HEAD PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNATINGIMUSED (HPK NÕUDED)

HPK NÕUE 1: Taotlejal, kes kasutab põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett rohkem kui 5 m 3
või pinnavett rohkem kui 30 m3 ööpäevas, peab olema “Veeseaduse” §-s 8 sätestatud vee
erikasutusluba.

HPK NÕUE 1
Hindamispunktid

1

2

3

4

Mõju

Mõju nõude

Mõju nõude

Mõju nõude eesmärgile on

keskkonnale

eesmärgile on

eesmärgile on oluline

väga suur

praktiliselt

vähene

puudub
Kriteeriumid
Vee
Tõsidus

erikasutus Vee erikasutus

pinnaveekogus.

põhjavees.

loodusobjektil.

Üle 5 m3 kuni 10

10 m3 kuni 50 m3

Üle 50 m3 põhjavett ööpäevas.

m3 põhjavett

põhjavett ööpäevas.

ööpäevas.
Ulatus

Vee erikasutus kaitstaval

Üle 30 m3 kuni 50

30 m3 kuni 100 m3

Üle 100 m3 pinnavett
ööpäevas.

pinnavett ööpäevas.

m3 pinnavett
ööpäevas.

Püsivus

2 – 7 ööpäeva

8- 30 ööpäeva aastas

Üle 30 ööpäeva aastas vee

aastas vee

vee erikasutusloata.

erikasutusloata.

erikasutusloata.

HPK NÕUE 2: Vooluveekogu äärde tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud kasutada väetist.
Puhverriba laius tavalisest veepiirist mõõdetuna on vähemalt:

1) 1 meeter – alla 10 km2 valgalaga maaparandussüsteemi eesvoolul;
2) 10 meetrit – jõe, oja, peakraavi ja kanali puhul ning üle 10 km2 valgalaga maaparandussüsteemi
eesvoolul.

HPK NÕUE 2
Hindamispunktid

1
Mõju keskkonnale
praktiliselt
puudub

2

3

4

Mõju

Mõju

Mõju

keskkonnale

on keskkonnale

vähene

on keskkonnale

oluline

on

väga suur

Kriteeriumid

On

Tõsidus

kasutatud On

orgaanilist väetist

kasutatud On

mineraalväetist

kasutatud

orgaanilist-

ja

mineraalväetist
Ulatus

Kuni

10

puhverriba
pindalast

Püsivus

% 11 % kuni 30 % 31 % kuni 50 % Üle

50

puhverriba

puhverriba

puhverriba

pindalast

pindalast

pindalast

Üks kord taotluse Kaks
aasta jooksul

korda Üle

kahe

taotluse

aasta taotluse

jooksul.

jooksul.

%

korra
aasta

HPK NÕUE 3: Taotleja järgib oma põllumajanduslikus majapidamises ohtlike ainete ja
muude saasteainete käitlemisel veeseaduse § 265 lõikes 8 sätestatud nõudeid.

NÕUE 2.1

1

2

3

4

Hindamis-

Mõju

Mõju keskkonnale

Mõju keskkonnale on

Mõju keskkonnale on

keskkonnale

on vähene

oluline

väga suur

punktid

praktiliselt
puudub
Kriteeriumid

Juhib loata põhja- või
pinnavette
nimistutesse I või II
Tõsidus

kuuluvaid aineid,
prioriteetseid aineid
või prioriteetseid
ohtlike aineid

Ulatus

Juhtimine pinnavette

Juhtimine põhjavette

Püsivus

Ühekordne tegevus

Mitmekordne tegevus

HPK NÕUE 4: Taotleja järgib oma põllumajanduslikus majapidamises naftasaaduste
hoidmisehitiste kohta veeseaduse § 26 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudeid.

NÕUE 2.2

1

2

3

Hindamis-

Mõju keskkonnale

Mõju

punktid

praktiliselt puudub

keskkonnale on

4

Mõju keskkonnale Mõju keskkonnale on väga
on oluline

suur

vähene

Kriteeriumid

Tõsidus

Ulatus

Märgistuse või

Märgistuse ja

Hoidmisehitised ei

dokumentatsiooni

dokumentatsiooni vasta nõuetele

puudumine

puudumine

Naftasaadused on sattunud
hoidlast keskkonda

Väike

Keskmine

Suur hoidmisehitis, mille

hoidmisehitis,

hoidmisehitis,

maht on üle 5000 m3

mille maht on 3

mille maht on üle

kuni 10 m

3

10 m3 ja kuni 5000
m3

Püsivus

Nõudeid ei ole

Nõudeid ei ole täidetud 2

täidetud 1 aasta

või enam aastat

