Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaameti 7.01.2021 toimunud jäätmekäitleja
aruande esitamise koolitusel esitatud küsimuste vastused
1. Kas aruande esitamine on tegevuskoha- või keskkonnaloapõhine? Mitu
keskkonnaluba võib olla seotud 1 tegevuskohaga. KOTKAS aruande vaates
näidatakse aruannete esitamist lubade põhiselt.
a) Ühel loal on üks JKK
KOTKAS kuvab aastaaruande vaates aruande kohustust iga registreeringu ja loa kohta selliselt,
et iga loa ja registreeringu kohta tuleb esitada üks aruanne.

b) Ühel loal on mitu JKK-d
Juhul, kui loale või registreeringule on märgitud mitu jäätmekäitluskohta (mitu JVP koodi), siis
selle kohta kuvatakse aastaaruannete sakil iga JVP kohta eraldi aruande esitamise kohustus.

c) Mitu luba ja üks JKK koht

2. Kas eraisikult saadud jäätmete kogused (KOTKAS: saadud kodumajapidamistelt)
tuleb sisestada ükshaaval?
Ei, eraisikutelt saadud kogused saab summeerida omavalitsuste kaupa.
3. Näide: Kui Tallinna elanikul on Muhus suvekodu ja ta toob sealt jäätmeid Maasi
jäätmejaama, siis jäätmete tekkekohaks on ikkagi Muhu vald ?
Jah, jäätmete tekkekohaks on Muhu vald.

4. Kuidas muutub jäätmekood jäätmete sorteerimisel?
Kui jäätmete sorteerimisel segusid ei tehta (näiteks: purustatakse koos puitpakend, ehituspuit,
olmepuit), siis jääb tekkiv jäätmeliik sama alajaotusena. Näiteks: 17 09 04 sorditakse ja tekib
17 01 01 betoon, 17 04 05 raud, mitte 19 koodiga jäätmeliigid.
Kui purustatakse kokku puitpakendid ja ehituspuit, tekivad 19 koodiga jäätmeliigid.
5. Kas ühele ettevõttele aasta jooksul esitatu tuleb lisada aruandes ühe jäätmebilansi
reana või sisestada kõik üleandmised eraldi?
Võib esitada nii summeeritult kui ühe reana. Oluline, et liidetakse ainult samasse käitluskohta
läinud jäätmed.
6. Kas alustaval ettevõtjal saab jäätme algkogus olla 0 tonni?
Saab, kui laoseisu aasta alguses ei olnud. Pole vaja seda rida (laoseis aasta alguses) üldse
sisestada.
7. Kus eraisik saab kontrollida, kas ettevõttel on jäätmekäitlemiseks luba olemas?
https://kotkas.envir.ee/permits/public_index
8. Aasta jooksul ühelt ettevõttelt võetud ühe ja sama jäätmekoodiga jäätmed ja need
on toodud samast KOV-i asukohast, kas neid summeritakse kokku?
Jah, need võib summeerida.
9. Kuidas jääb KOTKAS süsteemis jäätmekoguste täpsusega?
Jäätmete kogused näidata tonnides, kogusest oleneva täpsusega järgmiselt: 0-kogust
jäätmearuandes ei näidata; 0-1 tonni (täpsus 0,001); 1-10t (täpsus 0,01), 10-100t (täpsus 0,1),
100-1000t (täpsus 1). Siin on välja toodud eksimise piir. Kui teil on täpsed andmed süsteemi
kirjutatud, siis arvu ümardama pole vaja.
10. Kas kompleksloa ettevõtted peavad sel aastal aastaaruandes näitama tekkivaid
jäätmeid, kui käitlust ei ole nendega tehtud (lihtsalt üle antud)?
Jah
11. Mida teha, kui ma ei näe enda jäätmete koguseid jäätmeid vastu võtnud partneri
aruandes?
Kui kliendid annavad jäätmeid üle tavajäätmete puhul alla 10 tonni ja ohtlike jäätmete puhul
alla 0.1 tonni, siis klienti jäätmekäitleja aruandes nimeliselt ei näita. Seega klient ei näe nende
väikeste koguste võrdlust KOTKAS andmete võrdluse vaadetes.
12. Kui tegevuskoht, kus taaskasutatakse jäätmeid, on ka jäätmekäitluskoht, kuidas
näidata "liikumist" ehk väljaminekut? Kas ise endale antakse üle? (sortimist ei toimu,
karjääri ala korrastamine)
Taaskasutamisena (R5t).
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