
 
TALLINNA NOTAR PRIIDU PÄRNA 

 
NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU  

REGISTRI NUMBER 

 
2310 

 
ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE LEPING 

 
ASJAÕIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS 

 
Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Priidu Pärna, notaribüroos 
asukohaga Rävala pst 2/ Kivisilla tn 8, Tallinn, viiendal juunil kahe tuhande 
üheksateistkümnendal aastal (05.06.2019. a) ning selles notariaalaktis osalejad on 
 
Eesti Vabariik , tegutsedes Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kui riigivara 
valitsema volitatud asutuse kaudu, mis on registreeritud registrikoodiga 70004459, asukoht 
Mõisa, Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, e-posti aadress rmk@rmk.ee, 
edaspidi nimetatud Omanik, mille esindajana tegutseb notariaalaktile lisatud volikirja alusel 
Urve Jõgi, isikukood 46407210027, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi 
alusel, 
 
Aktsiaselts KOVEK, registrikood 10395123, asukoht Vae 6, Laagri alevik, Saue vald, Harju 
maakond, e-posti aadress info@kovek.ee, edaspidi nimetatud Kasutaja, mille esindajana 
tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige notariaalakti tõestajale tuntud Aare Sõer, 
isikukood 37602054710, kes kinnitab, et Kasutaja on avaliku teenust osatav valla vee-
ettevõtja, 
 
Omanik ja Kasutaja koos edaspidi nimetatud Lepinguosalised, 
 
kes sõlmivad lepingu alljärgnevas: 
 
1. KINNISTU JA LEPINGUOSALISTE AVALDUSED 
 
1.1. Kinnistuks on Kernu metskond 7, Vansi küla, Saue vald, Harju maakond asuv 

kinnistu: katastritunnus 29701:001:0380, pindala 4,6100 ha, aadress Kernu metskond 7, 
Vansi küla, Saue vald, Harju maakond, maa sihtotstarve maatulundusmaa (100%), koos 
selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna 
kinnistusregistrisse registriosa nr 12081750 all: 

1.1.1. Teise jakku on omanikuna sisse kantud Eesti Vabariik.  
1.1.2. Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole. 
1.1.3.  Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole.  
1.2. Kinnistu on registreeritud Riigi kinnisvararegistri  objektikoodiga KV2878 all. 
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1.3. Kinnistu kohta E-notari infosüsteemist tehtud päringust nähtub, et vastavalt Maa-ameti 
maakatastris registreeritud katastriüksuste andmetele kehtivad Kinnistu suhtes 
alljärgnevad kitsendused: Katastriüksuse 29701:001:0380 kitsendused: 
Piiranguvöönd: eesvoolu kaitsevöönd; ulatus: 1889 m²; nähtus: avatud eesvool valgalaga 
kuni 10km2 (Hiiemäe); 
Piiranguvöönd: ranna või kalda piiranguvöönd; ulatus: 9413 m²; nähtus: kuni 10 km2 
valgalaga veekogu (HIIEMÄE (K-1)); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 468 m²; nähtus: elektriõhuliin alla 1 
kV (Puhastusseade); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2830 m²; nähtus: elektriõhuliin 1-20 
kV (Keskpingeliin) (RUILA:LAI); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 15 m²; nähtus: elektriõhuliini 
mastitõmmits või tugi (); 
Piiranguvöönd: ranna või kalda ehituskeeluvöönd; ulatus: 4054 m²; nähtus: kuni 10 km2 
valgalaga veekogu (HIIEMÄE (K-1)); 
Piiranguvöönd: ranna või kalda veekaitsevöönd; ulatus: 247 m²; nähtus: kuni 10 km2 
valgalaga veekogu (HIIEMÄE (K-1)); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 496 m²; nähtus: elektriõhuliin 35-
110kV(Kõrgepingeliin) (Keila - Rummu); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 7 m²; nähtus: elektrimaakaabelliin 
(Puhastusseade); 
Piiranguvöönd: maaparandushoiuala; ulatus: 30484 m²; nähtus: maaparandussüsteemi 
maa-ala (HIIEMÄE); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2542 m²; nähtus: elektriõhuliin 1-20 
kV (Keskpingeliin) (MAIDLA:LAI); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 5960 m²; nähtus: elektriõhuliin 35-
110kV(Kõrgepingeliin) (L3522:(L35022)); 
Piiranguvöönd: ulatus: 74 m²; nähtus: tiheasustusala (Kernu valla üldplaneering). 
 
Katastriüksuse 29701:001:0380 kitsendused: 
Piiranguvöönd: eesvoolu kaitsevöönd; ulatus: 1889 m²; nähtus: avatud eesvool valgalaga 
kuni 10km2 (Hiiemäe); 
Piiranguvöönd: ranna või kalda piiranguvöönd; ulatus: 9413 m²; nähtus: kuni 10 km2 
valgalaga veekogu (HIIEMÄE (K-1)); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 468 m²; nähtus: elektriõhuliin alla 1 
kV (Puhastusseade); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2830 m²; nähtus: elektriõhuliin 1-20 
kV (Keskpingeliin) (RUILA:LAI); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 15 m²; nähtus: elektriõhuliini 
mastitõmmits või tugi (); 
Piiranguvöönd: ranna või kalda ehituskeeluvöönd; ulatus: 4054 m²; nähtus: kuni 10 km2 
valgalaga veekogu (HIIEMÄE (K-1)); 
Piiranguvöönd: ranna või kalda veekaitsevöönd; ulatus: 247 m²; nähtus: kuni 10 km2 
valgalaga veekogu (HIIEMÄE (K-1)); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 496 m²; nähtus: elektriõhuliin 35-
110kV(Kõrgepingeliin) (Keila - Rummu); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 7 m²; nähtus: elektrimaakaabelliin 
(Puhastusseade); 
Piiranguvöönd: maaparandushoiuala; ulatus: 30484 m²; nähtus: maaparandussüsteemi 
maa-ala (HIIEMÄE); 
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Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2542 m²; nähtus: elektriõhuliin 1-20 
kV (Keskpingeliin) (MAIDLA:LAI); 
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 5960 m²; nähtus: elektriõhuliin 35-
110kV(Kõrgepingeliin) (L3522:(L35022)); 
Piiranguvöönd: ulatus: 74 m²; nähtus: tiheasustusala (Kernu valla üldplaneering). Maa-
ameti maakatastrist ei nähtu Kinnistu valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes 
käesolevas lepingus nimetamata muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid 
piiranguid.  

 
Kinnistusraamatust ja maakatastrist nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud 
käesoleva lepingu tõestamise päeval.  
 
1.4. Omaniku esindaja kinnitab, et: 
1.4.1. Käesolev leping sõlmitakse kooskõlas RMK Metsaosakonna peametsaülema poolt 

30.04.2019.a välja antud käskkirjaga nr 3-1.56. 
1.4.2. Kinnistu on Omaniku omand ning seda ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, et 

seda ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega, 
sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute 
õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud. 

1.4.3. Kinnistu suhtes ei ole käesoleva lepingu sõlmimise hetkeks kinnistusosakonnale 
tehtud ega esitatud kinnistamisavaldusi. 

1.4.4. Kinnistu koosseisu kuuluval maal ei paikne kolmandatele isikutele kuuluvaid 
käesolevas lepingus nimetamata maapealseid või maa-aluseid tehnovõrke ega -rajatisi. 

1.4.5. Tema volitused on kehtivad, neid ei ole muudetud ega esindatava poolt tagasi võetud 
ja need ei ole lõppenud, tal on kõik õigused ja volitused sõlmida käesolev leping ning 
talle ei ole teada ühtegi asjaolu, mis piiraks või takistaks käesoleva tehingu tegemist 
ning esindatava suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega algatatud 
pankrotimenetlust. 

1.5. Kasutaja esindaja kinnitab, et: 
1.5.1. Kasutaja on kasutusõiguse ala üle vaadanud ning on teadlik Kinnistu suurusest ja 

piiridest ning kasutusõiguse ala suurusest ja piiridest ega oma selles osas Omanikule 
mingeid pretensioone. 

1.5.2. Tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad, teda ei ole juhatuse liikme ametikohalt 
tagasi kutsutud, tema ametiaeg juhatuse liikmena ei ole möödunud või on seda 
nõuetekohaselt pikendatud ning esindatava äriühingu põhikirja ja juhtimisorganite 
otsustega on tal kõik õigused, volitused, nõusolekud sõlmida käesolev leping ning 
talle ei ole teada ühtegi asjaolu, mis piiraks või takistaks käesoleva tehingu tegemist 
ning esindatava suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega algatatud 
pankrotimenetlust. 

 
2. KINNISTULE TEHNORAJATISE ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEA DMINE  
 
Omanik ja Kasutaja on kokku leppinud, et: 
2.1.Omanik seab Kinnistule tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse Kasutaja kasuks 

survekanalisatsioonitorustiku (edaspidi käesolevas lepingus nimetatud kasutusõiguse ese) 
väljaehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, 
kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks. 

2.2.Kolmandate isikute poolt on võimalik kõigi isiklikust kasutusõigusest Kasutajale 
tulenevate õiguste teostamine. Omanik ja Kasutaja lepivad kokku, et Kasutajal on õigus 
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isiklikust kasutusõigusest ja tehnorajatise omamise õigusest tulenevate õiguste ja 
kohustuste teostamine üle anda kolmandatele isikutele.  

2.3.Kõik maksud (kaasaarvatud maamaks) ja/või lõivud ning kõik Kinnistuga seoses 
tasumisele kuuluvad maksed, samuti muud Kinnistul lasuvad maksud, võlaintressid, 
Kinnistuga seotud muud koormised, ekspluateerimiskulud ja muud kulutused kuuluvad 
tasumisele Omaniku poolt, välja arvatud maksed ja kulutused, mis on otseselt seotud 
tehnorajatisega.  

2.4.Kinnistule seatava isikliku kasutusõiguse kohaselt on Kasutajal õigus kasutada Kinnistust 
ala (13,4 m²), milline on tähistatud käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks nr 2 oleval 
plaanil kollase viirutusega (nimetatud ala edaspidi käesolevas lepingus koos nimetatud 
kasutusõiguse ala). 

2.5.Omanik ja Kasutaja on kokku leppinud, et Kasutaja on kohustatud: 
2.5.1. valdama ja kasutama kasutusõiguse eset ainult lepingu punktis 2.1. nimetatud 

eesmärgil, säilitades selle senise majandusliku sihtotstarbe ning kasutades seda 
korrapäraselt ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele mõistlikud abinõud, 
vältimaks Omaniku või kolmandate isikute vara või õiguste kahjustamist mistahes 
viisil; 

2.5.2. kasutama oma tegevuses loodussäästlikku tehnoloogiat, vältima keskkonna reostamist 
ning täitma õigusaktidest tulenevaid nõudeid; 

2.5.3. teostama vajalikud tehnorajatise ehitus-, hooldus-,  remondi- ja rekonstrueerimistööd 
oma kulul ja viisil, mis kõige vähem takistab Kinnistu sihtotstarbelist kasutamist. 
Kasutaja tagab, et tehnorajatise majandamisel kasutatakse mehhanisme ja tehnikat, 
mille kasutamine on eelnevalt omanikuga kokku lepitud; 

2.5.4. teavitama omanikku plaaniliste hooldus- ja remonttööde soovist iga tööde teostamisele 
eelnevalt kolm (3) kalendripäeva enne tööde alustamist ning Kinnistu kasutamise 
eelnevalt kooskõlastama; 

2.5.5. hoidma tehnorajatise alaliselt heas seisukorras. Selleks vajalikud parandustööd ja 
uuendused on Kasutaja kohustatud teostama Kinnistu omanikuga kokkulepitud 
tähtajaks. Juhul, kui Kasutaja ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on 
Kinnistu omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd õigustatud isiku kulul; 

2.5.6. tehnorajatise avarii korral avarii viivitamatult likvideerima ja rakendama abinõud 
kahju tekitamise vältimiseks. Avariiremondi vajadusel võib Kasutaja viivitamatult, 
ilma kooskülastust taotlemata alustada vajalike töödega, kui ta teatab sellest esimesel 
võimalusel Kinnistu omanikule. Avariiks loetakse tehnorajatise ootamatut või 
juhuslikku purunemist, seiskumist või muud riket, mille tulemusena võib tekkida 
materiaalne kahju;  

2.5.7. tehnorajatise avarii ja avarii likvideerimise käigus tekitatud kahju täielikult hüvitama 
kümne (10) tööpäeva jooksul pärast kokkulepet Kinnistu omanikuga hüvitise suuruse 
osas; 

2.5.8. isikliku kasutusõiguse üleminekust või isiklikust kasutusõigusest või Kinnistule 
tehnorajatise ehitamist, omamist ja kasutamist võimaldavast notariaalsest 
kokkuleppest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise üleandmisest kolmandale 
isikule teatama kinnistu omanikule seitsme (7) tööpäeva jooksul alates isikliku 
kasutusõiguse üleminekust või kohustuste teostamise üleandmisest arvates; 

2.5.9. isikliku kasutusõiguse või Kinnistule tehnorajatise ehitamist, omamist ja kasutamist 
võimaldavast notariaalsest kokkuleppest tulenevate õiguste lõppemisel Kinnistu 
omaniku nõudel tehnorajatise likvideerima. Kui Kasutaja ei ole tähtajaks rajatist ära 
vedanud, korraldab Kinnistu omanik rajatise lammutamise ja maa-ala heakorrastamise 
Kasutaja kulul. 
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2.5.10. isikliku kasutusõiguse lõppemisel kolme (3) kuu jooksul arvates isikliku 
kasutusõiguse lõppemise päevast Kinnistul asuv käesoleva lepingu alusel seatud 
isikliku kasutusõiguse alusel rajatud tehnorajatis ära vedada ilma, et kummalgi poolel 
tekiks kulude hüvitamise kohustust. Tehnorajatise lahti monteerimise ja 
äravedamisega seotud kulud ning sellega Omanikule või kolmandatele isikutele 
tekitatud kahju kannab Kasutaja.    

2.5.11. Kasutaja vastutab kasutusõiguse eseme kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud 
kahju hüvitamise eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  

2.6.Omanik ja Kasutaja on kokku leppinud, et Omanik on kohustatud:  
2.6.1. hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tehnorajatise sihipärast kasutamist ja 

tagama Kasutajale kuuluva tehnorajatisele kaitsevööndi õigusaktides sätestatud 
ulatuses (edaspidi käesolevas lepingus nimetatud kaitsevöönd); 

2.6.2. järgmina tehnorajatise kaitsevööndi alal seadustest ja muudest õigusaktidest 
tulenevaid kitsendusi ning nõudma seda ka isikutelt, kelle kasuks on seatud Kinnistule 
piiratud asjaõigus või kellel on lepingust tulenev õigus Kinnistu kasutamiseks või 
Kinnistul tööde teostamiseks; 

2.6.3. mitte püstitama tehnorajatise  kaitsevööndisse ehitisi ega rajatisi Kasutajaga 
kooskõlastamata; 

2.6.4. mitte rajama kõrghaljastust ja kõik kaevetööd tehnorajatise kaitsevööndi piirides 
eelnevalt kirjalikult kooskõlastama Kasutajaga; 

2.6.5. võimaldama vastavalt punktis 2.5.3. nimetatud kokkuleppele Kasutaja volitatud 
töötajatele koos vajalike mehhanismidega tasuta juurdepääsu Kasutajale kuuluvale 
tehnorajatisele ja lubama teostada Kinnistul tehnorajatise ehitamiseks ja 
teenindamiseks, sealhulgas remondiks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid; 

2.6.6. teavitama Kinnistul tegutsevaid kolmandaid isikuid Kinnistul tehnorajatiste 
kaitsevööndi olemasolust. 

2.7.Omanik ja Kasutaja esindaja avaldavad, et kasutusõiguse ala on vabastatud ja Kasutaja 
saab alates käesoleva lepingu sõlmimise hetkest teostada otsest valdust kasutusõiguse ala 
suhtes. Omanik ja Kasutaja esindaja avaldavad, et isikliku kasutusõiguse esemeks olev 
survekanalisatsioonitorustik on rajatud enne käesoleva lepingu sõlmimist. 
 

3. ASJAÕIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS 
 
3.1.Omanik ja Kasutaja on Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmises kokku leppinud. 

Omanik lubab ning Kasutaja avaldab soovi kanda Tartu Maakohtu 
kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 12081750 all kantud kinnistu 
kolmandasse jakku esimesele järjekohale asjaõigusseaduse § 1581 järgne tähtajatu ja 
tasuta isiklik kasutusõigus survekanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks, 
omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse 
andmiseks Aktsiaselts KOVEK, registrikood 10395123, kasuks, vastavalt 
05.06.2019.a sõlmitud lepingu punktile 2. ja lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. 

 
4. ORIGINAAL JA ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE 
 
4.1.Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari 

büroos. 
4.2.Notariaalakti tõestaja väljastab notariaalakti kinnitatud ärakirja lepinguosalise soovil 

paberkandjal või digitaalselt. Käesoleva lepingu digitaalne ärakiri on osalejatele 
kättesaadav riigiportaalis www.eesti.ee (e-teenused › kodanikule › õigusabi › notariaalsed 
dokumendid). 
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4.3.Osalejad paluvad notariaalakti tõestajal esitada lepingu ühe (1) kinnitatud ärakirja 
kinnistusosakonnale. Notariaalakti tõestaja esitab ärakirja kinnistusosakonnale kolme (3) 
tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest. 

 
5. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD  
 
5.1.Lepinguosalised ei avaldanud isikliku kasutusõiguse seadmisel tehinguväärtust, seega 

notari tasu seaduse § 10 lg 3 kohaselt tehinguväärtuseks on kuussada kolmkümmend 
üheksa (639) eurot. 

5.2.Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Kasutaja. 
5.3.Kasutaja tasub notari tasu kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest 

ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakti ärakirju notari tasu 
tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse §-le 38 on notari tasu maksmiseks 
kohustatud isikuteks isikud, kelle taotlusel või kelle huvides notar tegutses ning nimetatud 
isikud vastutavad sama notariaaltoimingu eest tasu maksmisel solidaarselt. 

5.4.Kasutaja tasub riigilõivu kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest 
Rahandusministeeriumi kontole. 

 
Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne 
heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja 
notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid 
notariaalaktile lisatud dokumentide ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati osalejatele 
tutvumiseks, need kiideti osalejate poolt heaks ning allkirjastati notariaalakti tõestaja 
juuresolekul omakäeliselt. 
 

Käesolevas dokumendis on 9 lehte, mis on köidetud nööri ja reljeefpitseri abil. (9 
 

Notari tasu isikliku kasutusõiguse seadmisel 38,30 eurot (tehinguväärtus 639,00 eurot: Notari 
tasu seaduse § 3, 10 lg 3, § 22, § 23 p 2). 
 
Notari tasu 38,30 eurot. 
Käibemaks   7,66 eurot. 
Kokku  45,96 eurot. 
                   
Riigilõiv isikliku kasutusõiguse seadmisel 4,00 eurot (tehinguväärtus 130,00 eurot: 
Riigilõivuseadus § 77 lg 1, § 354). 
 
Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu. 
 
Ees- ja perekonnanimi,   allkiri 
_____________________________________________________________ 
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega   allkiri 
Ees- ja perekonnanimi,   allkiri 
_____________________________________________________________ 
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega   allkiri 
 
Notar  allkiri  pitser 
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Notariaalakti lisa number 1 
 

6. Notariaalakti tõestaja poolt osalejatele antud selgitused 
 
6.1. Isiklik kasutusõigus tekib selle kandmisega kinnistusraamatusse, mitte käesoleva 

lepingu sõlmimisega, ning lõpeb vastava kande kustutamisega kinnistusraamatust. 
6.2. Asjaõigusseaduse §-de 225, 226 ja 228 sisu ja õiguslikku tähendust, sealhulgas seda, et 

isiklik kasutusõigus, mille esemeks on tehnovõrk või -rajatis, on üleantav, ning et isikliku 
kasutusõiguse üleandmiseks on vajalik kokkulepe isikliku kasutusõiguse üleandmise 
kohta (asjaõigusleping) vana ja uue õigustatud isiku vahel. Kui isikliku kasutusõiguse 
esemeks on tehnovõrk või –rajatis, ei ole isikliku kasutusõiguse üleandmiseks või 
koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik. 

6.3. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 ei ole teisele isikule kuuluval kinnisasjal 
paiknev tehnovõrk või –rajatis kinnisasja oluline osa. 

6.4. Hilisemate vaidluste ärahoidmiseks tuleb lepingusse märkida kõik asjasse puutuvad 
kokkulepped. 

6.5. Vastavalt asjaõigusseaduse § 1581 on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma 
kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk 
või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult 
otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha 
ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks. 
Tehnovõrk või -rajatis on ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku 
teenust ja see kuulub isikule, kellele laieneb elektroonilise side seaduse §  72 lõikes 1, 
elektrituruseaduse §  65 lõikes 1 ja §  66 lõikes 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse §  7 lõikes 1 ja maagaasiseaduse §  18 lõikes 2 sätestatud kohustus või kes on 
vastavas piirkonnas tegutsev võrguettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses. Kui 
universaalteenuse osutamise leping lõpeb, siis ei lõpe talumiskohustus juhul, kui vastava 
tehnorajatise kaudu kõikidele isikutele pakutavat teenust üldistel alustel edasi osutatakse. 
Käesolevas lõikes sätestatud talumiskohustus tekib kinnisasja sundvõõrandamise 
seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega. 

6.6. Tasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 1. detsembriks. Tasu 
saamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg algab iga aasta 1. juulist. 

6.7. Asjaõigusseaduse §-des 172 kohaselt reaalservituut koormab teenivat kinnisasja 
valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on 
õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne 
omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks 
teatavas osas hoiduma. Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja omanikku kohustada 
mingiteks tegudeks, välja arvatud teod, mis on reaalservituudi teostamisel abistava 
tähendusega.  

6.8. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 176 kui reaalservituudi lõpetamise kokkulepet ei 
saavutata, on valitseva kinnisasja omanikul olulisel põhjusel õigus nõuda teeniva 
kinnisaja omanikult nõusolekut reaalservituudi lõpetamiseks tingimusel, et ta hüvitab 
teeniva kinnisasja omanikule servituudi lõpetamise tõttu tekkiva kahju. Valitseva 
kinnisasja omanik peab teeniva kinnisasja omanikule teatama tähtajatu reaalservituudi 
lõpetamisest või tähtajalise reaalservituudi ennetähtaegsest lõpetamisest kuus kuud ette.  

6.9. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 177 kui reaalservituudist saadav kasu on teeniva 
kinnisasja koormatisega võrreldes ebamõistlikult väike, on teeniva kinnisasja omanikul 
õigus nõuda valitseva kinnisaja omanikult nõusolekut reaalservituudi lõpetamiseks 
tingimusel, et ta hüvitab valitseva kinnisasja omanikule servituudi lõpetamise tõttu 
tekkiva kahju. Kui valitseva kinnisasja omanik on kaotanud huvi reaalservituudist 
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tulenevate õiguste teostamise vastu, on teeniva kinnisasja omanikul õigus nõuda valitseva 
kinnisasja omanikult nõusolekut reaalservituudi lõpetamiseks. Huvi kaotamist eeldatakse, 
kui valitseva kinnisasja omanik ei ole 10 aasta jooksul reaalservituuti kasutanud või kui ta 
on sama aja jooksul lubanud teeniva kinnisasja kasutamist viisil, mis on vastuolus 
reaalservituudiga. 

6.10. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 178 annab reaalservituut õiguse teha üksnes neid 
tegusid, mis servituudi sisust tulenevalt on valitseva kinnisasja huvides vajalikud. 
Reaalservituudi sisu määratakse poolte kokkuleppega, kui seaduses ei ole sätestatud 
teisiti. Reaalservituuti tuleb teostada viisil, mis on teenivale kinnisasjale kõige vähem 
koormav. Valitseva kinnisasja vajaduste suurenemine ei suurenda iseenesest teenival 
kinnisasjal lasuvat koormatist.  

6.11. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 180 on teeniva kinnisasja omanikul õigus nõuda enda 
kulul reaalservituudi teostamise viisi muutmist, kui reaalservituudi senist majanduslikku 
otstarvet võib saavutada ka teostamise viisi muutmise korral ja kui senine teostamise viis 
on teeniva kinnisasja omaniku huvidele uue viisiga võrreldes tunduvalt kahjulikum.  
Servituudi teostamise viisi muutmisega seotud kulud peab teeniva kinnisasja omanik ette 
tasuma. 

6.12. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 181 kui reaalservituudi teostamine piirdub teeniva 
kinnisasja ühe osa kasutamisega ja mõni teine osa on selleks niisama sobiv ning 
reaalservituudi teostamine senisel osal on teeniva kinnisasja omanikule mõne teise osaga 
võrreldes tunduvalt kahjulikum, on tal õigus nõuda, et reaalservituuti teostataks 
kinnisasja teisel osal. Ümberpaigutamisega seotud kulud peab teeniva kinnisasja omanik 
ette tasuma. 

6.13. Vastavalt notari tasu seaduse § 10 lg 3 kohaselt reaalservituudi minimaalne 
tehinguväärtus on 639 eurot. 

6.14. Riigilõivuseaduse § 11 lg 3 kohaselt kui taotluse esitaja on jätnud taotletava kande eest 
seadusega ette nähtud riigilõivu tasumata, on riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi 
vaatamata. 

 
 
 
(allkiri)  (allkiri)   
 


