Kehtib alates 1.juulist 2017

Võrguteenuste hinnakiri madalpingel liitumispunktis kuni 63 A
ja jaotatud võrguteenuse ostul
Nimetus

Võrguteenus - Võrk 1 ja Võrk 2
– elektri edastamine
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö
– võrguühenduse kuutasu

Võrgutasu
käibemaksuta

Mõõtühik

Võrk 1
senti / kWh
senti / kWh
senti / kWh

Võrk 2

5,40

Võrgutasu
käibemaksuga

Võrk 1

Võrk 2

6,48
6,49
3,77

7,79
4,52

Kuutasu rakendatakse alates 01.jaanuarist 2018. a. juhul, kui eelmisel aastal tarbimine puudus või oli kuni 250 kWh.

Korter
kuni 16A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
Võrguteenus - Võrk 2 kuutasuga
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö
– võrguühenduse kuutasu
Korter
kuni 16A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
Võrguteenus - Võrk 3 ja Võrk 4

€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu

1,25
2,46
2,85
3,20
3,69
4,25
4,95
5,86

senti / kWh
senti / kWh

5,27
3,06

6,32
3,67

€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu

1,25
2,46
2,85
3,20
3,69
4,25
4,95
5,86

1,50
2,95
3,42
3,84
4,43
5,10
5,94
7,03

1,50
2,95
3,42
3,84
4,43
5,10
5,94
7,03
Võrk 2 kuutasuga

Võrk 3

Võrk 4

Võrk 3

Võrk 4

– elektri edastamine

senti / kWh

– elektri edastamine: päev

senti / kWh

3,71

4,45

– elektri edastamine: öö

senti / kWh

2,14

2,57

3,09

3,71

– võrguühenduse kuutasu
Korter*

€ / kuu

4,19

5,03

kuni 16A

€ / kuu

8,88

10,66

20 A

€ / kuu

10,86

13,03

25 A

€ / kuu

13,06

15,67

32 A
40 A
50 A
63 A

€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu
€ / kuu

16,14
19,66
24,06
29,78

19,37
23,59
28,87
35,74
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Hinnakiri rakendamine madalpingel kuni 63 A
 Kuutasu lähtub kaitsmete nimivoolude loetelust. Kui liitumispunkti kaitse erineb hinnakirjas märgitud
loetelust, maksab ostja kuutasu lähima loetelus oleva suurema kaitsme nimivoolu alusel.
 Korteri kuutasu kehtib kortermajas olevatele tarbimiskohtadele, kus hoone liitumispunkti kaitsme nimivoolu
jaotatud osa on kuni 16 A. Enamasti on sellisteks tarbimiskohtadeks kortermajas olevad korterid.
 Näide: majas on 72 korterit ja hoone liitumispunkti kaitse on 250 A. 250 A : 72 korteriga = 3,47 A kaitsme
nimivoolu jaotatud osa. Kaitsme nimivoolu jaotatud osa kasutatakse ainult tasude esitamisel.
 Kui jaotatud võrguteenuse müügil on liitumispunkti kaitsme jaotatud osa üle 16 A, rakendatakse kuutasu
hinnakirjas märgitud kaitsmete nimivoolude loetelu alusel.
 Kui jaotatud võrguteenuse müügil on liitumispunkti kaitsme nimivoolu jaotatud osa üle 63 A, rakendatakse
63 A kuutasu kahekordses määras.

Hinnapakettide sobivus vastavalt aastatarbimisele





Kui enamik elektrienergiast kasutatakse tööpäeviti ja päevasel ajal, sobib
põhihinnaga pakett. Kui vähemalt pool elektrienergiast kasutatakse öisel ajal või
nädalavahetusel, sobib päeva- ja ööhinnaga pakett.
Joonisel esitatud tarbimismaht on ligikaudne, eeldades, et tarbimine toimub
võrdselt päevasel ja öisel ajal. Alates maikuust saab meie e-teeninduses
paketikalkulaatoriga leida tarbimiskohale soodsaima paketi.

Hinnakirjade jõustumine ja selgitused
 Hinnakirjade juures on toodud peamised rakendamise
tingimused. Täpsed põhimõtted on toodud võrgulepingu
tüüptingimustes. Koos hinnakirjaga alates 01.07.2017. a.
jõustuvad võrgulepingu tüüptingimuste muudatused on
kooskõlastamisel Konkurentsiametis ja avaldatakse seejärel
Elektrilevi veebilehel.
 Võrguteenuse arvele lisanduvad riiklikud tasud ja maksud
(elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu).
 Võrguteenuse arved koostatakse käibemaksuta hindade alusel.

Näide: kui eramu peakaitse on 25 A, siis
aastase tarbimisega:
−
kuni 3 900 kWh sobivad paketid on
„Võrk 1“ või „Võrk 2“;
−
3 900 - 9 600 kWh on sobiv pakett
„Võrk 2 kuutasuga“;
− üle 9 600 kWh sobivad paketid on
„Võrk 3“ või „Võrk 4“

Mis aegadel hinnad kehtivad?
 Põhihind (elektri edastamine) kehtib ööpäevaringselt,
sõltumata nädalapäevast.
 Päevahind (elektri edastamine: päev) kehtib esmaspäevast
reedeni: suvel kell 8.00-24.00 ning talvel kell 7.00-23.00.
 Ööhind (elektri edastamine: öö) kehtib esmaspäevast reedeni:
suvel kell 24.00-8.00 ja talvel kell 23.00-7.00 ning kõigil
laupäevadel ja pühapäevadel.
 Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtivad samad
hinnad, mis tavalistel argipäevadel.

Kõik Elektrilevi hinnad (v.a riiklikud tasud ja maksud) on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, nende otsuse number 7-3/2017-019,
16.märts 2017.
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Võrguteenuse hinnakiri madalpingel üle 63 A
6-35 kV alajaama 0,4 kV poolel üle 63 A

Mõõtühik

Võrgutasu käibemaksuta

€ / kuus
€ / A kuus
€ / kW kuus
senti / kWh

17,87
0,18
1,93
2,47

€ / kuus

17,87

– võrguühenduse läbilaskevõime

€ / A kuus

0,18

– võrguühenduse kasutusvõimsus

€ / kW kuus

1,93

– elektri edastamine: päev

senti / kWh

2,97

– elektri edastamine: öö

senti / kWh

1,71

Võrk madalpingel alajaamas - VMA1
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– elektri edastamine
Võrk madalpingel alajaamas - VMA2
– võrguühenduse kuutasu

Hinnakirja rakendamine madalpingel üle 63 A
Ostja tasub iga liitumispunkti kohta 6-35 kV alajaama 0,4 kV poolel üle 63 A:
 Võrguühenduse kuutasu.
 Võrguühenduse läbilaskevõime tasu kokkulepitud läbilaskevõime (amper) alusel.
 Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu liitumispunktis kalendrikuus mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse alusel.
Kasutusvõimsus on tunni keskmine aktiivvõimsus.
 Reaktiivenergia eest vastavalt reaktiivenergia hinnakirjale.
Kui liitumispunkt on 6-35 kV alajaama 0,4 kV poolel üle 63 A, on ostjal võimalik valida ka pakette 0,4 kV liinil üle 63 A.

0,4 kV liinil üle 63 A

Mõõtühik

Võrgutasu käibemaksuta

€ kuus
€ / A kuus
senti / kWh

17,87
0,38
2,93

€ kuus

17,87

– võrguühenduse läbilaskevõime

€ / A kuus

0,38

– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö

senti / kWh
senti / kWh

3,45
2,04

Võrk madalpingel liinil - VML1 (VMA3)
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– elektri edastamine
Võrk madalpingel liinil - VML2 (VMA4)
– võrguühenduse kuutasu

Hinnakirja rakendamine madalpingel üle 63 A
Ostja tasub iga liitumispunkti kohta 0,4 kV liinil üle 63 A
 Võrguühenduse kuutasu iga liitumispunkti kohta.
 Võrguühenduse läbilaskevõime tasu kokkulepitud läbilaskevõime (amper) alusel.
 Reaktiivenergia eest vastavalt reaktiivenergia hinnakirjale.
Hinnakirjade jõustumine ja selgitused
 Hinnakirjade juures on toodud peamised rakendamise
tingimused. Täpsed põhimõtted on toodud võrgulepingu
tüüptingimustes. Koos hinnakirjaga alates 01.07.2017. a.
jõustuvad võrgulepingu tüüptingimuste muudatused on
kooskõlastamisel Konkurentsiametis ja avaldatakse seejärel
Elektrilevi veebilehel.
 Võrguteenuse arvele lisanduvad riiklikud tasud ja maksud
(elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu).
 Võrguteenuse arved koostatakse käibemaksuta hindade
alusel.

Mis aegadel hinnad kehtivad?
 Põhihind (elektri edastamine) kehtib ööpäevaringselt, sõltumata
nädalapäevast.
 Päevahind (elektri edastamine: päev) kehtib esmaspäevast
reedeni: suvel kell 8.00-24.00 ning talvel kell 7.00-23.00.
 Ööhind (elektri edastamine: öö) kehtib esmaspäevast reedeni:
suvel kell 24.00-8.00 ja talvel kell 23.00-7.00 ning kõigil
laupäevadel ja pühapäevadel.
 Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtivad samad
hinnad, mis tavalistel argipäevadel.

Kõik Elektrilevi hinnad (v.a riiklikud tasud ja maksud) on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, nende otsuse number 7-3/2017-019,
16.märts 2017.
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Võrguteenuse hinnakiri keskpingel
110 kV alajaama alampinge poolel
Võrk keskpingel alajaamas - VKA1
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– elektri edastamine

Mõõtühik

Võrgutasu
käibemaksuta

€ kuus
€ / kW kuus
€ / kW kuus

121,00
0,17
2,92

senti/kWh

0,46

€ kuus

121,00

€ / kW kuus
€ / kW kuus
senti / kWh
senti / kWh

0,17
2,92
0,55
0,32
Võrgutasu
käibemaksuta

Võrk keskpingel alajaamas - VKA2
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö
6-35 kV liinil ja 35 kV alajaama alampinge poolel
Võrk keskpingel liinil - VKL1
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– elektri edastamine
Võrk keskpingel liinil - VKL2
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö

Mõõtühik
€ kuus
€ / kW kuus
€ / kW kuus
senti/kWh

121,00
0,17
2,92
0,98

€ kuus
€ / kW kuus
€ / kW kuus
senti / kWh
senti / kWh

121,00
0,17
2,92
1,19
0,69

Hinnakirja rakendamine keskpingel
Ostja tasub iga liitumispunkti kohta:
 Võrguühenduse kuutasu.
 Võrguühenduse läbilaskevõime tasu suurema kui 630 kW läbilaskevõimega võrguühenduse korral, tasu esitatakse
630 kW ületava osa läbilaskevõime eest. Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu liitumispunktis kalendrikuus mõõdetud
maksimaalse kasutusvõimsuse alusel. Kasutusvõimsus on tunni keskmine aktiivvõimsus.
 Reaktiivenergia eest vastavalt reaktiivenergia hinnakirjale.

Reaktiivenergia hinnakiri
– Reaktiivenergia tarbimine 6–35 kV pingel

senti / kvarh

Võrgutasu
käibemaksuta
0,39

– Reaktiivenergia võrku andmine 6–35 kV pingel
– Reaktiivenergia tarbimine alla 6 kV pingel
– Reaktiivenergia võrku andmine alla 6 kV pingel

senti / kvarh
senti / kvarh
senti / kvarh

0,66
0,55
0,81

Tariifi nimetus

Mõõtühik

Hinnakirja rakendamine reaktiivenergiale
Ostja tasub keskpingel ja madalapingel üle 63 A:
 Tarbitud reaktiivenergia eest, kui tarbitud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15.
 Võrku antud reaktiivenergia eest, kui võrku antud reaktiivenergia ta tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem
kui 0,15

