisest kolme tehnovõrgu – elektri põhi- ja jaotusvõrgu ning maagaasi
jaotusvõrgu
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– lõikes.

Tabel 7. Talumistasu võimalik kogusumma kolme tehnovõrgu lõikes sõltuvalt taotluste
esitamise määrast
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Tehnovõrk

Talumistasu võimalik
kogusumma, €

Elektri põhivõrk
1) taotlused esitatakse kogu eraomandis kaitsevööndi ulatuses (100%)

1 228 082

2) taotlused esitatakse poole eraomandis kaitsevööndi ulatuses (50%)

614 041

3) taotlemine jääb samaks (10,2%)

125 264

Elektri jaotusvõrk
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1) taotlused esitatakse kogu eraomandis kaitsevööndi ulatuses (100%)

531 291

2) taotlused esitatakse poole eraomandis kaitsevööndi ulatuses (50%)

265 646

3) taotlemine jääb samaks (5,3%)

28 158

Maagaasi jaotusvõrk
1) taotlused esitatakse kogu eraomandis kaitsevööndi ulatuses (100%)

2103

2) taotlused esitatakse poole eraomandis kaitsevööndi ulatuses (50%)

1052

3) taotlemine jääb samaks (1,9%)
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Kui elektri põhivõrgu ettevõtja maksis 2015. aastal talumistasuna välja ligi 45 000 eurot, siis juhul, kui
talumistasu taotlemine jääks samale tasemele, oleks eelnõu seadusena jõustumise järel vastav
summa umbes 125 000 eurot (ligi kolm korda suurem). Taotluste arvu kasvades suureneb ka

65

Andmete korrastamise tõttu ei olnud eelnõu koostamise ajal võimalik saada täielikke andmeid maagaasi
põhivõrgu kohta.
66
Kõigi arvutuste puhul on võetud eelduseks, et maatulundusmaast pool on kasutusel sihtotstarbeliselt, st poolele
kaitsevööndi alusele maale rakendub sisulise ulatuse koefitsient 1 ja poolele 0,5 (aluseks metsamaa kõlviku
osakaal 51,7%). Eeldus võib erineda tegelikkusest.
67
Elektri ja maagaasi jaotusvõrgu talumise tasu hinnangud on leitud võrgu suurima ettevõtja kaitsevööndi
maksustamishindade alusel ning üldistatud üldkogumile (tervele võrgule), lähtudes ettevõtja turuosast (vastavalt
88% ja 70%).
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väljamaksete kogusumma, ulatudes hinnanguliselt kuni 1,2 miljoni euroni. Suurima elektri jaotusvõrgu
ettevõtja väljamaksed taotlemise määra samaks jäädes ja maa sihtotstarbelist kasutamist puudutava
eelduse kehtivuse korral seevastu väheneksid (64% võrra).
Taotlemise määra kasvades võivad talumistasu väljamaksed kasvada aga ka elektri jaotusvõrgu
ettevõtjatele ning eelduslikult ka maagaasi ülekandevõrku haldavale ettevõtjale, kes maksis 2015.
aastal talumistasu üksnes ligi 600 euro ulatuses. Teiste võrguettevõtjate jaoks (elektrooniline side,
veevärk ja kanalisatsioon, kaugküttevõrk) on mõju väiksem, kuivõrd vastavad tehnorajatised
kitsendavad maa kasutamist eelduslikult vähem. Kitsenduse sisulise ulatuse koefitsient on nende
tehnovõrkude puhul maatulundusmaal 0,5 ja muul maal 0.
Mõju maaomanikele on positiivne – talumistasu üldjuhul suureneb ning kehtestatakse selge ja üheselt
mõistetav regulatsioon talumistasu arvutamiseks, mis lihtsustab osapoolte tegevust ning vähendab
võimalike vaidluste hulka. Vähenevad ettevõtjatevahelised erinevused talumistasu arvestamise
praktikas ning lihtsustub talumiskohustusega maa ost-müük ja haldamine, mis omakorda võib
suurendada vastavate kinnistute väärtust. Seletuskirja osas 3.2 (lk 1921) on neljale konkreetsele
näitele tuginedes kirjeldatud uue regulatsiooni mõju maaomanikele.
Mõju ulatus, arvestades, et muudatusega kehtestatakse ühtsed reeglid talumistasu arvutamiseks, on
pigem väike – ka seni maksti talumistasu, kuid reeglid tasu arvutamiseks olid selgelt fikseerimata.
Mõju on ulatuslikum elektri ja maagaasi põhivõrke haldavale ettevõtjale, samas konkreetne rahaline
kulu sõltub suurel määral sellest, kui palju talumistasu edaspidi taotlema hakatakse.
Võimalik risk, mis võib tulevikus talumistasu suurust oluliselt mõjutada, tuleneb maa korralise
hindamise läbiviimisest. Praegu kasutatavad maksustamishinnad pärinevad 2001. aastast ja on
Keskkonnaministeeriumi hinnangul oluliselt vananenud. Maa maksustamishinna muutumine mõjutab
otseselt talumistasu suurust. Eelnõu koostamise ajal ei olnud veel teada, millal uus hindamine läbi
viiakse.
Võrguteenuse tarbijaid (sihtrühm II) talumistasu arvutamise mehhanismi fikseerimine otseselt ei
puuduta,

kuid

kaudne

majanduslik

mõju

võib

avalduda

teenuste

hinna

kaudu.

Kuigi

Justiitsministeeriumi hinnangul muudatus võrguteenuse hinda ei tõsta, ei saa välistada selle mõju
pikemas perspektiivis, eriti juhul, kui talumistasu taotluste hulk peaks märkimisväärselt kasvama.
Teenuste hinda võib kaudselt mõjutada ka maa korraline hindamine tulevikus.
6.3. Mõju töö- ja halduskoormusele ning hinnang mõju olulisusele
Võrguettevõtjate (sihtrühm I) seisukohast kaasneb talumistasu taotlemise ja arvestamisega
märkimisväärne halduskoormuse kasv. Kavandatava regulatsiooni kohaselt tuleb võrguomanikel
edaspidi talumistasu suuruse arvestamisel lähtuda Maa-ameti andmetest konkreetse katastriüksuse
6

kohta ning maaomaniku taotlusest. Kavandatava AÕSRS § 15 lg 9 kohaselt kehtestab tehnovõrgu
omanik talumistasu taotluse vormi ja taotluse menetlemise täpsema korra ja avaldab selle oma
veebilehel. Kuigi talumistasu arvestamine iseenesest ei suurenda ettevõtjate halduskoormust, kuna
see kohustus on neil ka kehtiva õiguse kohaselt, siis taotluste arvu suurenedes võib menetlemine olla
senisest oluliselt ressursimahukam (suurematel ettevõtjatel võivad suureneda kulud seoses
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infotehnoloogiliste arendustega). Regulatsiooni väljatöötamisel on püütud leida lahendus, mis oleks
võimalikult vähe koormav ka ettevõtjatele.
Muudatusega kaasneb täiendav kohustus Maa-ametile (sihtrühm III). Eelnõu § 4 kohaselt tuleb Maaametil edaspidi arvutada maa korralise hindamise tulemuste alusel talumistasu määramiseks
tehnovõrkude aluse maa maksustamishind. Nimetatud andmed tehakse avalikult kättesaadavaks.
Kuigi täiendavat töökoormust on keeruline mõõdetavalt prognoosida, on võimalik see katta ameti
olemasolevate vahenditega.
Talumistasu regulatsiooni kehtestamise mõju ühiskonnale tervikuna on pigem väheoluline. Kuigi mõju
(rahalist) ulatust võib mõne võrguettevõtja ja osa maaomanike jaoks hinnata suureks, muutub
talumistasu arvestamine tervikuna senisest selgemaks ja õiglasemaks ning vähenevad mitmed
transaktsioonikulud (nt kulud seoses vaidlustega, talumistasu arvestamise ja taotlemise lihtsustumine).
Arvestades võrguomanike kogukäivet, ei ole kulude suurenemine siiski märkimisväärne ega tohiks
ohustada võrguomanike tegutsemist turul. Sündmuse sagedus, mida reguleeritakse (tasu arvutamine),
on pigem harv (arvutused tehakse läbi kord aastas).

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad kulud
ja tulud
Muudatustega ei kaasne olulist mõju riigieelarvele. Maa-ameti infosüsteemide muutmiseks vajalikud
arendused on väiksemahulised ja need teeb Maa-amet ära regulaarse arendamise käigus.

8. Rakendusaktid
Eelnõu ei sisalda volitusnorme rakendusaktide kehtestamiseks.
2

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks AÕS § 158 lõikes 2 sisalduv volitusnorm, mille alusel on majandusja kommunikatsiooniminister 06.06.2007 andnud määruse nr 41 „Tehnorajatise talumise eest tasu
saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm“ (RTL 2007, 48, 862). Määrus kehtib kuni
volitusnormi kehtivuse lõppemiseni (HMS § 93 lg 1).

9. Seaduse jõustumine
Seaduse jõustumise tähtpäevaks on eelnõu § 7 kohaselt 2018. aasta 1. jaanuar. Jõustumise ajaks on
valitud aasta esimene päev, sest talumistasu arvestus on aastapõhine. See tähendab, et uute reeglite
kohane talumistasu makstakse esimest korda välja hiljemalt 2018. aasta 30. septembril.
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10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu

saadeti

tehnovõrkude

kooskõlastamiseks

omanikele

ja

nende

kõigile

ministeeriumitele

ning

esindusorganisatsioonidele

arvamuse

(Eesti

avaldamiseks

Infotehnoloogia

ja

Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Vee-ettevõtete Liit ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing),
samuti maaomanike huve esindavatele organisatsioonidele (Eesti Omanike Keskliit, Eesti Erametsaliit
ja Talumiskohustusega Omanike Liit).
Eelnõu

kooskõlastamisel

esitasid

seisukoha

Rahandusministeerium,

Majandus-

ja

Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium. Arvamust avaldasid Eesti Erametsaliit,
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Omanike Keskliit, Talumiskohustusega
Omanike Liit, Adven Eesti AS, Elektrilevi OÜ, Elering AS, Gaasivõrgud AS, Imatra Elekter AS ja Telia
AS.
Esitatud märkused ja ettepanekud on seletuskirja lisas.
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