Riigikogu keskkonnakomisjoni
istungi protokoll nr 11
Tallinn, Toompea

Teisipäev, 11. juuni 2019

Algus 14.00, lõpp 14.30
Juhataja: Erki Savisaar (esimees)
Protokollija: Andra Ainsaar (konsultant)
Võtsid osa:
Komisjoni liikmed: Riho Breivel, Peeter Ernits, Heiki Kranich, Igor Kravtšenko, Kalle
Palling, Üllar Saaremäe
Komisjoni ametnikud: Vivi Older (nõunik)
Puudusid: Yoko Alender ja Jevgeni Ossinovski
Kutsutud: Kutsutud Viru-Nigula Vallavalitsuse majandusvaldkonna juht Raido Tetto ja
keskkonnaspetsialist Heiko Källo, Linnade ja Valdade Liidu nõunik Tiina Üksvärav,
Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev
Liivik, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ja keskkonnakorralduse osakonna
nõunik Eva Suurkaev (1. päevakorrapunkt)
Päevakord:
1. Ettepanek keskkonnatasude seaduse muutmiseks (1-6/19-43)
2. Info ja muud küsimused

1. Ettepanek keskkonnatasude seaduse muutmiseks (1-6/19-43)
Erki Savisaar märkis, et Viru-Nigula Vallavalitus saatis komisjonile 23. mail kirja, milles
põhjendatakse soovi muuta keskkonnatasude seadust.
Heiko Källo selgitas, et keskkonnatasude seaduses võiks arvestada põlevkivitööstuse all ka
põlevkivi põletamisega, mida teeb AS Kunda Nordic Tsement (KNC) Viru-Nigula valla
territooriumil. Seega saaks vald sarnaselt teiste kohalike omavalitsustega, kus asuvad
põlevkivitööstused, alates 2020. aastast vastavat keskkonnatasu. Samuti võiks muuta seadust
selliselt, et lisaks lend- ja koldetuhale oleks hõlmatud ka KNC prügilasse ladestatav lendtolm.
Kaupo Heinma märkis, et Keskkonnaministeerium toetab seaduse muutmist, et vald saaks
täiendavat toetust KNC-i tekitatud keskkonnahäiringust. Seejuures ei toeta aga muudatust,
mis puudutab lendtolmu ladestamist prügilasse, kuna see tekib tsemendi tootmisel ning ei ole
otseselt seotud põlevkivi tuha ladestamisega. Põlevkivi põletamise eest saaks vald ligi 8000 €.
Heiki Kranich küsis, et miks saastetasude jagamine on jäigalt seotud põlevkiviga. Kaupo
Heinma vastas, et eelmine Riigikogu koosseis otsustas lähtuda esialgu tasude jagamisel vaid
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põlevkivist, kuid ministeerium analüüsib hetkel terviklahendust ka muude saastehäiringute
osas ning analüüsid planeeritakse valmis saada järgmiseks aastaks.
Erki Savisaar tundis huvi, et kuidas toimub arvestus, kui ahjus põletatakse põlevkivi koos
muu materjaliga. Kaupo Heinma vastas, et selleks on olemas arvutusmeetod.
Kaupo Heinma ütles, et põlevkivitööstuse alla arvestatakse põlevkivi põletamine sügisel
Riigikogusse jõudva KOTKAS-e (keskkonnaotsuste terviklik autonoomne infosüsteem)
muutmise eelnõuga ning saastetasude tervikanalüüsi valmimisel tehakse Riigikogule
ettepanekud järgmise aasta alguses.
2. Info ja muud küsimused
2.1. Kollektiivse pöördumise „Lageraied ajalukku!“ menetlemise plaan
Erki Savisaar märkis, et keskkonnakomisjonile on saabunud menetlemiseks kollektiivne
pöördumine „Lageraied ajalukku“ ning seda võiks komisjoni istungil arutada uue istungjärgu
alguses.
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