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Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande 
heaks kiitmine 
 
Alkranel OÜ on esitanud "Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste 
keskkonnamõju hindamise aruande" heakskiitmiseks, mis on Keskkonnaameti Viru regioonis registreeritud 
29.11.2009 dokumendina nr V6-7/25671-16. 
 
Keskkonnaameti kui järelevalvaja ülesanne on vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 10 lg 3 kontrollida keskkonnamõju hindamise menetluse vastavust 
õigusaktide nõuetele, aruande vastavust programmile, aruande vastavust keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses nõutule ning määrata keskkonnanõuded. 
 
KMH programm on Keskkonnaameti Viru regiooni poolt heaks kiidetud 22.09.2009 kirjaga nr V6-7/25671-2. 
KMH programmi menetlus toimus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuete 
kohaselt. KMH programmi heaks kiitmisest teatati avalikkusele Ametlikes Teadaannetes 23.09.2009. 
 
KMH aruande avalikustamise teade ilmus maakonnalehes Virumaa Teataja ning 02.10.2009 Ametlikes 
Teadaannetes.  
 
Enne avalikustamist ja avalikustamise ajal ei ole esitatud kirjalikke ettepanekud ega arvamusi. 
Aruande avalik arutelu toimus 20.10.2009 kell 15.00 Rakvere Linnavalitsuse saalis.  
KMH aruande menetlus on toimunud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
nõuetele vastavalt. 
 
Keskkonnamõju hindamise aruanne sisaldab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
§ 20 lg 1 nimetatut ning vastab programmile.  
 
Tulenevalt eelnevast ja lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 22 lg 2 
otsustab Keskkonnaameti Viru regioon: 
 
Kiita heaks Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise 
aruanne. 
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Aruandes on käsitletud järgmisi alternatiive: 
Alternatiiv 0- olemasolev olukord 
Alternatiiv I- Kavandatav tegevus 
 
O-alternatiivi korral säilib olemasolev olukord, kavandatavat tegevust ellu ei viida. Reoveepuhasti mitmed 
seadmed jätkavad tööd amortiseerunult, mis raskendab puhasti efektiivset tööd. Sõmeru reoveepuhasti on 
amortiseerunud ja töötab ebaefektiivselt ega taga väljuva heitvee nõutavaid reoainete kontsentratsioone. 
 
Alternatiiv I- eeldab Rakvere linna ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni süsteemide laiendamist ja 
rekonstrueerimist ning Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulate liitmist Rakvere linna ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemi, mis suurendab veevõttu Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevudest. 
Rekonstrueeritakse Rakvere linna reoveepuhasti. Sõmeru puhasti likvideeritakse. 
 
Alternatiivide võrdlemisel selgus, et hinnatud alternatiividest osutus paremaks alternatiiv I. 
Lähtudes aruandest kehtestan järgmised keskkonnatingimused: 
Edaspidisel tegevusel lähtuda peatükis 9 esitatud leevendavatest meetmetest; 
Järgida peatükis 7 esitatud seiremeetmeid. 
 
KMH tulemustest järeldades ei oma kavandatav tegevus olulist negatiivset, juhul kui rakendatakse aruandes 
esitatud leevendavaid meetmeid ja järgitakse soovitusi seireks ja edasisteks uuringuteks. 
 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 19 lg 1 kohaselt oleme kohustatud arendaja 
Rakvere Vesi AS kulul avaldama ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded keskkonnamõju hindamise 
aruande heakskiitmisest teate. 
 
Teate avaldamiseks palume Riigilõivuseaduse § 82 kohaselt tasuda riigilõiv summas 100 krooni. Lõivu 
tasumiseks on kasutatavad järgmised Rahandusministeeriumi arveldusarved: 
SEB pank, arveldusarve nr 10220034796011 (viitenumber 2900078680);  
Swedbank, arveldusarve nr 221023778606 (viitenumber 2900078680). 
Maksekorralduse koopia esitada Keskkonnaametile e-maili teel (katlyn.mets@keskkonnaamet.ee) või faksida 
numbril 3258403. 
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