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Konkurentsiamet on kooskõlastanud Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste muudatused, mis jõustuvad 1.01.2017. Peamised 
muudatused nii madalpinge kuni 63A, madalapinge üle 63A kui ka keskpinge tüüptingimustes on seotud elektrimüüjate kaudu 
võrguteenuse arve esitamise võimaldamisega ja kauglugemisele üleminekuga. Samuti on täpsustatud üldisemaid teenuse ja 
lepinguga seotud tingimusi. 

 

OLULISEMAD MUUDATUSED TÜÜPTINGIMUSTES ON JÄRGMISED: 

VÕRGUTEENUSE ARVE ESITAMISE VÕIMALUS ELEKTRIMÜÜJATELE 

Alates 2017.a. algusest on elektrimüüjal võimalus esitada võrguteenuse arve Elektrilevi võrgupiirkonna klientidele  

Kui elektrimüüja ja Elektrilevi on kokku leppinud võrguteenuse arvete esitamise elektrimüüja poolt, siis edastab Elektrilevi 
võrguteenuse arvestused elektrimüüjale ja  elektrimüüja esitab tarbijale arve ka võrguteenuse eest. Tarbijal tuleb sellisel juhul 
võrguteenuse arve tasuda elektrimüüjale.  

Kui Elektrilevi on võrguarvelduslepingu elektrimüüjaga sõlminud, siis toimub võrguteenuse arvete esitamine elektrimüüja poolt 
vastavalt kokkuleppele kõikidele elektrimüüja kodu- või äriklientidele. Info arvete esitajate kohta avaldab Elektrilevi oma kodulehel. 

Kui tarbija ei ole elektrimüüjale võrguteenuse eest õigeaegselt tasunud, on elektrimüüjal õigus taotleda võrguettevõtjalt (Elektr ilevi) 
kliendi tarbimiskohas voolu katkestamist. Tarbija tasub voolu väljalülitamise ja sisselülitamise eest elektrimüüjale Elektr ilevi 
hinnakirja alusel.  

Võrguarvelduslepingu alusel edastab Elektrilevi elektrimüüjale ja elektrimüüja esitab tarbijale võrguteenuse tasud (tarbitud kWh 
eest, võrguteenuse kuu- või püsitasud)  ja riiklikud tasud – elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu. Samuti kajastuvad arvel 
elektrimüüja poolt tellitud sisse- ja väljalülitamistasud. Ülejäänud Elektrilevi teenusarved esitab jätkuvalt võrguettevõtja või tema 
esindaja. 

 

ELEKTRIKOGUSTE KAUGLUGEMINE  

Täpsustatud on elektrikoguste mõõtmise ja määramise mõisteid ning kauglugemisele üleminekuga seotud punktide sõnastusi. 

Tüüptingimustes oli juba varasemalt määratletud, et tarbija võib kaugloetava arvesti korral peakaitsmest tarbimiskohta välja 
lülitada ainult lühiajaliselt (kuni 24 tundi) elektritööde tegemise ajaks. Kui tarbija soovib tarbimiskohta pikemaks perioodiks 
pingetuks teha, siis tuleb selleks kasutada kaugloetaval arvestil olevat lülitit. Tüüptingimustes on täpsustatud, et kui tarb ija 
katkestab korduvalt võrguühenduse selliselt, et mõõtesüsteem jääb pingetuks ja võrguettevõtjal ei ole seetõttu võimalik arvestist 
saada vajalikku infot, käsitletakse seda võrgulepingu rikkumisena. 

Kui tarbijast tulenevatel põhjustel ei ole võrguettevõtjal olnud võimalik tarbimiskohta paigaldada kaugloetavat arvestit, siis on 
võrguettevõtjal õigus tarbijalt nõuda näidu võtmise ja selle edastamisega seotud kulude katmist. 

 

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE   

Mikrotootmise mõistet on täpsustatud – edaspidi käsitletakse mikrotootmisseadmena kolmefaasilist tootmisseadet võimsusega 
kuni 15 kW (varasem 11 kW) ja ühefaasilist tootmisseadet võimsusega kuni 5kW. 

Täpsustatud on sõnastust, et elektritootmisseadme, sh mikrotootmisseadme kasutamiseks, mis on liitumispunkti kaudu 
ühendatud võrguga, tuleb sõlmida vastav liitumisleping ja vastav võrguleping. 
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NÕUDED PAIGALDISELE JA VASTUTUS    

Täpsustatud on sõnastust, et tarbija ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad võrgu talitlust, teiste isikute elektriseadmete 
kasutamist või mille kasutamine seadme kasutusjuhise kohaselt eeldab eritingimusi. 

Tarbija ei või pingestada võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendust või asendada kokkulepitud võrguühenduse 
läbilaskevõimet määravat kaitseseadet (peakaitse). Kohustuse mittearvestamisel on võrguettevõtjal võimalus tarbijalt küsida 
leppetrahvi. 

Tüüptingimustesse on lisatud võrguettevõtjale võimalus küsida tarbijalt leppetrahvi ebaseadusliku tarbimise korral. See tähendab, 
et ebaseadusliku tarbimise korral on võimalus osa avastamis- ja menetluskulusid jätta juhtumi põhjustaja kanda. 

 

ARVELDAMINE JA TASUD 

Kui tarbija ei maksa arvet maksetähtpäevaks, siis edaspidi erineb viivisemäär äri- ja koduklientidele. Äriklientidele rakendatakse 
jätkuvalt viivisemäära 0,1% päevas, füüsilisest isikust tarbijale 0,07% päevas. 

Arve makstähtpäevaks tasumata jätmisel on arve esitajal õigus saata tarbijale tasuline meeldetuletuskiri.   

 

KONTAKTANDMETE MUUTMINE, LEPINGU KEHTIVUS JA TINGIMUSED   

Sätestatud on, et nõuetekohaseks kontaktandmete muutmiseks loetakse ka Elektrilevi e-teeninduses ja kõnekeskuse vahendusel 
tehtud muudatusi. 

Kui võrgulepingu kehtivuse ajal sõlmivad pooled liitumislepingu, millega muudetakse liitumispunkti paiknemist, kirjeldust või 
võrguühenduse läbilaskevõimet, siis pärast liitumislepingu täitmist hakkab ka võrguleping kehtima muudetud tingimustel.  

Täpsustatud on, et kui ei lepita kokku teisiti, siis jõustub sõlmitud võrguleping üldjuhul ülejärgmisel päeval pärast mõlemapoolset 
allkirjastamist.   

Kui võrgulepingu lõppkuupäev langeb riigipühale või muule puhkepäevale, siis võrguleping lõpeb puhkepäevale järgneval 
esimesel tööpäeval. 


