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Jiiiitmehoolduseeskiri
Mii:iruskehtestatakse
JZiAtmeseaduse
{ 71 l6ike I alusel.
l. peatiikk
Jiiiitmehoolduse
iildnOuded
S 1. Uldsntted
(l)
(edaspidieerit,,i)kehtestatakseeesm?irgigarakendada
J?iatrnehoolduseeski
j a pakendiseaduse
Hiiumaaliihtsedj aatmeseaduse
ningnenderakendusaktide
n6uded,
sailitadapuhasjatervislikelukeskkond,
v?ihendadajzietmete
kogustning soodustada
nendetaaskasutamist.
(2)
g 71 loikes2 setestatud
Eeskirjaga
maiimtakse
kindlaksjiiiitmeseaduse
jzititmehoolduse
jaatmeliigid,millelekohaldatakse
konaldamise
n6uded;
konaldatud
jiiatmevedu,
jaatmeveo
veopiirkond,
vedamise
sagedusja
aeg,
teenustasu
suuruse
rnddramisekord ningj erelevalvejzi2itmekaitluse
iile.
(3)
Eeskirjaon kohustatudj:irgima k6ik juriidilisedja ftiiisilised isikud, kes
elavad,tegutsevad
v6i viibivadHiiumaal.
(4)
Jaatmehooldust
Hiiumaalkonaldavad
OU HiiumaaPriigila,MTU Hiiumaa
ja.kohalikud
Omavalitsuste
Liit
oma\,alitsused.
(5)
Teavetjazitmehoolduse
kohtasaabHiiumaaPriigilaOU kodulehelt,
ja omavalitsuste
hiiuprygila.ee
kodulehtedelt.
arendamineja korraldamine
S 2. J?iiitmehoolduse
ja sellearendamist
(I)
Jiiatmehooldust
HiiumaalkoraldabHiiumaaPriigilaOU
(2)
Hiiumaajaatmejaama
haldabja opereerib
HiiumaaPriigilaOU.
(3)
jzietmeveoteenuse
Riigihangete
seaduses
satestatud
korras
hankeidja
hankelepinguid
sdlmibMTU HiiumaaOmavalitsuste
Liit.
(4)
Jzi?itmekiiitluslepinguid
kliendigasdlmibMTU HiiumaaOmavalituste
Liit
juhul, kui konaldatud
j?iatmevedu
on ldbiviidudjaatmeseaduse
66
l6ike
1,
alusel.
S
(5)
Omavalitsuste
koralduslikudja kontrollivadtegerused
onjlirgmised:
1)
informeerida
kirjalikultjiiatmevaldajat
paevast,
mil ta on liitunudkonaldatud
jiiiitmeveoga;

2)
noustadaelanikkejAatmealasteskiisimustes;
3)
teostadaj?televalvetkoraldatudj,Utmeveogaseotudkiisimustes;
4)
kontrollidajiiiitmeteliigiti kogumistja j?i2itmekai
ustoiminguid;
5)
menetledakorraldatudjzi?itmeveogaliitumisesterandkonas
vabastamise
taotlusi;
j airelevalvet
jiietmeveoga
6)
teostada
korraldatud
liitumisesterandkorras
j aatmevaldaj
vabastatud
atetile;
7)
konaldadahaljasaladel
tekkivateaia-ja haljastujziatmete
kogumistiileandmist
ja?itmevedajale
voi jzietmek?iitlejale;
konaldadaiildkasutatavatesse
parkidesse,
8)
haljasaladeleja
randadesse
vajalikul
ja
paigutamine
hulgaljezitmemahutite
ningtagadanenderegulaame
tiihjendamine
nendeiimbrusekonashoidl
9)
kooskolastadaomavalitsusehaldusterritooriumilepaigutatavatetagatisrahata
pakendij:ietmete
pakendipunkti
ja -mahtning
asukoht,kogumismahutite
miinimumarv
pakendiseadust
tiihjendamissageduse
kohta,a estades
probleemtoodete
l0)
koosk6lastada
avalikekogumispunktide
asukohad,
n6uded
ja
kogumispunktile paigutamise
tingimused;
jzietmemahuti
l1)
paigutamiseks
andajaatmevaldajale
kooskolastus
omavalitsuse
maale.
j?iatmehoolduseeskirja
12) teostadajarelevalvet
taitmiseiile.
S 3. Mdist€d
(l)
Eeskirjason kasutatud
m6isteidalljergnevas
tahenduses:
ja
ja
l)
aia- haljaslujitiitmed
on ^edade haljasalade
hooldamisel
tekkinud
jeatmed:
biolagunevad
2)
hankija on MTU HiiumaaOmavalitsuste
Liit (edaspidiHOL) v6i muu
volikoguvolitatudjuriidilineisik, kesvastabjaiaitmeseaduse
n6uetele;
3)
Hiiumaajiiiitmefirrn on spetsiaalselt
rajatud,tehniliseltvarustatud
jziatmekziitluskoht,
pressimiseksja
Hiiumaalkogutudolmejziatmete
mandrile
j?ietmete
vedamiseks,
samution sinnapaigutatud
taaskasutatavate
kogumiseksja
esmattidtlemiseks
kogumismahutid,
shohtlikejiiatmetekogunismahutid;
jiiiitrnektiitlejaonjuriidilinevdi fiitisilineisik,keskogub,veab,taaskasutab
4)
jeetmeidmajandusvdi kdrvaldab
v6i kutsetegevusenaja
kellelon sellekstegevuseks
j?ititmeluba
v6i keson registreeritud
Keskkonnaministeeriumi
valitsemisalas
olevas
(edaspidi
Keskkonnaametis
Keskkonnaamet);
jiiiitmevaldaj.tonjeetmetekitaja
5)
v6i muuisik vdi riigi vdi kohaliku
omavalitsuse
asutus,
kellevalduses
onjaiatmed.
Jaetnevaldaja
koraldatudjiietrneveo
tfienduseson ka korteriiihistu,
sellepuudumisel
agasellekinnisasja
omanik,millel
asubsuvila.elu-vdi ?iriruuml
jiiiitmevedajo on teenustekontsessiooniv6i teenusteriigihankekorrasvalitud
6)
isik,kesosutabjiiatmevaldajatele
omanimelvdi HOL-i eestHOL-igas6lmitud
jZiatmeliikide
j?ietmeveo
hankelepingu
aluselkorraldatud
teenustkindlaksmaaratud
ja jaalme\eopiirkonnas:
osas
jiiiilmeveopiirkozd(edaspidi
7)
piirkond)on eeskirjaga
kindlaksmziaratud
ala,
jaatmeveoga
j:iatmedkokku
kustkohalikuomavalitsuse
tiksusekonaldatud
h6lmatud
kogutakse;
8)
ohtlikejiiiitmete kogumbpa kt on ildkasutatavaskohaspaiknevvastavalt
mitgistatudkogumispunkt,
kuhueraisikudsaavad
viia liigiti kogutudohtlikkeja./vdi
elektroonikaj,i
itmeid.

pokendikogumirp,rrrr<t
v6i taaskasutusorganisatsioonl
9)
on pakendiettevdtja
hallatav
(2)
v6i pakendijiiatmete
mahutitepaiknemise
avalikpakendite
koht,mis on
mdeldudtasutakasutamiseks
k6igileHiiumaalviibivateleisikutele.
priigi (segaolmejiiiitmed)on liigiti kogumisestiile j?i?inudolmejaatmedv6i
l0)
nendesortimisjiiiik;
l1)
suutjiiiitmedonjA tmed,midakaaluv6i mahut6ttuei ole vSimalikpaigutada
mahutisse,
nagumdiibliesemed,
vaibad,madratsid,
kardinapuud,
aknaraamid,
jaatmevaldaja.
j6ulukuused
jms, mille iiraveokorraldab
kaanikausid,
SuurjaAtmetena
probleemtooteid,
ei kiisitataehitusj2iiitmeid,
suuremdotmelisi
naguautoromud
voi
vanarehvid),
ningelektri-jaelektroonikaseadmeid
nendeosad(sealhulgas
v6i nende
jiiiitmeid(sealhulgas
ja muid
pesumasinad,
telerid,ktllmkapid,elektripliidid)
jaatmeid:
tootavastutusega
hdlmatud
jziatmeveo
12) jAiirmeveolepihg
onjeatmevaldajale
konaldatud
teenuse
osutamrse
j?i?itmevaldajajajziatmevedaja
j:iatmevaldaja
ja HOL
leping,mis on s6lmitudkas
v6i
vahel:
jeatmeseaduses,
(3)
LdikesI nimetamata
m6istekasutamisel
lzihtutakse
ja teistesjzietmehooldust
pakendiseaduses,
riigihangete
seaduses
reguleerivates
vastava
legaaldefinitsiooni
digusaktides
sisalduvatest
legaaldefinitsioonidest,
puudumisel
agas6nailldlevinudtzihendusest.
2. peatikk
Jeiitmetekogumine
$ 4. Jeiitmekiiitluseiildnouded
juures,mille tulemusel
(l)
Iga tegevuse
tekibj?ietmeid,
tulebptiiidaj?ietmeteket
valtidav6i kui seeei olevdimalik,siisviihendada.
TekkinudjAAtmeid
tuleb
kui seeon tehnoloogiliselt
v6imalikegaolemuudekiiitlusviisidega
taaskasutada,
v6rreldes
iilemeerakulukas.
(2)
liigiti koguda,et vdimaldada
JAatmeid
tulebsortidatekkekohasja
seejarel
nendetaaskasutamist
vdimalikultsuuesulatuses.
OlmejZiatmete
sortimisel
teklekohastulebliigiti kogudakeskkonnaministri
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sortimisekordning sorditudjaatmeteliigitanisealused"jiirgi
"OlmejaAtmete
j:irgmisedj:ietmeliigidvastavalt
jaetmenimistu
jZietmeliikide
viihemalt
v6i alajaotiste
koodidele:
(200l 01);
paberjakartong
1)
(1501);
pakendid
2)
(i?ietmenimistu
3)
ohtlikudjeatmed
alajaotises
20 01 tamiga(*) t:ihistatud
jiiatmed);
(20 02 01);
4)
biolagunevad
aia-ja haUastujeehed
(20 0l 08);
5)
biolagundatavad
kttijgi-ja siidklajaatmed
jazitmed,
probleemtoodeft
sealhulgas
romus6idukidja
nendeosad(16 01),
6)
ja nendeosad(16 02),
(16 01 03),elektroonikaromud
kaasaarvatudvanarehvid
patareidjaakud(16 06):
puit (20 01 38)ja plastid(20 0l 39);
p6levjiiiitmed,
7)
sealhulgas
(20 03 07);
8)
suurjaamed
9)
metallid(20 01 40).
(3)
L6igetes1ja 2 setestatut
kohaldatakse
ka kaubanduses,
tddstuses,
ja
jaatmete
ametiasutustesmujaltekrkinud
kodtunajapidamisjaatmetega
samalaadsete
j?iiitmeseaduse
mdistele.
kohta,mis vastavad
$-s7 esitatudolmejaatmete

(4)
tuleblisaksl6ikes2 nimetatudjezitmeliikidele
tekkekohas
Toitlustuseftevdtetes
kehtestatud
eraldikogudatoidu6li-ja rasva(20 01 25) eeskirjaja teistedigusaktidega
nouetekohaselt.
(5)
iileandmise
Hiiumaajii?itmejaama
konaldabj:iatmevaldaja.
Suurjziatmete
-k:iitleja
(6)
valtimaliigiti kogutudjiiiitmete
Jii2itmevedaja
v6i
on kohustatud
kogumisejaveoerinevatel
etappidel.
segtnemist
teistej aiitmeliikidega
(1)
Priigilasse
vdib ladestada
vaidneidjaatmeid,
milletaaskasutamine
ei ole
tehnoloogiliselt
voimalikv6i on iilemiiiirakulukas.
(8)
v6i ladestamine
selleksmitteetteniihtud
Keelatudonjaatmeteladustamine
kohtadesse.
(9)
p6letamine,
shjzi?itmete
selleksmitteetteniihtud
kohason
Jaatmete
kAitlemine,
ja
Kiittekolletes
v6ib p6letadaainultimmutamata vaNimatapuituning
keelatud.
paberitv6i kartongi.
kiletamata
(10) Jaatmete
kaitlemineon ll.rbatud
selleksvastavat
luba(registreemistdend,
jiiatmeluba,
vajadusel
keskl(onnakompleksluba,
ohtlikejaatmete
kaitluslitsents)
omavaskohas.
$ 5, Jletmevaldajakohustused
( 1)
kinnisasjal
konaldabkinnisasja
omanik.J?ietmekeitlust
J,iitmekeitlust
maalkonaldabhoonestusdiguse
hoonestusdiguse
aluselkasutataval
omanik
juurde
(hoonestaja).
ehitiie
kui
vallasasja
kuuluval
ehitise
Jaatmek?iitlust
teenindamiseks
vajalikulmaal(edaspidi,trarl) koraldabehitiseomanik.
(2)
Jaatmevaldaja
on kohustatud:
olevaidjazitmeid
eeskirjaja teiste
1)
sortimaja liigiti kogumaendavalduses
jaetmeveo
piirkomas
digusaktidega
kehtestatud
nouetekohaseltningkonaldatud
jaatmeveoga
jaatmed
jaatmevedajale;
hdlmatud
andmakonaldatud
tile
2)
valtimaohtlikejeetmete
segunemist,
mittesegama
ohdikkejeetmeid
omavahel
ning
kasutama
kdiki
vdimalusi,
v6i tavajaatmetega
v6i mistahes
ainega
et vahendada
j?iatmete
kogustja ohtlikkust;
jiiAtmetekaitlemiseks
3)
korraldatudjzizitmeveoga
holmamata
tulebj?ietmevedu
tellidajaatmeluba
omavaltettevottelt
voi vedamatematekitatudv6i temavalduses
isejaatmekaitluskohta
v6i taaskasutama
neidkehtivatenduete
olevadjaatmed
kohaselt:
ja andmajaiitmeid
4)
iile isikule,kesomab
sdlmimajiiiitmekAitluslepinguid
jeatmeluba
jaatrnete
voi keson registreetud Keskkonnaametis
vedamiseks.
jiiatmetekkele,
jziatrnemahuteid
5)
omamav6i iiitima piisavassuuruses,
vastavalt
jiiatmetekogumiseks;
jiiiitmete
vajadusel
liigiti
kogutavate
ka taaskasutatavate
peavadvastama
kogumiseks.
Mahutidja kogumiskohad
eeskirjanduetele.
jaatmetekogumiseks,
Uhismahutit
on lubatudkasutada
Hiiumaapiirestekkivate
olenemata
kinnistutesihtotstarbest.
Uhismahutisuuruspeabvastamategelikkuses
jiiatmekogustele
ja iihismahutina
j 2ietmekotti.
tekldvatele
ei ole lubatudkasutada
Uhismahutikasutamine
tulebkoosk6lastada
kohalikuomavalitsusega.
Mahutikorrashoiujapuhtuseeestvastutab
6)
hoidmamahutitervejapuhtana.
jiiiitmevaldaja,
kui jeetmeveolepinguga
ei n:ihtaetteteisitii
'7)
tagamaji\dlrnemahutikaftesaadavuse
tiihjenduspaeval,sh lukustatudmahuti,
varavate
usteJa
avamlse.
S 6. Jeiitmetekogumiseiildnduded
(I)
Kinnistulv6i krundiltekkivadjeetmed,midaei saakohapealtaaskasutada,
vastavajaatmeliigi
kogumiseks
tulebkogudaliigitija paigutada
eftenahtud
mahutisse.

(2)
JAatmemahuti
taitumiseleine graafikujArgset
tiihjendust,
tulebtellidalisavedu,
mahutijuurdej:ietmetekogumineon keelatud.
(3)
Jaatmeid,
mille liigiti kogumineon korraldatud,
tohibpannaainultselleks
jaetmeidei tohi nendekogumiselja
ettenzihtud
mahutisse.
Liigiti kogutavaid
vedamisel
teistejaatmeliikidega
segada.
(4)
mahutisse
on keelatudpannal
Segaolmejziatmete
l)j?iatmeid,mille liigiti kogumineon korraldatud
eeskirjan6uetekohaselt;
jiiatmeid;
2) tule-ja plahvatusohtlikke
jaetmeid;
3) vedelaid
4) ohtlikkejeatmeid:
midaon vdimalikkompostida;
5) biolagunevaid
aia-ja haljastujiietmeid,
6) suurjzietmeid;
7) probleemtooteid,
shromusdidukeidja
nendeosi,kaasaarvatudvanarehvid,
ja
patareisidja
nende
osi,
akusid;
elektroonikaromusid
ja kuivkaimlate
8) kogumiskaevude
setteid;
mis vdivadohustadajaatmemahutite
9) aineidjaesemeid,
hooldajatv6i
j:iemek?iitlejat
v6i teisiisikuid;
l0) aineidjaesemeid,
mis kaalu,m66tmete
v6i kuju tdttuv6i muul p6hjuselv6ivad
jiiatmeveokeid
jzietnete
kahjustada
mahuteidvdi
v6i raskendavad
miirkimisvAarselt
kokkupressimist;
ll) ehilusjaalmeid.
(5)
Kergesti knevad,halvastil6hnavadvdi lendlevad
segaolmejiiatmed
tuleb
paigutamist
pakendada,
ennemahutisse
et needei levitakshaisuegalenduksmahutite
tiihjendamisel.
S 7, Ohtlike jiiiitmetekogumine
(l) Ohtlikudjaetmed
tulebkogudaliigiti, muudestjaatmetest
emldi.
(2) Teisteisikutetekitatudohtlikkejiietmeidv6ib kogudajavedadaisik, kellele
jajeatmeloaohtlike
Keskkonnaamet
on valjastanud
ohtlikej?iatmete
keitluslitsentsi
jiietmetekogumiseks
v6i veoks.
Ohtlikejazitmete
kogumisepunktpeabolemasuletavvdi valvatav.
(3) Ohtlikudjiiatmed,v.akodumajapidamises
peab
tekkinudohtlikudjZietmed,
j:ietmevaldaja
jiietmekiiitlejale
erllle
iileandmist
miirgistama
keskkonnaminist
kehtestatud
korras.
(4) Ohtlikejeiitmetekogumistkonaldavisik peabpaigutananendekogumist
juhisekogtunispunktis
reguleeriva
nfitavassekohta.
(5) Vedelaidohtlikkejaatmeidpeabsailitamakindlaltsuletavas
mahutis,mis velistab
nendesattumise
maapinnale
v6i kanalisatsiooni.
(6) Kodumajapidamises
(nt kasutuskdlbmatuks
tekkinudohtlikudjaAtmed
muutunud
-kraadiklaasid
ja
6lid, 6lifiltrid,ravimid,viirvid,lakidja lahustidningelavhdbelambid
jne) tulebviia lehimasse
(asukohtade
ohtlikejziatmete
kogumispunkti
info
jaatmejaama.
omavalitsustest
vdi kodulehtedelt)
v6i Hiiumaa
Avalikes
ja Hiiumaajaatmejaamas
jZietmeid
kogumispunktides
v6etakse
ohtlikrke
vastutasuta
ainultfiiiisilisteltisikutelt.
(7) Juriidilineisikja liitisilisestisikustettev6tjapeabomaohtlikudjZietmed
iile andma
jiiiitmete
kaitluslitsentsi
poolt
ohtlike
omavaleettev6tjale,
kellelon keskkonnaameti
v:iljaantudjezitmeluba
ohtlikejeatmetekogumiseks
vdi veoks.
(8) Ohtlikejaatmete
valdajavastutab
nendeohutuhoidmiseeestkunijiiatmete
iileandmiseni
iaiitmekaitleiale.

$ 8. Paberija kartongi kogumine
Paberjakartongtulebkogudaeraldiolmejaatmetest
ningviia pakendijaatmete
paberi-papi
konteinerisse
v6i vanapaberi
kogumiskonteinerisse.
kogumiskohta,
jiiiitmetekogumineja kompostimisenduded
S 9. Biolagunevate
(1)
Kinnistultekkivaidbiolagunevaidjaatmeid
on lubatudkompostida
oma
kdiigijiietmeid
lubatud
kinnistupiirides.Viiljaspoolomakinnistuton biolagunevaid
jaatmeloaga
jaatmekaitluskohas.
kompostida
ainult
(2)
materjaltulebpaigutada,
ladustadaja
kiiideldaterviseleja
Kompostitav
pohjustaks
kahjutultning selliselt,et seeei
kahjuriteteketjahaisu
fimbruskonnale
levikut.
(3)
Keelatudon kompostidajiiiitmeid,
mis kahjustavad
kompostivdi muudavad
sellekasutuskdlbmatuks.
(4)
Kinnistultekkivaidtoidujaatmeid
vdib kohapeal
kompostida
ainultkinnises
ja
vdib kompostida
kahjuriteeestkaitstudkompostimisndus.
Aia- haljastujiiatmeid
lahtiseltaunas.
-aunpeabpaiknemanaaberkinnistust
(5)
Kompostimisn6uja
vfiemalt 3 m
kauguseljaehitisest
4 m kaugusel,
kui naaberkinnistute
v6i -ehitisteomanikudei lepi
kokluteisiti.
(6)
Heitveekogumis-jasettekaevude
setteidningk?iimlajaatmeid
ei tohi kasutada
kompostivalmistamiseks
egalaotadatenitooriumile.
(7)
Haljasaladel
tekkivadbiolagunevad
aia-ja haljastuj?ietmed
antakse
iile
kompostimiseks
HiiumMjAatmejaama
v6i selleksetten:ihtud
kompostimiskohta.
ja nendesttekkivatejiietmetekogumine
$ 10,Probleemtoodete
ja
(l) Elektri-jaelektroonikaseadmed
(shkiilmkapid,elektripliidid,pesumasinad
telerid)ning neisttekkinudjaetmed
tulebkogudamuudestjaatmetest
eraldiningviia
kogumispunkti.
(2) Kasutuskdlbmatuks
muutunudpatareidjaakumulaatorid
tulebkogudamuudest
jiietmetest
eraldiningviia kogumispunltiv6ijaatmejaanav6i miiiigikohtakooskdlas
jeatmeseadusega.
(3) Vanarehvid
tulebiile andatootjav6i tootjavastutusorganisatsiooni
m?i?tatud
kogumiskohta.
Rehvitootjaj:i:itmeseaduse
on kohustarud
S 2l ldikel5 mdistes
korraldama
endavalmistatud.
edasimiiiidud
v6i sisseveetud
rehvidesttekkivate
jaatmetetasutavastuv6tmise.
Hiiumaajaatmejaamas
voetakse
vanarehve
vastu
ja Iiiiisilisteltisikutelt.
elanikkonnalt
(4) Romusdiduk
miiiintudkogumiskohta
tulebi.ileandatootjav6i temaesindaja
vdi
j?ietmeloaja
ohtlikej?utmete
kaitluslitsentsiga
vanametalli
kogumiskohta.
(5) P6llumajandusplast
(silopallikile,silokattekile,
kiletunnel,kattev6rkjaplastndtir,
-vdi aiandusplast)
p6llumajandus
samutika muusamaste
omaduste
ningkasutusega
tulebiile andakogumispunkti,
tootjalev6i edasimiiiijale.
ja kiiitlemisekonaldab
(6) L6igetesI, 3 j a 4 nimetatud
prcbleemtoodete
kogumise
tootjavdi tootjavastutusorganisatsioon.
ja
(7) Probleemtoodete
avalikekogumispunktide
asukohad,
ndudedkogumispunktile
paigutamise
koosk6lastab
tingimused
tootjav6i tootjavastutusorganisatsioon
omavalllsusega.
(8) Tootjav6i tootjavastutusorganisatsioon
on kohustatud
tiihjendama
oma
puhtusejatehnilise
vahenditega
temahallatavaavalikukogumispunkti,
tagades

konashoiu,valtimakonteineriiiletaitumistningiiletaitumisel
koristamakonteinen
iimbruse.
(9) Tootjaja tootjavastutusorganisatsioon
probleemtoote
on kohustatud
kasutajale
tegematurustajatekaudukaftesaadavaks
teabe,kuhu saabprobleemtootest
tekkinud
jA?itmed
(asukohadja
tagastada
kontaktandmed).
Teavetagastamiskohtadest
peab
olemapiisavaltsuurel(vfiemalt 210 ' 297mm) lehelhiistiloetavaskirjaskdigile
miiiigikohakiilastajatele
nahtaval
kohal.
(10)Tootjajatoodavastutusorganisatsioon
on kohustatud
konaldamai.iksivdi
koostdtis
teistetootjatega
vlihemaltkordaastas
teabekampaaniaid,
ajakirjadev6i
probleemtoote
kattesaadavate
voimaluste
kaudu,et teavitada
muudeiildsusele
ja kaitlemisevdimalustest.
kasutajaid
sellesttekkinudjiietmetekogumise
(l l) Kodumajapidamises
moeldudelekrri-jaelektroonikaseadme
kasutamiseks
miitija
on kohustatud
tasutatagasiv6tmaanulisesvastavuses
ostetava
kogusega
miiiidava
seadmega
samaliikija otstarvet
tZiitvast
seadmest
tekkinudelektroonikarcmu.
$ 11.Prkenditeja pakendijiitmete kogumisendud€d
(l)
Pakendidjapakendijiietmed
tulebkogudaliigiti muudestjiietmetest
eraldija
pannapakendijzietmete
(edaspidipakendimahuti),
mahutisse
(2)
peavadolematiihjadja vastama
Uleantavadpakendidja pakendij2i2itmed
pakendienev6tja
vdi taaskasutusorganisatsiooni
kehtestatud
nduetele.
Uleantavad
pakendidjapakendij?izitmed
ei tohi levitadahaisuegamzierida
teisipakendimahutis
ja pakendijeeheid.
olevaidpakendeid
ja pakendijeatmete
ja taaskasutamise
(3)
Pakendite
kogumise
konaldavad
pakendiettev6tjad
v6i nendevolitusealuseltaaskasutusorganisatsioonid.
(4)
pakendipunktideasukohad,kogumismahutite
Tagati$ahatapakendij:iatrnete
ja
miinimumarvu miinimummahu
igapakendipunkli
kohtaning nende
pakendiseadust.
tiihjendamissageduse
meZirab
omavalitsus,arvestades
(5)
pakendivastuvdtmine
peabolemakonaldatudvahetult
Tagatisrahaga
piires,Tagatisrahaga
pakendisse
v6i selleteenindusmaa
pakendatud
mi.lilgikohas
pakendittagasiv6tma,kui miitgikohasuuruson
kaupamiiiiv isik ei peatagatisrahaga
alla20 m'?.
(6)
peabolemakasutajale
Pakendimahutil
ndhtavas
kohas,selgeltIoetavalt
kirjutatud,mis liiki pakendeid
vdi pakendijeatmeid
sinnatohibpaigutadaja
jZietmekaitleja
pakendimahuti
valdajavdi sedateenindava
telefoninumber.
ja
(7)
Pakendikotiteenuse
kasutarnisel
tulebklaas- segapakend
eraldikoguda.
peabolemajeetmevaldajale
Pakendikotiteenus,
shpakendikott,
tasuta.
(8)
pakendikZiitlemisega
Info pakendijaetmete
kogumiskohtade
kohtaon saadaval
EestiTaaskasutusorganisatsioon
tegelevate
firmadekodulehtedel:
MTU (ETO).Eesti
ja
(EPR)
Pakendiringlus
MTU
Tootjavastutusorganisatsioon
OU (TVO).
3. peatiikk
Jentmetevedu
S 12.Jeiitmeveoiildnduded
jaetmeveoga
jiiiitmeteveo
( 1)
liitunudjtiiitmevaldaja
Konaldatud
j?iatmekAitluskohta
jiiemevedaja.
konaldab
Konaldatudjii2itmeveoga
holmamata
vdi
jziatmeveoga
konaldatud
liitumisekohustusestjiiatmeseaduse
69
l6ike
4l
alusel
$
jiietmevaldajajiiatmeteveoj?iatmekeitluskohta
vabastatud
konaldabjiiiitmevaldaja.

(2)
peabolemapiisavaskogusesjasuuruses
Jaatmevaldaja
kasutuses
mahuteid.
mahutitpeabtiihjendama
misviildib selleiilet?iitumist
Segaolmejiiatmete
sagedusega,
ja haisuteket.Mahutiv6ib ollaj:ietmevaldaja
omandisv6i lepingualuselkasutuses.
(3)
piirkonnastkonaldatud
Jiiiitmevedajapeabkonaldatudjaatmeveo
jaatmeveoga
jaatmed
jiiiitmeveoks
vedamakaiitlemiseks
hdlmatud
konaldatud
v?ilja
jeatmekeitluskohta.
antudjZiAtmeloas
nimetatud
SellinejZizitmekaitluskoht
Hiiumaal
on Hiiumaaj ?i?itmej
aam.
jiiiitmeidja pakendijiiiitmeid
(4)
Konaldatudjaatmeveoga
holmatud
ei tohi koguda
ijdrahuajal.J:iatmete
kogumineon lubatudajavahemikus
7.00-22.00.
Muul ajalon
jiiAtmevedu
lubatudtiksnesomavalitsuse
loal.
(5)
Jii?itmed,
mille hoidminekinnistulv6i krundilkujutabendastotsestohtu
inimestetervisele,
tulebkohe?iravedada.
(6)
peabpidamaarvestust
piirkonnast
Jiiiitmevedaja
kogutudja jaatmekaitluskohta
jeetmekoguste
iile antudv6i korvaldatud
v6i taaskasutatud
kohtaningesitama
ndudmiselsellekohase
aruande
omavalitsusele
v6i omavalitsuste
iihendusele.
$ 13.Jiiiitmeveokitehnilisednduded
jaatmemahuti
( 1)
peabolemakinnineja varustatud
Jiiiitmeveok
tiihjendamiseks
vajalikut6stemebhanismiga
(2)
Jaatmeveokist
ei tohi laadimise
egavedamise
ajalkesklondasattudajziatmeid
egan6rgven.
(3)
Suudeatmeid
ningehitusjiietmeid
tohibvedadalahtisesveovahendis,
tagades,
et vedamise
ajalei satujtilitmeidkeskkonda.
$ 14.Jeiitmemahutitehnilisednouded
( 1)
peabolemateNeja puhasning veegapestav(v.ajAiihekotid)
Jaatmemahuti
ningei tohi p6hjustada
ohtuterviseleegakeskkonnareostust.
Jaatmemahuti
omanik
peab
puhtuseja
v6i valdaja
tagamaselle
konashoiu,sedavajaduse
korralpesema
v6i
tellimapesuteenuse.
(2)
Olmejaatmete
mahutinav6ib kasutada:
(teidetultmaksimaalselt
l)
iiksikelamus
5o-kunil50liitrist j?iatmekotti
10kg);
2)
p6hiliseltplastist80-,140-,240-,360-,600-v6i Sooliitristkaaneja
j?ietmemahutit,
keepidemetega
midaon tdstemehhanismi
abil v6imalik
jaatmeveokisse
tiihjendada:
3)
2,5vdi 4,5mr suurustkaanegajaatmemahutit,
midaon v6imalikmehaaniliselt
jeetmeveokisse
tiihjendadaj
4)
siivakogumishahutit,midaonv6imalikmehaaniliseltjeetmeveokisse
ti.ihjendada;
presskonteinerit.
5)
jaatmevedajaga
(3)
Kokkuleppel
v6ib kinnistulkasutada
ka teistsugust
mahutit,
mis ei p6hjustaohtukesklonnalejavastabeeskirjanduetele.
(4)
peabolemakasutajale
Avalikeskohtades
asuvaljeatmemahutil
nAhtavas
kohas
jziatmeliigile,
selgeltloetavsuurtetahtedega
kiri v6i miirk,mis viitabkogutavale
ning
jiiAtmekaitleja
mahutivaldajavdi sedateenindava
telefoninumber.
ning teisaldus-ja juurdesdiduteele
S 15,N6udedjeetmemahutipaiknemiskohale
jiietmemahuti
(1)
Kuni 80oliitrinekasitsiteisaldatav
ratastel
tulebpaigutada
seda
tiihjendavajaatmeveokiga
samaltasandilpaiknevale
k6vakattegaalusele,misjaab
veokilfiimast vdimalikustpeatumiskohast
kuni 10m kaugusele.
Pikemavahemaa
jeetnemahutiteisaldamise
korraltasubjaatmevaldaja
teenustasu.
Jiiiitmemahuti

jaatmemahuti
peabolemapiisavakandevdimega,
et tagadaratastel
teisaldustee
teisaldamine
veokini.
jzizitmeveokiga
(2)
paigutatakse
Suuemkui 8o0-liitrinejziatmemahuti
samal
tasandilpaiknevale
k6vakattega(betoon,asfalt,kiviparkettjms)alusele,millele
jaatmeveok
peeseb
vahetultjuurdejaatmemahuti
tiihjenduskiiljelt.
(3)
mis ei olekiisitsiteisaldatav,
tulebpaigutada
Jaatmemahuti,
selliselt,et seda
jeatrneveokisse
paiknemiskohast.
on v6imalikttihjendada
vahetult
peabolematagatudveokigaligip?i?is
Siivakogumismahuti
tiihjendamiseks
viihemalt3
m kauguselt.
(4)
peabolemakaitstudlindudejaloomadeligipii2isu
Veljaspaiknevjeetmekott
jiiatmekottjaatmemahutis
paigutatakse
vdi suletudanumas
eest.Tiihjenduspaeval
jaatmevedajaga
kokdulepitud
kohta.
(5)
Mahutiv6ib paigutadajaatmemajja,
katusealusesse
v6i aedikusse.
Kui
jiiAtmemaja
jeatmevedajale
vOikatusealune
lukustatakse,
tuleb
tagadamahuti
tiihjendamise
ajakssissepzizis.
ja juurdesdidutee
(6)
ningteisalduskorrashoiu
Mahutipaiknemiskoha
eest
jzietmevaldaja.
kinnistulv6i kundil vastutab
('7) Mahutipeabpaiknema
paiknevast
naaberkinnistul
eluhoonest
v:ihemalt5
meetrikaugusel,
kui naabridei lepi kokkuteisiti.
$ 16.Korraldatudjdetmevedu
(l)
kuhukuuluvadk6ik Hiiunaa omavalitsused,
Hiiu maakond,
on iiksjiiatmeveo
jaetmeveoga
piirkond,kuskonaldatud
liitumineon kohustuslikjakdik
jaatmevaldajad
hdlmatudjaatmed
on kohustatud
andmakorraldatudjiiatmeveoga
iile
eeskirjas
satestatud
tingimustel.
jaetmenimistu
jaotisekoodi20 all
(2)
Konaldatudjeatmevedu
kohaldatakse
- 20 03 01.
prtigi(segaolmejaatmed)
loetletudolmejiiatmetele:
jeatmeveoga
(3)
Korraldatud
ei oleh6lmatud:
parkides,kalmistutel,
l) bussipeatustes,
tenavatel,
avalikesrandades,
ninghaljasaladel
jaatmemahutite
paiknevate
avalikultkasutatavate
tiihjendamine;
2) avalikuiiritusekorraldamise
lubavajavateltiritusteltekkivadjeetmed.
(4)
Konaldatudjaatmeveoga
liitumisekohustusest
onjziatmeseaduse
$ 69 l6ike4r
jaatmeluba
v6i kompleksluba
omavadisikud.
aluselvabastatud
valik
$ 17.Korraldatud jiietmev€ojiiAtmevedajaja jeetmekAitluskoha
jaatmeveo
(1)
Hankijakonaldabkonaldatud
teenuse
osutajaCaatmevedaja)
ja riigihangete
jiiiitmeseaduse
aluselteenuste
kontsessiooni
leidmiseks
seaduse
ning
pakkujaga
s6lmibedukakstunnistatud
hankelepingu.
jaatmeseaduse
(2)
Kuijaatmevedu
on korraldatud
$ 66 l6ike 1r alusel,siis
koraldabhankijaj?i?itmevedaja
leidmiseks
riigihangete
seaduse
aluselriigihankening
pakkujaga
hankelepingu.
sdlmibedukakstunnistatud
je?itmeveo
(3)
Hankijaavalikustab
otsusekonaldatud
teenuse
osutajaga
lepingu
sdlmimise
kohtakohalikus
ajalehes.
(4)
Konaldatudjaatmeveoteenusekontsessioonitulemuselhankelepingu
jaatmeveo
korraldatud
sdlminudjaatmevedajal
on 6igusosutadaja?itmevaldajatele
jaatmeliikide
ja
teenustkindlaksm:ieratud
osas veopiirkonnas
ningsaada
jaatmevaldajatelt
hankelepingus
kokkulepitudtasu.Konaldatudjaiaitmeveo
teenuse
riigihanketulemuselhankelepingu
s6lminudjzietmevedajal
on 6igusosutadaHOL-i
jeatmeveo
jaatmeliikide
eestjziatmevaldajatele
konaldatud
teenustkindlaksmaaratud
kokkulepitudtasu.
osasveopiirkonnas
ning saadaHOL-ilt hankelepingus

(5)
teenuse
solmitavahankelepingu
KonaldatudjAatmeveo
osutajaga
kestuson
kuni viis aastat.
(6)
Jiiatmekaitluskoht,kuhukoraldatudjaatmeveogaHiiumaaltkogutud
kaitlemiseks
viiakse,on HiiumaajZiatmejaam,
kuson olmejaatmete
olmej?i?itmed
ja
vastavterritoorium vajalikudseadmed.
k?iitlemiseks
keskkonnanduetele
(7)
riigihankehankedokumendid
Konaldatudjai?itmeveo
teenuse
esitatakse
enne
hankevZiljakuulutamist
seisukohav6tuks
Keskkonnaametile,
kesvajaduse
konal teeb
kaheniidalajooksulettepanekuid
hankedokumentide
taiendamiseks.
(8)
peavad
Korraldatudj?iatmeveo
teenuseriigihankehankedokumentides
sisaldumajaetmeseaduse
andmed.
S 67 ldikes3 satestatud
$ 18,Korraldatud jtiiitmeveogaliitunuks lugemine
ja?itmeveoga
(l)
J:ietmevaldaja
loetakse
konaldatud
elu-v6i tegevuskohajilrgses
jaatmeveopiirkonnasliitunuksjaatmeseaduse
69
l6ike
1 alusel.Korraldatud
|
jzietmeveoga
j2iatmeveoga
liitunudj?iAtmevaldajal
ei olelubatudandakolraldatud
jaaheid lle vedajale,
j aatmeveo
holmatud
kesei oletemapiirkonnaskonaldatud
teenuse
osutaja.
(2)
Asjaolu,kasomavSlitsus
v6i omavalitsuste
iihendusonj:iatmevaldajat
jziatmevaldaja
paevast,
kiialikult informeerinud
mil
on liitunudkoraldatud
jaatmeveoga,
vdi mitte,ja kasjiititmevaldaja
on sdlminudj:ietmeveolepingu
v6i mitte,
jiiatmeveoga
korialdatud
ei avaldam6jujaatmevaldaja
liitunukslugemisele.
sdlmimin€j:iiitmeyaldajaga
$ 19.Jii:itmeveol€pingu
(1)
JaAtmevaldajajajdAtmevedajajuhinduvad
vastastikuste
digustejakohustuste
kindlaksmeziramisel
keesolevast
eeskiiastjateistestkoraldatudjaatmevedu
ja jeetmevedaja
reguleerivatest
6igusaktidest.
Kui jeatmevaldaja
ei ole s6lminud
jziatmeveolepingut
jaatmemahutite
vdi kui nadei ole kokkuleppinudteisiti,lahtutakse
ja
suuruse tiihjendamissageduse
m?iaramisel
eeskirjast.
(2)
peab
Juhulkuijaatmevaldaja
avaldabsoovis6lmidajAatrneveoleping,
jzDtmevedaja
lepingu
tagama
solmimise.
Jaatmeveolepinguga
tapsustatakse
jeatmeveoga
korraldatud
seonduvat.
(3)
Jiutmevaldajad,
keskasutavad
tihismahutit,
on kohustatud
s6lmima
iihismahutikasutamise
kirjalikLrkokluleppejavolitamaesindama
iihtejaatmevaldajat
j?ititmevedajaga
jaAtmeveolepingu
sdlmimiseks.
Uhismahutit
on lubatudkasutada
jZutmeveoga
jaiitmeliikide
kdigikorraldatud
hdlmatud
kogumiseks.
Uhismahuti
kasutamisel
onj?ietmeveolepingu
sdlmimine
kohustuslik.
Uhismahuti
kasutajad
jiiatmeveoga
loetakse
korraldatud
liitunuks.
(4)
Kuijaatmevedu
on koraldatudj;iiitmeseaduse
$ 66 l6ike lr alusel,siis
j?i?itmevedaja
paragrahvis
kohaldatakse
kaesolevas
esitatud
oigusijakohustusiHOL-i
suhtes.
erandkorrasvabastaminekorraldatudjeiitmeveoga
$ 20.Jii?itmevaldaja
liitumisest
jaatmeveoga
(1)
JzUtmevaldaja
v6ib taotledateatudtiihtajakskonaldatud
liitumisesterandkorasvabastamist.
kui kinnistulei elatav6i kimistut ei kasutata.
jiiatmeveoga
Jiiatmevaldaja
konaldatud
liitumisesterandkonas
esitab
vabastamiseks
vomikohasetaotluseomavalitsusele.
(2)
Taotlusesmargitakse:
jZiatmeveoga
l) konaldatud
liitumisestvabastamise
alus(kinnistulei elatav6i
kinnistutei kasutata)i

j?iatmeveoga
2) periood,mille kesteljli?itmevaldaja
soovibolla vabastatud
konaldatud
liitumisestjamis p6hjuselkinnistutei kasutata:
j?iiitmevaldaja
3) andmed
kohta.
(3)
jiiatmevaldaja
Konaldatudjaatmeveoga
liitumisesterandkonas
vabastatud
(edaspidlvabastatudjdtitmeyqldaja) esitabijks kord aastas,j?irgmiseaasta20.
jaanuariks,
ja.dtm€seaduse
kinnistuasukohaj?irgsele
omavalitsusele
$ 69 ldikes5
nimetatudkirjalikukinnituse,et kinnistulei oleaastakestelelatudv6i kinnistutei ole
kasutatud.
Kui vabastatudj:iatmevaldaja
20.jaanuarikskinnitustei esit4 loetakse
ta
konaldatudjzliilmeveogaliitunuks 2 1. jaanuaristaryates.
jiiamevaldajaon kohustatud
(4)
Vabastatud
teavitama
omavalitsust
korraldatud
jiiiitmeveoga
erandkonas
liitumisestvabastamise
asjaolude
muutumisest
vdi
piievajooksulalatesnendeasjaolude
aralangemisest
hiljemaltkolmekiimne
talle
teatavaks
saamisest.
Omavalitsusel
on 6igusndudadokumente,
mis tdendavad,
et
kinnistulei elatav6i kinnistutei kasutata.
$ 21.Taotlusemenetlemine
(1)
Omavalitsus
kontrollibtaotlusevastavust
eeskirjanouetele.
Kui taotlusei
vastan6uetele,
maAEbomavalitsus
taotluseesitajaletiihtajapuuduste
k6rvaldamiseks,
jatmiselv6ib
puudusiningmiirkides,et 6htpeevaks
selgitades
puuduslekdrvaldamata
omavalitsusjana
laotluseliibi vaatamat!
(2)
Eeskirja$ 2l loikesI ninietatudtaotlusemenetlustahtaeg
alatesavalduse
laekumisest
peeva.
omavalitsusse
on kolmkiimmend
(3)
Omavalitsus
kontrollibeelnevaltkohapeal,
kasjaetmevaldaja
esitatud
je?itmeveoga
konaldatud
erandkonas
liitumisestvabastamise
asjaoludon t6esedja
vOimaldavad
vabastamist.
(4)
JZietmevaldaja
vabastamise
erandkorras
kor.aldatudj:iatmeveoga
liitumisest
(edaspidi
vabastamine)
otsustab
omavalitsus
omakorraldusega,
kusneidatakse
vabastamise
kestvus.
(5)
Omavalitsusteebjiiatmevalda.jakonaldatudjiiiitmeveogaliitumisest
vabastamise
vdi temataotluserahuldamatajAtmise
konalduseteatavaks
taotlejale
jooksulalateskonalduseandmisest.
hiljemaltviie t6dpeeva
(6)
jaiitmevaldaja
Vabastatud
kuulubkonaldatudolmej?iatmete
kogumissiisteemi.
l6ppemine
$ 22.Korraldatud jiiitmeveogaliitumisesterandkormsvabastamise
j2ietmeveoga
(l)
J:ietmevaldaja
konaldatud
liitumisesterandkorras
vabastamhe
l6ppeb,kui:
8)
omavalitsuse
mtugituduhtaegon mdtidunud;
konalduses
9)
vabastamise
aluseksolnudasjaoludon muutunud;
jaAtmevaldaja
j:irgnevalaastalhiljemalt20.
10) vabastatud
ei esitavabastusele
jaanuariks
g
eeskirja 29 l6ikes3 nimetatudkirjalikkukinnitust.
(2)
jiietmeveoga
Ennekui jiutmevaldajakonaldatud
liitumisesterandkonas
jiiatmevaldajal
vabastamine
l6peb,on vabastatud
6igusomavalitsusele
esitadauus
taotlus.
$ 23.Korraldatud jiiltmeveogahdlmatudolmejiiitmetekogumine
j?i?itmeveoga
( 1)
Jiiiitmevaldajad
on kohustatud
sorteerima
konaldatud
h6lmatud
jaetmedja koguvadneedvastavalt
olmejiiatmete
hulgastv?iljaliigiti kogutavad
eeskirjan6uetele.
jaiitmedtulebveoksjiietmekaitluskohta
(2)
Konaldatudjaetmeveoga
hdlmatud
jiiatmeveoteenuse
iile andaainultkonaldatud
osutajale.

(3)
Hankedokumentidessatestataksemiinimum-vdierindudedkonkeetses
ja jZiatmekaitluseks
j iititmemahutite
piirkonnaskasutatavate
suuruse
vajalikupaima
jaatmeveokite
kohta.
tehnika.sh
juurdepaasu
(4)
vdimaldanud
Kui jaatmevaldaja
ei olejaatmevedajale
jZietmemahutile
6igusrakendada
tasutiihis6idu
omakinnistul,siisonjiietmevedajal
teenustasust.
Kirjaliku
eest.Tasutiihisdidueeston 50%mahutitiihjendamise
jaatmeveolepingu
puudumisel
aNestatakse
tiihisdidueesttasu507ol40liitrise
juurdepaAsu
teenustasust.
JAiitmemahutile
segaolmejiiAtmete
mahutitiihjendamise
puudumise
tdendamise
kohustus
onj aatmevedaj
al.
(5)
v6i vedutakistavate
L6ikes4 nimetatudjaatmemahuti
tiihjendamist
asjaolude
jaatmevaldajaga
ilmnemiselonjii?itmevedaja
kohustatud
kokkulepitud
viisil
jAatmevaldajat
kohe,kuid mittehiljemkui 24 tunnijooksulalatestakistuse
teavitama
j?ietmemahutit
ilmnemisest,
asjaoludest,
mis ei vdimaldanud
tiihjendada
v6ijaatmeid
jaatmevaldajaga
j
?iravedada,ningkokkuleppel
tagamatiihjendamataaanudmahuti
jzititmete
v6i aravedamata
veokolmepiievajooksulalatestakistuse
tiihjendamise
jzi?itmevedu
esinemisest.
Juhulkui graafikuj?irgne
toimubreedel,laupzieval
v6i
piihapzieval,onj ii2itmevedaj
a kohustatudj ziatmevaldaj
at teavitamaasjaoludest,mis
jaatmemahuti
pdhjustasid
tiihjendamatajatmise,
algavaniidalaesimese
tdiipeeva
jooksul.Juhul,kui jZiiitmevedaja
ei teavitaj?iatmevaldajat
kaesolevas
ldikesettenahtud
tfitajajooksul,siistal ei ole digustrakendada
tasutiihis6idueest.
(6)
pdhjusel,et
Kuijaatmevedaja
ei paiisdjeatnemahutittiihjendama
omavalitsusele
kuuluvjuurdepiiesutee
sedaei v6imalda,tulebsellestomavalitsust
koheseltinformeerida.
Selliseljuhulei olejaatmevedajal
6igustrakendada
jaatmevaldajale
peabtoimumaesimesel
tasutiihis6idueest.JaiAtmevedu
v6imaluselja
kokkuleppel
ningjaabnevaldajaga.
omavalitsuse
I
jaatmevedu
jaatmeseaduse
(7)
Kui konaldatud
on korraldatud
$ 66 l6ike I alusel,
paragrahvi
siiskohaldatakse
kziesoleva
ldigetes4 kuni 5 esitatudjaetmevedaja
oigusi
ja kohustusi
HOL-i suhtes.
$ 24.Jiiiitmemahutitiihjendamine
(l)
Jaatmemahuti
tiihjendamise
miinimumsagedus:
l) tile viie-korte gaelamuteli.ikskord 14piievajooksul;
2) viieja allaviie-korteriga
elamuteljatihepereelamutel
tihe-jakompaktse
hoonestusega
aladeliiks kord28 piievajooksul;
3) hajaasustuses
iiks kord84 paevajooksul.
(2)
Tegelikveosagedus
lepitakse
kokkuvedajajajeatmevaldaja
vahelsolmitud
jiietmekaitluslepingus.
kusjuuresjaatmete
aravedupeabtoimtunasagedusega,
mrs
valistabmahutiteiiletaitumise.
jeetmemahutite
(3)
Kui eeskiiaskindlaksmaiiratud
tiihjendamise
miinimumsagedusele
vaatamata
onja?itmemahuti
iiletaitunud
v6i levitabtugevathaisu
vdi kui on suurenenud
kahjuritetekkevdi iimbruskonna
reostuse
oht,tuleb
suurendada
mahutitiihjendamise
sagedust
v6i tellidamahutitiihjendamine
kohe,et
reoslamise
\ ahidaiimbruskonna
ohlu.
jaatmeveoga
jeatmeidei ole lubatudvedadaeeskirja$
(4)
Korraldatud
h6lmatud
peabv6imaldama
12l6ikes6 setestatud
ajal.Jaatmevedaja
kinnistult,millel on
jiiiitmeveoga
jaatmete
vedutitdpaevadel.
arihoone,
koraldatud
hdlmatud
Kokkuleppel
jaatmevaldajaga
voib vedutoimudanedalavahetusel.
(5)
Jeatmevaldaja
on kohustatud
hoidmamahutiiimbrusepuhtananing tellima
mahutitiihjendamise
sagedusega,
et oleksvalditudmahutitiletaituminejaselle
iimbrusereostumine.

(6)
J:iatmevedaja
on kohustatud
mahutitiihjendamisel
valtimaj?ietmete
mahakukkumistia
koristama
mahutitiihjendamise
ajalmahakuklunudjaatmed.
(7)
Uksikelamumahutitulebvoimalusekorraljaatmeveo
lihtsustamiseks
liikata
peevalv?iljapoole
v6i asetadajaetmeveo
kinnistupiiretzinavaga
kiilgnevalealale
tingimusel.etjaatmemahuti
ei takislaliiklustegajalakeijaid.
(8)
Jaiihevedajaon kohustatud
tiihjendama
mahuti,milleleon tagatudligipzias,
vastavaltkliesolevas
eeskirjas
siitestatule
jaetmeseaduse
(9)
Kuijiiiitmeveduon konaldatud
$ 66 l6ike lr alusel,siis
jiiiitmevedaja
paragrahvis
kohaldatakse
kaesolevas
esitatud
digusijakohustusiHOL-i
suhtes.
$ 25,Jii$tmevaldajapooltjiiiitmevedajalemakstavaje:itmeveoteenustasu
suurusemleramiseja muutmisekord
(I)
Konaldatudjaetmeveoga
hdlmatudjaatmeteveoteenustasu
suuruson
jA?itmevedaja
miilimtudkindlaks
poolthankesesitatudjaedukakstunnistatud
pakkumuses.
(Hiiumaaj?iiitmejaamas)
Jziatmete
vedamisejakaitlemise
teenustasu
peabkatmajziatmeseaduse
Jiietmevedaja
poolthankesesitatud
$ 66 lSikes5 setestatu.
jiiatmeveoteenustasu
peabsisaldama
tasuj?iatmek?iitluskoha
rajamis-,kasutamis
,
ja jarelhoolduskulude
sulgemisningjiiiitmeteveoja veoettevalmistamisega
seotud
kuludejanendega
seotudtoiminguteeest.Jziiitmeveo
teenustasu
suuruse
muutmineon
lubatudiiksneskaesolevas
eeskirjasjahankedokumentides
toodudtingimustel.
(2)
jedtmeveo
Korraldatud
toimingudonjaAtmeveolepingu
s6lmimine,peatanine,
jatkamine.l6petamine,
selleteitmisega
seotudteadete,
arveteja veograafikute
ja edastamine,
ja v6lateadete
valjastamine
v.akordusarvete
veljastamineja
j2izitmemahuli
jaAtmeveokini
edastamine.
kiisitransport
kuni l0 m. j:iiitmevedaja
poolt
jiiatmevaldajale
iiiirileantavate
v6i miiiidavate
mahutiteIaialipaigutamine
korraldatud
j:iatmeveo
teenuse
osutamise
alguses
kuni kolmekuujooksuljamahutiteiimvedperioodiloppemisel.
teenuse
osutamise
Hankijalon digust:iiendada
jZiatmeveo
hankedokumentides
konaldatud
toiminguteloetelu.JAetmeveo
teenustasu
jiutmeveotoimingutetasujaj:iatmevedajal
peabsisaldama
korraldatud
ei ole digust
v6ttanendeeesteralditasu.
(3)
vdib taotledateenustasu
Jaatmevedaja
muutmistjuhul,kui parasthankelepingu
sdlmimistesinevad
objektiivsed
asjaolud(nt k0tusehinnamuutus),mis m6jutavad
jaatmeteveo-jalv6i kiiitluskulusid.
mitkimisva?irselt
(4)
J:i?itmevedaja
esitabteenustasu
muutmisetaotluseHOL-ile.Taotluspeab
sisaldama
hindademuutmisep6hjendust
ningtaotlusele
tuleblisadataotletavate
teenustasude
kalkulatsioon.
neidates
vdneldes
pakkumuse
airamuudatused
esitamisel
tehtudteenustasude
kalkulatsiooniga.
HOL-il on 6igusn6udalisaselgitusija
dokumente,
mis on vajalikudtaotlusehindamiseks.
Kui vedajaselgitused
ei ole
piisavadv6i ta ei esitalisadokumente
ndutud6htajaks,I6petatakse
taotlusemenetlus
HOL-i kirjalikuotsusega.
(5)
Kehtestatud
muudetud
teenustasu
rakendubmittevaremkui kolmkiimmend
paevaparastseda.kui HOL on avalikustanud
uueteenustasu
kohalikusajalehes.
suuruse
$ 26.Jiiiitmevaldajapoolt HOL-ile makstavajii,itmeveoteenustasu
mAeraDiseja muutftisekord
Kui jliatmevedu
on korraldatudjiiatmeseaduse
$ 66 ldike lr alusel,maAratakse
jaetmeveoga
jii2itmete
korraldatud
h6lmatud
veoteenustasu
HOL-i kehtestatud
korras.
Jeetmeveo
peabselliseljuhulkatmalisaksk?iesoleva
teenustasu
eeskirja$ 25 ldigetes
jaetmevaldajate
ja ja?itmevaldajatega
I ja 2 nimetatudkuludele
registripidamise

rakendubkaesoleva
eeskiria6 25 ldikes5
arveldamise
kulud.Muudetudteenustasu
kindlaksmliaratud
korras.

suurusemuutmisc
$ 27, HOL-i poolt teenuseosutajalemakstavateenustasu
kord
Jaatmevedaja
voi j?ietmekeitleja
v6ib taotledateenustasu
muutmistj uhul,kui p?irast
(nt
objektiivsed
asjaolud kiitusehinnamuutus),mrs
hankelepingu
s6lmimistesinevad
mdjutavadoluliseltjeiitmeteveo-ja kaitluskulusid
ningteenustasude
muutmise
kohalduvad
lubatavus
on satestatud
hankedokumentides.
Selliseljuhul
teenustas*
muutmisetaotlusele
eeskirja$ 25 punktid4ja 5.
$ 28. Lisateenused
jAatmeveo
jaAtmeveoga
(1)
ahenduses
on konaldatud
Lisateenus
korraldatud
jaatmek?iitlusteenus
j?iatmevaldajale
(toiming),midavedaja
hdlmamata
tasuline
peabkaasnemajiiiitmevaldajale
osutab.Lisateenusega
lisahi.ive.
Lisateenuseid
jit?itmevaldajaga.
kokkuleppel
Lisateenuse
osutamisel
onjaatmevedajal
osutatakse
6igusv6ttateenustasu.
(2)
vdib vedajaosutadaj,iatmevaldajale
Konaldatudjiiatmeveoteenuse
osutamisel
jzietmevaldaja
lisateenuseid
ainult
soovil,mis on vormistatud
kirjalikkutaasesitamist
peabjaiatmevaldajat
v6imaldavas
vormis.Jaatmevedaja
teavitama
osutatavate
ja
lisateenuste
tingimustest hinnakirjast.
I
jaatrneseaduse
(3)
Kui jZi?itmevedu
on konaldatud
$ 66 ldike I alusel,siis
jiiiitmevedaja
paragrahvis
kohaldatakse
kaesolevas
esitatud
6igusijakohustusiHOL-i
suhtes.
biguseeravdtmineja hankelepinguennetiihtaegne
ldpetrmine
$ 29.Jiiaitmeveo
(1)
HOL-il on 6igushankeleping
ennetfitaegselt
l6petadajasellega
jziiitmevedajaltv6tta ?iraj aatmeveo6iguskonaldatudj aatmeveoga
hdlmatud
veopiirkonnas,
olmejZiatmete
vedamiseks
kui esinebvahemaltiiks allnimetatud
asjaolu:
1)j?iatmevedaja
ei oleesitanudkonaldatudjeetmeveo
loataotlustpzirast
seda,ku on
pakkumuskomaldatud
teatavaks
tehtudHOL-i otsus,millegaonjiiatmevedaja
jaatmeveo
riigihankeledukakstunnistatud
vdi on keeldutudtallejaatmeioa
teenuse
jiiatmelubatthistatud;
veljastamisest
v6i on valjastatud
jiietmeveoteenuse
piirkonnas
korraldatud
2) jiititmevedaja
ei ole alustanud
osutamist
kolme piievajooksul alateshankelepingusmiiziratudttihtajast;
3) jziatmevedaja
ei teidakohustusttagadatemapoolt iiti le antavatevdi mtiiidavate
jaatmemahutite
peale
hiljemalt3 kalendripaevajooksul
tasutalaialipaiguttunist
jaatmeveo
korraldatud
teenuse
osutamise
algust;
4) j eatrnevedaj
a on korduvaltj atnudj aatmemahutidgraafikujiirgselttiihj endamataj a
j atmineei olepdhjendatud;
tthj endamata
on rikkunudjeetmekeitlust
reguleevatev6i muudedigusaktide
5)jeatmevedaja
n6udeidv6i HOL-ija jeatmevedaja
vahelisthankelepingut.
(2)
asjaolu,teavitabHOL sellestjeetmevedajat
ning
Kui esinebldikes1 nimetatud
peabselgituse
nduabtemaltkirjalikkuselgitust.
J?iatmevedaja
esitamaviivitamatult
alatessellekohase
ndudesaamisest.

4, peatiikk
Ehitusjiiiitmetek:iitlemisenOuded
S 30.Uldnduded
(1)
(edaspidiel?ltasJa.irlred)
Ehitus-jalammutusjaatmete
hulkakuulubpinnas
ningpuidu,metalli,betooni,telliste,ehituskivide,
klaasijamuudeehitusmaterjalide
jaatmed(shasbestijateisiohtlikkeaineidsisaldavad
materjalid),
mis rekivad
ja lammutamisel
ehitamisel,
shremontimisel
(edaspldiehitamine).
(2)
Ehitusj?iatmeid
omamajandusv6i kutsetegevuses
vedavisik peabolema
registreeritud
Keskkonnaametis
vdi omamavastavatjaatmeluba
v6i kompleksluoa.
(3)
Tekkinudehitusj:i?itmed
taaskasutatakse
v6i k6rvaldatakse
sellekohase
jaaitmeloaga
jaetmeluba
ehitusjaatmete
kaitluskohas,
sellekohane
on ka
registreerimistdend.
(4)
Ehitusjeeheidei tohi andavedamiseks,
kdrvaldamiseks
egataaskasutamiseks
jaatmeluba
iile isikule,kellelpLrudub
sellekohane
v6i kesei oleehitusj:ietmete
kaitlejana
registreeritud.
Ohtlikeehitusjaaheteiileandmisel
peabjAatmevaldaja
kontrollima,et isikul.kellelej?iiitmed
iile antakse,
on lisaksjaatmeloale
ka ohtlike
j&itmetekAitluslitsents.
!i 31. f, hitusjiiiitmetevaldajakohustusedji:itmekiiitlusel
( 1)
Ehitusjaatmete
eeskirjanduetele
vastavakaidemise
eestvastutab
ehitusjaatmete
valdaja.Ehitusjaatmete
valdajaon ehitiseomanik.
(2)
Ehitiseomanikon eeskidatahenduses
ehitisekui vallasasja
omanik,kinnistu
omanik,hoonestus6iguse
vdi mdnemuupiiratudasjadiguse
aluselkinnistukasutaja
vdi isik,kelleleon valjaantudehitusluba.
(3)
EhitusjZietmete
valdajajajaatmekeitleja
omavahelised
digusedjakohustused
mAarahkse
kindlaksjeetmekaitluslepinguga.
(4)
Ehitusjezitmete
valdajaon kohustatudl
ja muid vdimalusiehitusjiiatmete
1) rakendama
k6iki tehnoloogilisi
liigiti kogumiseks
tekkekohas:
2) korraldama
omajZiatmete
taaskasutamise
vdi andmajezitmed
kiiitlemiseks
iile
jeatmeluba
omavalev6i j 2ietmekaitlejana
registreeritud
isikule;
3) rakendama
koiki vdimalusiehitusjA,itmete
taaskasutamiseksi
4) v6tmatarvitusele
abindudtolmutekkevaltimiseks
ehitusjiiiitmete
paigutamisel
mahutitesse
vdi laadimisel
veokitelev6i nendekohapeal
taaskasutamiseli
jiiatmemahutite
5) valmistama
ettetasase
kovakattelise
aluspinna
paigutamiseks;
6) kooskdlastama
omhvalitsusegajZizitmemahutite
paigutamise
t?inavatele
ehitus-ja
remonttddde
tegemisel;
7) tagama,et kinnistulvdi kundil oleksideraldim?irgistatud
mahutidolmejaatmeteja
ohtlikejaatmetekogumiseks;
jaatmehoolduse
8) teavitama
omatddtajaideeskirjaga
kehtestatud
nduetest;
9) kaitlemalammutusjiiiitmeid
vastavalt
lammutusprojektile,
mis on koostatud
majandus-ja
kommunikatsiooniministeeriumi
17.septembri
2010meziruse
nr 67
g 27 nduetealusel.
ehitusprojektile"
,,N6uded
keitlemine
$ 32.Mitteohtlikeehitusjeiitmete
( 1)
Ehitusjzi?itmed
jeermeliikidele
tulebliigiri so(idavastavaltsorditavatele
t:ihistatud
mahutitesse
nendeteklekohal,lahtudes
taaskasutusv6imalustesr.
i?iatmete
Eralditulebsortida:
l) ouit:

paberjakartong;
2) kiletamata
(eraldi
must-javervilinemetall);
3) metall
jedtmed(kivid,ehituskividjatellised,krohv,betoon,kips,lehtklaas
4) mineraalsed
lne);
ja betoondetailid;
5) raudbetoon6) t6Na mittesisaldav
asfalt;
7) kile.
(2)
puudubv6imalusneidsortidavdi seeosutub
Kui ehitusj?ietmete
tekkekohas
jaatmed
tuleb
andakaitlemiseks
i.ilesellekohase
majanduslikult
ebaotstarbekaks,
j ziatmeloaga
j aatmekeitlejale.
(3)
midakaaluvdi mahut6ttupolev6imalikpaigutada
Mahukadehitusjaatmed,
paigutatakse
midaei antakoheiileje?itmekeitlejale,
krundipiiresselleks
mahutisseja
j?ietmekaitluskohta.
eraldatud
tenitooriumilenendehilisemaks
transportimiseks
raskemad
Mahukadehitusjaatmed
on suuregabariidilisedja
ehitus-jalammutustiiddel
ja betoondetailid,
(vannid,pliidid,raudbetoonpalgid,metall-ja
tekldnudjaatmed
puittaladjne).
(.4) Raudbetoon-ja
betoondetaile,
asfalti,eelsorditud
ehituskivejatelliseidning
priigilas.Raudbetoon-ja
puituei ole lubatudlades(ada
betoondetailid
ningtdrva
ja materjalide
mittesisaldav
asfalttulebiile andapuustamiseks
taaskasutamiseks.
Puhaspuit tuleb
Eelsorditud
ehituskividjatellisedtulebkordus-v5i taaskasutada.
kasutada
kiittenav6i andapuidul'iakke
valmistamiseks
iile. T6rvasisaldavat
asfalti
Kaesolevas
l6ikesnimetatudjAatmed
tulebkiiideldaohtlikuehitusjiiiitmena.
tulebiile
j?iatmeseaduse
punkti
andajiietmeluba
omavaleisikulev6i
1 alusel
S74 l6ike I
jiiatmetetaaskasutamist
registreeritud
isikule,kui isik teostab
vastavalt
keskkonnaministri
21. aprilli2004miiiirusele
nr 21 "Teatudliiki ja teatudkoguses
tavajaatmete,
mille vastavakeitlemisekorralpolej?iiitmeloa
omaminekohustuslik,
vdi tekkekohas
taaskasutamise
kdrvaldamise
n6uded".
$ 33. Ohtlike ehitusjiiiitmetekilitlemine
jziatmed,
(l)
Ohdikudehitusjaatmed
on ehitamisel
tek:kivad
mis ohtlikeomaduste
kahjuterviselejakeskkonnale
ningnduavadkaitlemisel
tdttuvdivadpdhjustada
ja Vabadigi
erimenetlust.
Ohtlikudehitusj?Atmed
selgitatakse
veljajaatmenimistu
Valitsuse6. aprilli2004maaruse
nI 103"Jaatmete
ohtlikejaatmete
hulkaliigitamise
kord"alusel.Ohtlikeehitusjaatmete
hulkakuuluvad:
j:ietmed- etemiit,asbesttsementplaadid,
l) asbestisisaldavad
asbesttsementtorud,
jne;
isolatsioonimateialid
2) v?irvi-,laki-,liirni: ja vaigujeatmed
ningneidsisaldanud
tiihi taarajanendega
jne;
immutatudtdddeldud
materjalid
jii.iitmed- t6rvapapp,
3) naftaprodukte
sisaldavad
immutatudisolatsioonmaterjalid,
t6rvasisaldavasfaltjne;
4) saastunud
pinnas(pinnasloetakse
saastunuks,
kui seesisaldab
ohtlikkeaineidiile
piirnormide).
Sigusaktidega
kehtestatud
(2)
pinnas,tulebkogudaliikide
Ohtlikudehitusjziatmed,
valjaarvatudsaastunud
kaupaeraldimahutitesse,
mis on m?irgistatud
keskkonnaministri
29.ap lli 2004
ja nendepakendite
miiiiruses
nr 39 ,,OhtlikejiiAtmete
miirgistamise
kord".Ohtlike
j?iiitmeid,
ehitusjaatmete
mahutisse
ei tohi kallatavedelaidohtlikke
naguvzirvid,Iakid,
lahustidja
liimid.
(3)
kogumiseks
kasutatavad
mahutidpeavadolema
Ohtlikeehitusjaatmete
lukustatavad
v6i valvatavad.

(:4) Asbestitiidde
tegemisel
tulebjargidakeskkonnaministri
21.aprilli 2004
j?iatmete
maerustnr 22 "Asbestisisaldavate
kaitlusnduded".
(5)
Vedeladohtlikudjaatmed,
nagukasutuskolbmatud
v?irvid,lakid,lahustid.ia
liimid ningnendejAagid
tulebkogudaalgpakendisse
vdi vastavaltm:irgistatud
kindlaltsuletavasse
mahutisse.
ja saastunud
(6)
pinnastulebtile andaettevdtjale,
Ohdikudehitusjtiiitmed
kellele
jAatmeluba
ja ohtlikejaatmete
on viiljastatud
sellekohane
kaitluslitsents.
(7)
pinnastvdib kohapeal
Saastunud
kiiideldaohtlikejii.zitme&
kAitluslitsents
i ja
jaatmeluba
omaveftevdtjavastavaprojektialusel.
(8)
Ohdikeehitusjeatmete
valdajavastutabnendeohutuhoidmiseeestkuni
jaatmeteiileandmiseni
jaatmekAitlejale.
5, peatiikk
Tervishoiu-ja yeterinaarteenuse
osutajajiietmetekiiitlemisekord
g 34. tlldnouded
(1)
Kaesolevas
peatiikissatestatud
kordon kohustuslik
kdikideletervishoiu-,
ja muudeleasutustele
hoolekande-ja
veterinaarasutustele,
nendelaboratooriumidele
(edasplditerr)ishoiuasrlased),
jiiatmed,
jiiiitmenimistus
kustekivad
mis on
miiaratletud
inimestejaloomadetervishoiulvdi sellegaseonduvatel
uuringutel
tekl inudjzizirmerena.
(2)
peatiikissatestatut
Kaesolevas
ei kohaldata
heitgaasideja
heitvetega
j iiakidesuhtes.
kesklondasuunatavate
(3)
peavadvziljatdiitamaasutusesisesed
Tervishoiu-javeterinaarasutused
jaatmeteliigiti kogumise
ja k?iitlemisejuhised,
mis koosk6lastatakse
kohalikus
Terviseametis.
$ 35. Olmejeiitmetekiiitlemisenduded
(1)
peati.iki
Olmejeetmed
kaesoleva
tahenduses
on tervishoiuasutuses
tekkinud
sellisedj iiiitmed,mis ei vajaerikaitlust,shkoristusjiietmed,
midakaideldakse
vastavalt
kaitlemisenduetele.
olmejaititmete
(2)
jaatmekotti,mis suletakse
Olmej:iatmed
tulebpaktidateklekohas
enne
.iraviimist.Mahutidpaigutabselleksettenahtud
kohtadesseja
neidtiihjendabaravedu
jaetmek?iitleja.
korraldav
$ 36. Bioloogilisedjiiiitned
jaetmedon operatsiooni
(1)
Bioloogilised
kaigustekkinudjzietmed(amputeetud
ja
kehaosad elundid),vananenud
verekotidverega,verekomponendid,
vereiilekandesiisteemid,
verinev6i niiskesidumismaterjal,
aspiratsioonitorud,
jt
kateetrid patsiendikehavedelikega
kokkupuutunud
meditsiinitarbed,
elusvaktsiinid
ja katseloomade
j aiinused.
jaatmedtulebpakkidatekkekohas
(2)
j?ietmekotti,
Bioloogilised
punasesse
millel
on markeering
Vajaduselv6ib kasutada
ka muudpakendit,
"Bioloogilisedj:iatmed".
jaatmed".Jaatmekoti
millel on punanesilt "Bioloogilised
kaalei tohi iiletadal5 kg.
jiutmetekitaja(tervishoiuasutus,
Jeetmekotid
tehistatakse
sildiga,millel on mzirgitud
osakond)
ningpakkimiskuupAev.
Jiiatmekotid
tulebhoolikaltsulgeda.
(3)
Pakitudjaatmed
viiaksetekkekohast
igapaevjiiiitmehoidlasse,
kusneid
hoitakseteistestj?iatmetest
eraldi,vdimaluse
korralomaetteruumis,ning antakse
iile
jiiiitmeloaga
j?ietmekiiitlejale
sellekohase

$ 37. Teravadja torkivad jeiitmed
ja torkivadjiiAtmedon n6elad,skalpelliterad,
( 1)
ampullikillud,kasutatud
Teravad
katseklaasid,
tilkinfusioonivoolikute
teravadosad,tihekordsed
siistladjms.
(2)
raskestilabitorgatavast
TeravadjatorkivadjAAtmed
tulebasetada
materjalist,
kanist sse,millelon punanemarkeering
suletavasse
"Teravadjatorkivadjdiitmed".
tulebmerkidajzietmete
tekitaja
Pakendikaalei tohi iiletada15kg. Pakendile
ja
pakkimiskuupaer.
osakondl
lrervishoiuasurus.
(3)
tulebhoidajiiiitmehoidlas
Kanistreidteravatejatorkivatejaatmetega
eraldi
jaatmekotti,
punasesse
lukustatavas
ruumis,kusneedpakitakse
millel on markeering
Vajadusekonal v6ibjaatmekanistrid
asetada
mdnda
"Teravadjatorkivadjaatmed".
ja torkivadjzietmed".
millel on punanesilt "Teravad
teissepakendisse,
ja torkivadjeatmedviiaksejezitmehoidlasse.
(4)
Teravad
Neidv6ib hoidaiihes
jaatmetega.
ruumiskoosvastavalt
mztgistatud
nakkusohtlikeja
bioloogiliste
jzietmepakendid
(5)
v6i teised
suletakse
ningantakse
iile koos
Jaatmekotid
j?iatmetega
jaatmeloaga
jaatmekaitlejale.
bioloogiliste
sellekohase
$ 38. Nakkusohtlikudj?iatm€d
jaAtmed,
(1)
mis on margitudjaAtmenimistus
Nakkusohtlikud
iildkoodil8 all
jeetmekotti,
tiimiga,tulebpakkidakollasesse
millel on markeering
"Nakkusohtlikud
j?i?itmed".
jaatmetetekitaja(tervishoiuasutus,
Pakendile
miirgitakse
osakond)ning
pakkimiskuupaev.
Jiiatmekotid
tdlebhoolikaltsulgeda.
(:2) Nakkusohtlikke
jiietmeidei tohi hoiustadajaatmete
tekkekohas.
Needtuleb
j:iAtmehoidlasse
peev
viia iga
lukustatavasse
ruuminingasetada
teisekollasesse
jaatmekofti,
jiiatmed".Pakendikaalei tohi
millel on markeering
"Nakkusohtlikud
iiletada15kg.
j?ietmeloaga
(3)
Nakkusohtlikudj:ietmed
tulebandaiile sellekohase
jaatmekaitlejale
iihenadalajooksul.
jliAtmetega
(4)
Nakkusohtlike
samasruumisv6ib hoiustada
ka vastava
miirgistusega
bioloogilisijiititmeidningteravaidjatorkivaidjiiiitmeid.
ja
(5)
nt epideemia
puhul,tulebjargidaSotsiaalministeeriumi
Eriolukonas,
Terviseameti
konaldusi.
$ 39. RavimijiiAtmed
(l)
Ravimijeatmed
on ravimid,mis on riknenudv6i mille kehtivusaeg
on
l6ppenud.
(2)
Ravimeidei eemaldata
originaalpakendist.
Ravimijaatned(vziljaarvatud
j:ietmenimistus
pakitakse
plastkottivdi -purki,mis
koodiga180l 09 tahistatud)
pakitakse
lukustatavasse
kasti-Kastilemargitakse
omakorda
asutuse
nimi ja kast
tzihistatakse
sildiga"Ravimijeiitmed".
(3)
Pakitudravimijeatmed
kogutakse,
asetatakse
lukustatavatesse
kastidesse
ning
antakse
iile vastavajiiatmeloagajaatmekiitlejale.
Pakendile
miirgitakse
ravimijziatned
tekitanudtervishoiuasutus.
S 40.Elavhdbedajeetmed
(1)
Elavhobedajaatmedtekivadkaadiklaasidest,
vererdhuaparaatidestning
monestelavhdbedat
sisaldavast
reagendist.
Ka amalgaamijiiatmed
on
elavhdbedaj
aiiitmed.
(2)
jaatmedtulebhoidaiiksteisest
Erikujulesinevat
elavhobedat
sisaldavad
eraldi.
plast-v6i klaaspurki,
Needpakitakse
mis on korgigatihedaltsuletud.

(tekibnt purunenud
(3)
kaadiklaasist)aurustumise
Metalliliseelavh6beda
paigutada
see
veega
anumasse,
nii
et vesikatabelavh6beda.
valtimisekstuleb
(4)
Pakendile
Pakendtiihistatakse
markeeringuga
"Elavh6bedajeatmed".
ningjaatrnekirjeldus.
miirgitakse
kajAiitmedtekitanudtervishoiuasutus
hoidajaatmehoidlas,
kustneed
Pakendeid
elavhdbedajaatmetegatuleb
6)
jaatmeloaga
jeatmekeitlejale.
saadetakse
edasivastava
$ 41.Kemikaalidejiiiitmed
jiiiitmedon ohtlikekemikaalide
jaegid.
(1)
Kemikaalide
(:2) Kemikaalide
jeetmedtulebkogudasuletud,purunematusse,
vastava
kemikaaliga.
V6imaluseltulebkasutada
mergistusega
anumasse,
mis ei reageeri
millel on vastavad
mzirgistused.
kemikaalioriginaalpakendit,
jaatmed"ja j:iatmedtekitanud
(3)
Pakendile
tuleblisadamarkeering
"Kemikaalide
tervishoiuasutus.
j:iatmehoidlas.
jiiiitmeidtulebseilitadaohtlikej?iatmetena
(4)
Kemikaalide
jeetmed
Kemikaalide
tulebandaktiitlemiseks
iile sellekohasejaatmeloaga
6)
j:ietmekeitlej
ale.
(6)
v6ib kemikaalejuhtidaainultiihiskanalisatsiooni
valdaja
Uhiskanalisatsiood
loaalusel.
jeetmehoidlale
$ 42.Tehnilisedri6udedtervishbiuasutuse
jaatmehoidla
(1)
on ruumv6i ruumide
Tervishoiuteenust
osutavaasutuse
(koos
vdi eraldiasuvad),
mis vastaballj?irgnevatele
tehnilistele
nduetele:
kompleks
I ) jii?itmehoidlaks
kohaldatud
ruumpeabolemakiittetaja paikeseeestva{atudning
niirilisiegaputukaid;
sinnaei tohi piiaseda
2) j?iiitmehoidla
lagi,seinad,pdrandja ukspeavadolemasiledad,pragudeta,
ruumi
ja
peabv6imaldama
siseviimistlus
niisketpuhastamist,
desinfitseerivate
kahjuritddevahendite
kasutamist;
(jahevdi kiilm);
tulebsiiilitadakindlattemperatuurireziimi
3)jaatmehoidlas
jaetmehoidla
4)
ruumpeabolemaventileeritav;
5)jeatmehoidla
ruumpeabolemalukustatav.
jeetmehoidla
(2)
Veterinaafieenust
osutava
asutuse
all mdistetakse
muustruumist
ja sliilitamiseks
vajalikud
eraldatud
ruumiosa,
milleson loodudjaatmetehoidmiseks
jZiiitmehoidla
peabvastamaVeterinaarVeterinaarteenust
osutavaasutuse
tingimused.
ja Toiduametiesitatudn6uetele.
6. Peatiikk
Jeiitmekiiitluskohajiirelhooldusen6uded
jiirelhooldusenduded
S 43,Jiiiitmekeitluskoha
(l)
keskkonnaserre
Jeehekaitluskohajzhelhooldus
on suletudjiiaitmekaitluskoha
keskkonnamdju,
sealhulgas
keskkonnahliiringu
t6rje.
ningv6imalikunegatiivse
j?iatmekeitluskoht:ja
(2)
sellevahetutimbrustulebkorrastada,
Tegevuse
ldpetanud
jzietmetest
jdatmekaitluseeelne
puhastada
sealleiduvatest
ningtaastada
olukord.
(3)
endinekeitajav5i selle
Jlirelhoolduse
kuludkannabsuletudjaatmekaitluskoha
jaatmek?iitluskoha
puudumisel
maaomanik.
(4)
Jiietmekeitluskohajarelhooldusetulemusenapeab
olemavalistatud
jdatmekaitluskohast
tulenevv6imaliknegatiivne
keskkonnam6ju.

7. peatlikk
Jirelevalveja vastutus
$ 44.J$relevalveteostajad
eeskirjast
tulenevate
n6uetet?iitmise
iile teostavad
HOL,
Jdrelevalvet
kaesolevast
ja keskkonnainspektsioon
Hiiumaaomavalitsused
kdesolevas
eeskirjas,
jii?itmeseaduses,
pakendiseaduses
ningkeskkonnajerelevalve
seaduses
satestatud
korras.
$ 45.Jliitmehooldusecskirjrrikkuttline
Jiiatmehoolduseeskirja
rikkumiseeestkaristataksejelitmeseaduseja pakendiseaduse
vastavateParagahvidealusel.
S 46. Vliriegude menetlej.d
Paragrahvis45 nimetatudaluseltoimepandudviiiirteo kohtuv?ilisedmenetlejadon
jiiiitmeseaduse
$ 127l6ikes2ja pakendiseaduse
0 33 ldikes2 nimetatudisikud.
8. peallikk
R.kendussiitted
$ 47.Vrrasemaniliiirus keht€tiks tunnistamin€
TunnistadakehtetuksEmmasteVallavolikog\ 29.11.2012.amAArusff 62 ,,Emmaste
vallajditmehoolduseeskiri"
$ 48. Milruse jOustumine
Metrus joustub kolmandalpzievalpealeavaldarnistRiigi teatajas.
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