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Seletuskiri
Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3
„Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“
muutmise eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määruse peamised muudatused on seotud majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a
määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ rakendamise
käigus selgunud vajadusega muuta taotlusele esitatavaid nõudeid.
Eelnõu on välja töötanud ning seletuskirja on koostanud Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna nõunik Regina Rass (tel: 625 6479, epost: regina.rass@mkm.ee) ja sama osakonna energiaturgude korralduse juht Jako Reinaste
(tel: 625 6419, e-post: jako.reinaste@mkm.ee). Eelnõu juriidilise ekspertiisi on teinud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Jekaterina Agu
(tel: 625 6353, e-post: jekaterina.agu@mkm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb 2 punktist.
Punktiga 1 muudetakse § 14 lõike 2 punkti 4. Muudatuse tulemusena on nõutud
soojustorustiku renoveerimise või uue kaugküttesüsteemi rajamise puhul esitada vähemalt
eelprojekti staadiumis olev ehitusprojekt või kohaliku omavalitsuse üksuse väljastatud
projekteerimistingimused. Soojuse tootmise seadme renoveerimise puhul tuleb aga esitada
mõlemad dokumendid.
Punktiga 2 muudetakse § 14 lõike 2 punkti 41. Muudatuse tulemusena on taotlejal kohustus
esitada soojuse tootmise seadme renoveerimise puhul projekteerimistingimused koos
vähemalt eelprojekti staadiumis oleva ehitusprojektiga. Muudatusega paraneb projekti
kvaliteet, kuna eelnevalt on täpsemalt läbi mõeldud projekti tehnoloogiline sisu ja eelarve.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu määrustega:
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006;
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi
ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006.
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4. Määruse mõjud
Eelnõu jõustumine võimaldab kaugküttesektori terviklikku ja jätkusuutlikku arendamist ning
tagab põhjendatud investeeringud energiatõhususe suurendamiseks. Muudatuste jõustamine
parandab taotluse tehnilist ja majanduslikku kvaliteeti. Eelnõu muudatused ei avalda mõju
horisontaalsetele teemadele.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa täiendavaid rahalisi kulutusi ega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu punktide muutmise osas konsulteeriti Keskkonnainvesteeringute keskuse ja
soojusettevõtetega.
Kadri Simson
majandus- ja taristuminister
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