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Ehitustegevuse liigi täpsustus4
Ehitusloa väljastaja
Asutus
Asutuse registrikood
Ametniku nimi
Ametniku ametinimetus
Taotluse andmed
Liik
Number
Kuupäev
Ehitise andmed
Ehitisregistri kood
Ehitise nimetus
Kasutamise otstarve
Ehitise asukoht
Ehitise koha-aadress
Katastritunnus
Katastriüksuse koha-aadress
Ehitise koordinaadid
Ehitise tehnilised andmed5
Ehitisealune pind (m²)
Maapealse osa alune pind (m²)
Maapealsete korruste arv
Maa-aluste korruste arv
Absoluutne kõrgus (m)
Kõrgus (m)
Pikkus (m)
Laius (m)
Sügavus (m)
1

Märgitakse ehitustegevuse liik, milleks luba antakse (püstitamine, laiendamine, ümberehitamine, osa asendamise samaväärsega
või lammutamine)
2
Ehitusloa koostamisel ehitisregistris genereeritakse number automaatselt ehitisregistri süsteemi poolt.
3 Märgitakse taotluse esitamise päev, kuu ja aasta.
4 Märgitakse, kui on vajadus ehitustegevuse liiki täpsustada.
5 Esitatakse need andmed, mis on asjakohased

Suletud netopind (m²)
Köetav pind (m²)
Maapealse osa maht (m³)
Maht (m³)
Üldkasutatav pind (m²)
Tehnopind (m²)
Kasutamise otsatarve ja pinnad
Kood6

Kasutamise otstarve7

Eluruumide pind (m2)8

Mitteeluruumide pind (m2)9

Kokku (m2)
Tehnosüsteemid10
Elektrisüsteemi liik
Veevarustuse liik
Kanalisatsiooni liik
Soojusvarustuse liik
Soojusallikas
Energiaallikas
Ventilatsiooni liik
Jahutussüsteemi liik
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu
Liftide arv
Konstruktsioonid ja materjalid11
Vundamendi liik
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal
Välisseina välisviimistluse materjal
Välisseina liik
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal
Vahelagede kandva osa materjal
Katusekatte materjal

6

Ehitise kasutamise otstarbe kood määratakse ehitusseadustiku § 50 lg 7 p 1 volitusnormi alusel kehtestatud ehitise kasutamise
otstarvete loetelu kohaselt.
7
Ehitise kasutamise otstarbe nimetus määratakse ehitusseadustiku § 50 lg 7 p 1 volitusnormi alusel kehtestatud ehitise
kasutamise otstarvete loetelu kohaselt.
8 Märgitakse kasutamise otsatarbe koodile vastav eluruumide pind.
9 Märgitakse kasutamise otsatarbe koodile vastav mitteeluruumide pind.
10
Esitatakse need andmed, mis on asjakohased
11
Esitatakse need andmed, mis on asjakohased

Eluruumide andmed12
Eluruumi Eluruumi Eluruumi Eluruumi Eluruumi Rõdude
tubade
pind (m2) köetav
köökide
avatud
pind
arv
pind (m2) arv
köökide (m2)
arv

Number Sissepääsu
korrus

Gaasipaigaldise
olemasolu

Kokku eluruumide pind (m2)
Kokku eluruume
Number

Pesemisvõimalus

Tualett

Soojusvarustuse liik

Soojus-allikas

Energia-allikas

Mitteeluruumide andmed13
Mitteeluruumi Sissenimetus
pääsu
korrus

Number

MitteMitteKasutamise Rõdude
eluruumi eluruumi
otstarve
pind (m3)
2
pind (m ) köetav pind
(m2)

Kokku mitteeluruumide pind (m2)
Kokku mitteeluruume
Number

Soojusvarustuse liik

Soojusallikas

Energiaallikas

Märkus14

Allkiri

12

Esitatakse, kui hoones on eluruume. Andmed esitatakse iga eluruumi kohta eraldi.
Esitatakse, kui hoones on mitteeluruume. Andmed esitatakse iga mitteeluruumi kohta eraldi.
14
Esitatakse, kui on täiendavaid märkusi. Samuti märgitakse vaidlustamisviide.
13

Gaasipaigaldise
olemasolu

