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            Võrdse kohtlemise tegevuskava  
        Lisa nr 1 

 
ARENDUSKOHUSTUS (võrgutasudest finantseeritavad investeeringud) 

 

 Elektrienergia edastamiseks vajaliku summaarse võimsuse jooksev tagamine olemasolevatele turuosalistele.  

 Liituja elektripaigaldise võrguga ühendamiseks sh. võrguühenduse taastamiseks kehtiva võrgulepingu puudumisel (edaspidi “liitumine”) ja 
olemasolevate tarbimis- või tootmistingimuste (edaspidi “tarbimistingimused”**) muutmiseks avatavate investeeringute koosseisus tehtavad 
tööd olemasolevatele turuosalistele võrguteenuse osutamise jätkamiseks ja võrguteenuse kvaliteedi tagamiseks. Nimetatud töödeks on   
raamatupidamisliku eluea ületanud vara asendamine.   

 Endise tarbimiskoha võrguühenduse taastamine, kui on olemas kehtiv võrguleping.  

 Võrguteenuse kvaliteedi ja elektrivõrgu nõuetekohasuse tagamine vastavalt õigusaktidele ja võrgulepingu tüüptingimustele 
kindlaksmääratud ajal*. 

 0,4-20 kV võrgu ümberehitus seoses liitumistega. 

 Õigusakti nõuete kohaste mõõteseadmete paigaldamine võrku sisenevate ja võrgust väljuvate elektrienergia koguste kindlaksmääramiseks, 
välja arvatud liitumisega seoses. 

 Võrguteenuse osutamise jätkamine samadel tehnilistel tingimustel võrgu omanikelt võrgu kasutusele võtmisel, arvestades Elektrilevi 
kasutusse antud võrgu tehnoseisundit ja läbilaskevõimet.   

 Muud meetmed võrgu ja elektrituru toimimise tagamiseks (nt. telemehhaniseerimine, infosüsteemid, arvestite kauglugemine jt.). 

 Võrguettevõtja algatusel tarbimistingimuste muutmine. 

 Keskkonna-alaste nõuete täitmine (nt müratõkked, õlikogurid). 

 Põhivõrgu võrguühenduse loomise või läbilaskevõime suurendamise kulu, mis tuleneb alla 200 kW nimiaktiivvõimsusega elektrijaama 
liitumisest või alla 200 kW nimiaktiivvõimsusega elektrijaama nimiaktiivvõimsuse suurendamisest, kui jaotusvõrgu ja elektrijaama vahelise 
võrguühenduse läbilaskevõime pärast seda jääb alla 200 kW. 

   

  

  

 

Ei ole arenduskohustus (turuosaliste poolt finantseeritav) 
 

 Liitumise või tarbimistingimuste** muutmisega seotud otsene kulu***.  

 Ajutiste võrguühenduste loomise ja demonteerimisega seotud kulu. 
 

 Võrguettevõtte valitud optimaalsest elektrivõrgu ehituse lahendusest turuosalise soovist tuleneva erineva lahendusega kaasnev lisakulu. 

 

 Võrguühenduse taastamise kulu, kui puudub kehtiv võrguleping.  

 

 Asjast huvitatud isiku soovil võrguettevõtjale kuuluva võrgu ümberpaigutamise/ehitamise (edaspidi „ümberehitamine“) kulu. 
- Võrgu ümberehitamise kulu selles osas, mis asendab ümberehitatavat liinilõiku ja/või ümberehitatava võrgu olemasoleva 

võrguga sidumise kulu, kui võrguettevõtja ei ole avanud mistahes investeeringu finantseerimist, mis hõlmab ümberehitatavat 
võrku; 

- Kui võrguettevõtja on avanud mistahes investeeringu finantseerimise, mis hõlmab ümberehitatavat võrku, siis investeeringus 
kavandatule lisanduva võrgu ehitamise ja olemasolevaga sidumise kulu; 

- Kui ümberehitamisel toimub olemasoleva õhuliini osaline asendamine maakaabliga, siis võrgu ümberehitamise kulu täies 
ulatuses sh õhuliini maakaabliga asendamise kulu (õhuliini asendamine toimub allesjääva õhuliini lähimate nurga- või ankru- 
mastideni).  

 

 Keskpingel liituja poolt tingitud põhivõrguga uue liitumise kulu. Keskpingel liituja poolt tingitud põhivõrgu võrguühenduse läbilaskevõime 
suurendamise proportsionaalne kulu.  

- Kui keskpinge liitumise jaoks peab Elektrilevi suurendama põhivõrguettevõtjaga kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimet 
soovitud suunas, siis sisaldab liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu ka selleks vajalikku proportsionaalset kulu. Proportsioon 
määratakse liitumisest tingitud lisanduva läbilaskevõime suhtega ühenduse läbilaskevõimesse peale suurendamist; 

- Mitme üheaegselt liituja puhul proportsionaalne kulu vastavalt iga liituja suurendatava võimsuse suhtele põhivõrgu 
võrguühenduse läbilaskevõimesse peale suurendamist. 

 

 Keskpingel liituja poolt tingitud 110-35 kV ülempingega trafo võimsuse suurendamise proportsionaalne kulu.  
- Kui keskpinge liitumise jaoks peab Elektrilevi suurendama 110-35 kV ülempingega trafo võimsust, siis sisaldab liitumistasu ja 

tingimuste muutmise tasu ka selleks vajalikku proportsionaalset kulu. Proportsioon määratakse trafo lisanduva võimsuse ja 
Elektrilevi  perspektiivse täiendava võimsusvajaduse vahe suhtega paigaldatava trafo võimsusesse ehk ((T2 – T1) – ELV) / T2, 
kus T1 – olemasoleva trafo nimivõimsus 

    T2 – uue trafo nimivõimsus 
ELV – perspektiivne täiendav võimsusvajadus Elektrilevi võrgus, mis määratakse olemasolevate tarbijate koormuskasvu 
prognoosi alusel.  

- Mitme üheaegselt liituja puhul määratakse kulu proportsioon järgmise valemiga: 
1. liituja kulu proportsioon  =  L1 / (L1+L2) x ((T2 – T1) – ELV) / T2 
2. liituja kulu proportsioon  =  L2 / (L1+L2) x ((T2 – T1) – ELV) / T2, 
kus  L1 – 1. liituja soovitud võimsus 

    L2 – 2. liituja soovitud võimsus 
    T1 – olemasoleva trafo nimivõimsus 
    T2 – uue trafo nimivõimsus 

ELV – perspektiivne täiendav võimsusvajadus Elektrilevi võrgus, mis määratakse olemasolevate tarbijate koormuskasvu 
prognoosi alusel. 

 

 Keskpingel liitujast tingitud olemasoleva 6-35 kV jaotla ja/või 6-35 kV liini kindlaksmääratud ajal* asendamise proportsionaalne kulu. 
Kui keskpinge liitumise jaoks peab Elektrilevi asendama 6-35 kV jaotusseadme ja/või 6-35 kV liini ning Elektrilevi on asunud täitma      
arenduskohustust, siis sisaldab liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu selleks vajalikku proportsionaalset kulu. 

- 6-35 kV jaotusseadmega seotud liituja kulu osakaal määratakse liituja kasutatavate lahtrite ja väljuvate lahtrite arvu suhtega. 
- 6-35 kV liiniga seotud liituja korvab liinijuhtide materjali kulu proportsionaalselt liitujale vajaliku kaabli ristlõike ja paigaldatava 

kaabli ristlõike suhtega. 
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 * Kindlaksmääratud aeg: aeg, mil võrguettevõtja asub võrguteenuse kvaliteedi tagamiseks vajaliku investeeringu tegemisele, st. avab investeeringu finantseerimise 
vastavalt investeerimisprogrammides näidatud ajakavale - tol hetkel teadaolev kinnitatud objektide nimekiri jooksvaks aastaks ja järgnevaks aastaseks perioodiks. 
**Tarbimistingimused: pingesüsteem, tarbimis- või tootmisvõimsus, lubatud toitekatkestuste ajad, liitumispunkti asukoht, mõõtesüsteemi asukoht. 
*** Otsene kulu: uute turuosaliste võrguga ühendamiseks, olemasolevate tarbimis- või tootmistingimuste muutmiseks või võrguühenduse taastamiseks ehitatavate 
uute elektripaigaldiste või olemasolevate rekonstrueerimiseks tehtavad kulud. 

Ei ole arenduskohustus (turuosaliste poolt finantseeritav) 
 

 Kui liitujaks on 200 kW või suurema nimiaktiivvõimsusega elektrijaama puhul elektritootja, siis põhivõrgu võrguühenduse loomisest või 
läbilaskevõime muutmisest tulenevat kulu ei jaotata Elektrilevi ja tootja vahel. Antud juhul kannab põhivõrgu võrguühenduse loomise või 
läbilaskevõime suurendamise kulud liituja (tootja).  

 

 Mitme elektritootja 200 kW või suurema nimiaktiivvõimsusega elektrijaama  samaaegsest liitumisest ja/või tarbimistingimuste muutmisest 
tingitud põhivõrgu võrguühenduse läbilaskevõime suurendamise proportsionaalne kulu tootjate vahel vastavalt nendele Elektrilevi poolt 
liitumislepingute alusel välja ehitatavate võrguühenduste läbilaskevõimetele. 

 

 Keskpingel elektritootjast tingitud olemasoleva 6-35 kV jaotla kindlaksmääratud ajal* asendamise proportsionaalne kulu. 
- Kui keskpinge liitumise või tarbimistingimuste muutmise jaoks peab Elektrilevi asendama 6-35 kV jaotusseadme ning Elektrilevi 

on asunud täitma arenduskohustust, siis sisaldab liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu selleks vajalikku proportsionaalset 
kulu. Proportsioon määratakse liituja kasutatavate lahtrite ja jaotlast väljuvate liinide lahtrite suhtega. 

 

 Mõõtesüsteemide ja nende paigaldamise kulu liitumisel või võrgueeskirja nõuetega võrreldes tehniliselt keerukama mõõteseadme 
paigaldamisel. 



Võrdse kohtlemise tegevuskava Lisa nr 2 
Planeeritud tegevuste loetelu 

 
 

 
 

Tegevused Tähtaeg 

 
1. Võrdse kohtlemise põhimõtete 
kajastamine vajalikus mahus töösuhet 
reguleerivates dokumentides ja 
töökorraldust reguleerivates 
dokumentides. 
 

 
Perioodiline. 

 
2. Töötajate koolitamine ja 
informeerimine tegevuskava nõuetest. 
 

 
Perioodiline.  

 
3. Kontserni ettevõtjatelt teenuste 
ostmiseks sõlmitud  lepingute 
uuendamine, sh tegevuskavast 
tulenevate nõuete osas. 
 

 
Perioodiline.   

 
4. Tehnilise lahenduse väljatöötamine 
elektrimüüjatele elektri ja võrguteenuste 
ühise arvelduse võimaldamiseks. 

 
01.01.2017. a  võetakse kasutusele 
testversioon ELTS § 65 lg 1 punktides 3 
ja 4 nimetatud võrguteenuste 
arveldusinfo edastamiseks  ühist arvet 
esitada soovivatele elektrimüüjatele AVP 
kaudu.  
 

 
5. Tüüptingimuste väljatöötamine 
elektrimüüjatele elektri ja võrguteenuste 
ühise arvelduse võimaldamiseks. 
 

 
01.10.2016 



Võrguettevõtja
Elektrilevi

Võrgulepingute haldus

Eesti Energia AS teenindusüksus
•  Infokanalid
•  Võrgulepingute haldus ja vahendamine 
    väiketarbijatele
•  Telefoniteenindus
•  Arveldus
•  Võlakäsitlus

Üldteenus 
väiketarbijatele

Tarne avatud tarne 
ahela katkemisel 

äriklientidele

Elektrilepingu 
sõlminud kliendid

Eesti Energia AS üldteenuse ja 
tarne katkemise elektrimüüjana
•  Üldteenuse müük
•  Elektrimüügi vahendamine ärikliendile 
    avatud tarne ahela katkemise korral 

Elektrimüüja, kes ei väljasta
Elektrilevi võrguarvet

Müüja nimetamine

Võrguteenuse osutamine 

Elektrileping

Elektrimüüja, kes väljastab
Elektrilevi võrguarvet

Võrguarveldusleping

Võrguteenuse
vahendamine

klientidele teatud
funktsioonide osas

Võrguteenuse osutamine 
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KONFIDENTSIAALNE INFORMATSIOON  
 

 
Konfidentsiaalne informatsioon on eelkõige turuosalise tarbimis- ja tootmiskoguseid ning 
võrguühendust puudutavad andmed.  

 
Konfidentsiaalse informatsiooni hulka kuuluvad samuti: 
 

1) Taotlused lepingupakkumiste saamiseks ja lepingupakkumised; 
2) Liitumislepingud koos lisadega; 
3) Võrgulepingud (koos lisadega); 
4) Võrgu lisateenuste lepingud (koos lisadega); 
5) Õigusaktiga kirjeldatud mõõtepunkti andmete kogum; 
6) Arvestinäidud turuosaliste tarbimis- ja tootmiskoguste kohta; 
7) Arveldusandmed (esitatud arved ja laekunud/laekumata maksed, maksetähtpäev, 

maksesagedus, makseviis); 
8) Kahjunõuded; 
9) Teated avatud tarne lepingu puudumisest;  
10) Teave elektrimüügist eraldatud  võrkudes; 
11) Kaoenergia tarnega seotud andmed; 
12) Elektrienergia ja võrguteenuste ebaseadusliku ja arvestuseta kasutamise  aktid; 
13) Võõrvõrkude omandamise, kasutusele võtmisega seotud info, dokumendid; 
14) Ärisaladusena määratletud info; 
15) Füüsilise isiku isikuandmed. 

 
Informatsioon ei ole konfidentsiaalne, kui: 
 

1) Teave on juba avalikustatud või saanud avalikuks muul viisil kui võrguettevõtja 
kohustuste rikkumise tõttu; 

2) Teave on vaja kolmandale isikule edastada käesolevast seadusest tulenevate 
võrguettevõtja kohustuste täitmiseks; 

3) Võrguettevõtja peab teabe edastama õigusakti kohaselt.  
 




