Informatsioon lageraietest tee kaitsevööndis
Ehitusseadustiku (EhS) §72 lg1 p4 järgi on tee kaitsevööndis keelatud teha metsa lageraiet. EhS §70 lg3 kohaselt võib
kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul.
Keskkonnaamet küsis Maanteeametilt ja kõikidelt omavalitsustelt, kuidas neile kuuluvate teedega toimida:

Riigile kuuluvad teed
Maanteeamet ehitise omanikuna on andnud loa kaitsevööndis lageraiete teostamiseks järgmistel tingimustel:
• Seemne ja säilikpuude kaugus teest peab puu murdumisel välistama selle sattumise riigiteele.
• Juhul, kui lageraide teostamise järgselt soovitakse raiutud ala metsastamist teostada lähemal kui 15m riigitee välimise
sõiduraja servast, tuleb see Maanteeametiga täiendavalt kooskõlastada.
• Metsamaterjali ladustamiseks lähemale kui 15m äärmise sõiduraja servast tuleb taotleda nõusolek Maanteeametist.
Tee kaitse ja liiklusohutuse kaalutlusel võib Maanteeamet nõusolekust keelduda.
• Raietöödega seotud liikluskorralduse muudatused tuleb kooskõlastada Maanteeametiga.
• Nõusolek ajutiste juurdepääsuteede rajamiseks ning metsamaterjali laadimistööde teostamiseks riigiteelt tuleb
taotleda Maanteeametist. Tee kaitse ja liiklusohutuse kaalutlusel ning võib Maanteeamet nõusolekust keelduda.

KOV-le kuuluvad teed
Eesti omavalitused, kus soovitakse lageraie metsateatiseid kooskõlastada, on järgnevad:
• Harju maakonnas
• Lääne maakonnas
o Jõelähtme vald
o Haapsalu linn
o Kiili vald
o Lääne-Nigula vald
o Lääne-Harju vald
• Lääne-Viru maakonnas
o Rae vald
o Haljala vald
o Saku vald
• Pärnu maakonnas
o Viimsi vald
o Põhja-Pärnumaa vald
• Ida-Viru maakonnas
o Pärnu linn
o Jõhvi vald
• Saare maakonnas
o Narva linn
o Muhu vald
• Jõgeva maakonnas
• Tartu maakonnas
o Jõgeva vald
o Elva vald
• Järva maakonnas
o Nõo vald
o Paide linn
o Tartu vald
Tee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul (EhS §70 lg3), ülaltoodud
valdade puhul peab lageraied omavalitsusega kooskõlastama. Kui tegu on avalikus kasutuses oleva erateega, siis
omavalitsuse kooskõlastust vaja ei ole.
Keskkonnaameti info põhjal reageerib metsaregister alates 6.09.2019 ainult eelpool nimetatud KOV-de omandis
olevatele teedele, avalikus kasutuses olevatele erateedele metsaregister enam ei reageeri.
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