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Tallinn T3417

Ridala valla, Panga ja J66ndre kiilade iihisveevarustuseja -kanalisatsiooni arengukava
korrektuuri hinnang

Lebi vaadanud AS SWECO Proj€l$ esitatud Ridala valla, Panga Sa J66ndre kiilade
ja -kanalisatsiooniarengukavakonektuuri matdalid (seletuskirija joonised
iihisveevarustuse
PDF failidena), Eutnrularengukavakorrektuurile jtirgrnise hinnangu:

Ridala valka, Panga ja J66ndre kiilade iihisveevarustuseja -kanalisatsiooni arengukava
konektuurile miirftuseid ei ole.
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Ridala valJa,Pangaja J66drektilade
rihisveeveirgi
ja -kanalisatsiooni
arengukavakorrektuuri kooskdlastamine
olete esitanudmeile kooskdlastamiseks
Ridal avalla,pangaja J66drekrilade
tihisveeviirgija '
kanalisatsiooniarengukavakorrel
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17punktis 3'2'2 on kirjutatud,et piirkonnad,
kus tiinaselpiievalrihiskanalisatsioon
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Veeseaduse$ 24 l6ike 7 alusel k6ik Eesti veekogud on reostustundlikud suublad. Sellest
tulenevalt palume parandadaVarnija Sinalepapeakraavi andmed lk 31, et Varni peakraavei
kuulu tundlike veekogudenimistusse,vaid on reostustundliksuubla ja lk 32, et Sinalepa
peakraavon niitid tervespikkusesreostustundliksuubla"
8. Lk 15 p 3. 1.5 on 6e1dud,et Varni j a Sinalepapeakraavideseisundit mdjutavad otseselt
mittevastavadPangaja J66dre reoveepuhastiteheitvee viiljalasud. Marlats: Reoveepuhastite
heitveevciljalaskereostuskoonnusegaalla 500 ie ei loeta veekogu seisundit oluliselt
mdjutavaks surveteguriks.
9. lk 40 punkti 6.3.2 Reoveekogumisalad. Ei selgu, millise reostuskoormusega
inimekvivalentides (ie) ja, kui suure pindalaga (ha) on Panga-Sinaplepaja Joddre
reoveekogumisalad
ning needandmedpuuduvadka joonistelt. Reoveekogumisalad
liigitatakse
reostuskoornuse alusel reostuskoorrnusega
kas rile v6i alla 2000 inimekvivalendi (ie) ning
sellest sdltuvad reovee puhastamise nduded. Samuti on muudetud reoveekogumisalade
miiiramise tingimusi ning Ridala valla tildplaneeringus (eeln6u) reoveekogumisalade
miiiiratlemisel on ltihtutud keskkonnaministri miiiiruse "Reoveekogumisalademiiiiramise
kriteeriumid" eelndust, mille kohaselt reoveekogumisalaminimaalne reostuskoormusUhe
hektari kohta on kaitstud ja suhteliseltkaitstud pdhjaveegapiirkondades 2A ie/na,keskmiselt
kaitstud pdtrjaveega piirkondades 15 relha, ndrgalt kaitstud ning kaitsmata pdhjaveega
piirkondades10 ieiha. Lisaks on arvestatudEuroopaKomisjoni poolt 20A7. aastalkoostatud
recveekogumisalademiiiirdrnisejuhendmaterjaii"Terms and Definitions of the tlrban Waste
Water
Treatment Directive
(91127\IEEC), mis
asub intemetis aadressil
http://www.envir:.eel92
343 1
ARENGUKAVA:
1 A--,^^+^)^^
^^:^^1---^
^L ^t
I.ArvesraoesasJaoiuga,
z0O8.aastaloli arvestuslikveetarve Panga-Sinalepakiilas 79 lld el
et
kohtaja J66drekiilas.45 lld el kohta,kas siis on reaalneeeldus, et2013. aastakson perspektiivne
ja J66drekulades90 l/d el kohta?
veevajadussuurenenudPanga-Sinalepa
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