
TAOTLUS 
 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks  

(vastavuses Ühisveevärgi ja �kanalisatsiooniga liitumise  ja nende kasutamise eeskiri Anija vallas)  

Avaldus esitatakse osaühingule Velko AV aadressil Kreutzwaldi 6, Kehra 74307  

 
 �  �   200.......... 

1. Objekti aadress: ........................................................................................................................ 

2. Objekti nimetus: ....................................................................................................................... 

3. Tellija: ........................................................... isikukood / reg. Nr����������� 

      

4. Tellija aadress: .............................................................................. tel .....................................  

                                                                                       e-post .......................................................  

5. Avaldus liitumiseks:  ühisveevärgiga 

      ühiskanalisatsiooniga 

6. Olemasoleva olukorra kirjeldus: korruste arv:  ............... 

     korterite arv:  ............... 

     kelder:  on ;   ei ole 

 Objekti veevarustus:  ühisveevärk;    oma kaev; 

 tänaval on üldkasutatav veevõtukoht; 

 veeühendus teise kinnistu kaudu .................................................................................... 
(märkida aadress) 

 Objekti kanalisatsioon:   ühisvoolne;    lahkvoolne 

reovesi juhitakse............................................................................ 
(märkida kuhu) 

sademetevesi juhitakse............................................................................ 
(märkida kuhu) 

7. Kavandatav hoonestus: ......................................................................................... 

8. Veekasutuse otstarve ( olme / tootmine ) ................................................................................... 

9. Vee keskmine ööpäevatarve ......................................... 

                         tunnitarve ............................................. 

 vajalik veerõhk liitumispunktis ................................... 

10. Ärajuhitava reovee kogus ............................................. 
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11. Reostusaste ( koostis ) ................................................. 

12. Ettepanek liitumispunkti(de) asukoha kohta 

.................................................................................... 

13. Ettepanek kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise 

tähtaja kohta. 

........................................................................................................................................................... 

14. Märkused: ................................................................................................................................... 

 

LISADA: kinnistu plaan    
 kinnistamisotsus     
 isikut tõendav dokument  
 

Taotleja nimi: ................................................  allkiri: ............................   tel: ............................. 

 

 
 
 
* Vee-ettevõtja vaatab liitumisetaotluse läbi 14 päeva jooksul ja esitab taotlejale ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused).  
 
Liitumistingimustes näidatakse:  
 
* liitumispunktid; 
* lubatavad veevõtu ja heitvee ärajuhtimise kogused ning heitveega ära juhtida lubatavad  
reoained, nende lubatavad kontsentratsioonid ja kogused;  
* tehnilised erinõuded;  
* liitumistingimuste kehtivusaeg;  
* kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise tähtaeg ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga; 
* liitumistasu suurus. 
 
* Juhul kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise taotluse rahuldamisega võib kaasneda 
häireid teiste klientide veega varustamises ja heitvee ärajuhtimises ning ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni nõuetekohases toimimises, on vee-ettevõtjal kooskõlastatult ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni omanikuga õigus taotlust mitte rahuldada või rahuldada piiratud ulatuses.  
 


