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MIS ON ELEKTRIVÕRGUTEENUS?
Elektrituruseaduse (ELTS) kohaselt osutab võrguettevõtja oma teeninduspiirkonnas tarbijale,
tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale järgmisi võrguteenuseid:
1) Asjakohase taotluse alusel ühendab liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas
asuva nõuetekohase elektripaigaldise.
Võrguettevõtja loob kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimustega uue võrguühenduse.
2) Asjakohase taotluse alusel muudab tarbimis- või tootmistingimusi.
Tarbimistingimused – pingesüsteem, võrguühenduse läbilaskevõime elektrienergia võrgust
tarbimisel, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg või elektrivarustuse taastamise aeg,
liitumispunkti asukoht.
Tootmistingimused – pingesüsteem, tootmismooduli tüüp ja maksimumvõimsus,
võrguühenduse läbilaskevõime elektrienergia võrku andmisel, elektrivarustuse lubatud
katkestusaeg või elektrivarustuse taastamise aeg, liitumispunkti asukoht.
Võrguettevõtja muudab taotleja soovil olemasolevaid tingimusi.
3) Võimaldab kasutada võrguühendust liitumispunktis.
Võrguettevõtja hoiab kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimustega võrguühenduse
kasutusvalmina.
4) Edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini või alates liitumispunktist.
Kasutusvalmis võrguühenduse kaudu tarbitakse võrgust elektrit või antakse elektrit võrku.
5) Tagab õigusakti nõuete kohase mõõteseadme paigaldamise tema võrgus edastatud
elektrienergia koguste kindlaksmääramiseks.
Kasutusvalmi võrguühendusega kaasneb õigusakti nõuete kohase mõõteseadme
olemasolu.
6) Tagab mõõteandmete kogumise ja töötlemise.
Elektri võrgust tarbimisega või võrku andmisega kaasneb edastatud elektrienergia koguste
mõõtmine ning mõõteandmete kogumine ja töötlemine.
7) Osutab käesoleva lõike punktides 1–6 nimetatud võrguteenustega otseselt seotud lisateenuseid.
Võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste osutamise eelduseks on nende tellimine kehtiva
võrgulepinguga seoses. Selliste lisateenuste hulka kuuluvad näiteks peakaitsmem vahetamine,
plommimine jms.
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MILLIST VÄÄRTUST PAKUB
VÕRGUTEENUS ÜHISKONNALE?
Elektrijaotusvõrk on moodsa ühiskonna üks tugisambaid, mis kriitilise tähtsusega taristuna pakub ühiskonnale vajalikku stabiilsust, turvalisust ja mugavust. Seda tajutakse kõikehõlmava enesestmõistetavusena, mille vajalikkus tuletab ennast meelde alles siis, kui teenus ei toimi. Seetõttu enamasti ei mõelda
elektrienergia kättesaadavuse tagamiseks tehtavatele jõupingutustele ja vastavatele kulutustele ning
tegelikule väärtusele, mida käepärast olev elekter pakub. Selle asemel keskendutakse diskussioonides
enamasti hinnale, jättes saadava hüve tahaplaanile.
Elektrienergia kasutamisest saadavat kasu on keeruline välja tuua, kuid arvestatavaks võrdluseks saab
pidada andmata energiaühiku hinda (CENS - Cost of Energy Not Supplied), €/kWh, mida kasutatakse
ühe lähtekohana elektrikatkestustest tuleneva kahju hindamisel. TalTech-i andmetel jääb see riigi keskmisena suurusjärku 4-5 €/kWh. Võrguteenuse ja elektrienergia keskmist summaarset hinda tarbijale
0,075 €/kWh võrdluseks tuues näeme, et hinnanguline saadav väärtus ületab märkimisväärselt selle
saamiseks makstavat summat.
Euroopa energiasektor on jõudnud pöördepunkti, mille juures tuleb rääkida paradigma muutumisest.
Järgmisel dekaadil tuleb ellu viia Euroopa „puhta energia paketis“ võetud eesmärgid. Selles mängivad
keskset rolli just elektrijaotusvõrguettevõtted, kes peavad tavapärase võrguteenuse osutamist jätkates
võrguga integreerima olulises mahus hajali asetsevaid taastuvenergia tootjaid ja vastama elektritranspordi ning hoonete kütmisega seotud elektrienergia nõudluse kasvule. Uut tüüpi detsentraliseeritud ja
süsinikuneutraalsele energiavarustusele üleminek toob kaasa rõhuasetuse võrgutegevuse innovatsioonile ja digitaliseerimisele.

MIS ON VÕRGUTASU?
ELTS-i kohaselt võtab võrguteenuseid osutav võrguettevõtja tasu (edaspidi võrgutasud):
• võrguga ühendamise eest (liitumistasu)
• tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu)
• võrguühenduse kasutamise võimaldamise eest (võrguühenduse kasutamise tasu)
• elektrienergia edastamise eest (edastamistasu)
• tasu võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest
• võrgust võetava ja võrku antava reaktiivenergia eest (reaktiivenergia tasu)
ELTS sätestab võrgutasude arvestamise alused:
• Võrguettevõtja kehtestab oma teeninduspiirkonna võrgutasud kooskõlas ELTSi ja selle alusel
kehtestatud õigusaktidega.
• Võrgutasude kehtestamisel aluseks võetud kriteeriumid peavad olema läbipaistvad ja järgima võrdse
kohtlemise põhimõtet.
• Võrgutasud tuleb kujundada selliselt, et järjepidevalt oleks tagatud:
• vajalike muutuv- ja tegevuskulude katmine;
• investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
• keskkonnanõuete täitmine;
• kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
• põhjendatud tulukus ettevõtja investeeritud kapitalilt.
• Põhjendatud tulukuse arvutamise aluseks on ettevõtja investeeritud kapital ja kaalutud
keskmine kapitali hind.
• Ühe võrguettevõtja teeninduspiirkonnas ei või edastamistasu ega võrguühenduse kasutamise tasu
sõltuda turuosalise asukohast.
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• Võrguettevõtjal on õigus eristada sama võrguteenuse eest võetavaid võrgutasusid ja võrguteenuse
osutamise muid tingimusi sõltuvalt pinge ja varustuskindluse tasemest, järgides käesoleva seaduse
muid asjakohaseid sätteid.
• Osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuete rikkumise korral on võrguettevõtjal kohustus vähendada
võrguteenuse eest võetavat võrgutasu vastavalt käesoleva seaduse § 65 lõike 5 alusel kehtestatud
õigusakti nõuetele.
• Võrguettevõtjal on õigus moodustada turuosaliste rühmi ning rühmakaupa eristada võrgutasusid ja
võrguteenuste osutamise muid tingimusi, järgides käesoleva seaduse muid asjakohaseid sätteid.
• Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab võrguühenduse kasutamise, elektrienergia edastamise ja
võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste tasude arvutamise ühtse metoodika, mis põhineb
kaalutud keskmisel kapitalikulul ning lähtub sellest võrguettevõtjate võrgutasude kooskõlastamisel.
Vabariigi Valitsuse otsuse alusel võib erinevatest võrgutasudest tulenevate piirkondlike
hinnaerinevuste vähendamiseks rakendada toetusmeetmeid võrguettevõtja või tarbijate toetamiseks.

MILLEKS VÕRGUTASU KASUTATAKSE?
Elektrilevi võrgutasu kasutatakse:
• Ülekandeteenuse ostmiseks põhivõrguettevõtjalt Elering. Elektrilevi tarbib ka ise võrguteenust
ühenduspunktides põhivõrguga, makstes selle eest võrgutasu Eleringile. Ülekandeteenuse kulu
moodustab 37% võrguteenuse osutamise kuludest;
• Võrguettevõtja tegevuskulude katmiseks – tegevuskuludeks on näiteks võrgu hooldus ja remont,
rikete kõrvaldamine, mõõtesüsteemide töös hoidmine, mõõteandmete kogumine ja
töötlemine, IT, tööjõukulud
• Investeeringuteks, mis tehakse võrgu uuendamiseks ja arendamiseks;
• Regulatsiooniga lubatud tootluseks, mis arvestatakse investeeritud kapitalilt;
• Elektrienergia ostmiseks võrgukadude katteks.

Investeeringud
23%

Ülekande
teenus
37%

3,04 s/kWh

Võrgukadu
6%

Tegevuskulud
24%
Tootlus
10%

Joonis 1: Ettevõtte kulude jaotus võrgutasu keskmises hinnas, 2019
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VÕRGUTASUDE
KUJUNDAMISE EESMÄRGID
Ratsionaalne on opereerida klientide tegelikele vajadustele võimalikult paremini vastava efektiivse
võrguga. Selline võrk võimaldab võrgutasud hoida mõistlikul tasemel.
Mõistlikud kulupõhised võrgutasud tagavad võrguteenuse osutamise jätkusuutliku taseme ja aitavad
hoida äritarbijate konkurentsivõimet.
Võrgutasud peavad motiveerima klientidel valida optimaalset võrguühenduste arvu ja nende läbilaskevõimet. Soovime suunata võrgu kasutajaid oma vajadusi paremini läbi mõtlema ning vastavalt sellele
otsustama, kus ja millise läbilaskevõimega võrguühendusi tegelikult on otstarbekas omada ja hoida.
Võrgutasude kujundamisel peab tasakaalustatult silmas pidama erinevaid mõneti vastuolulisi eesmärke.
Võrgutasud peavad olema:

Läbipaistvad ja
järgima võrdse
kohtlemise
põhimõtet

Lihtsad,
arusaadavad ja
järjepidevad

Vastavuses
põhjendatud
kuludega

Piisavad, et
Piisavad,
võimaldada
et võimaldada
võrguettevõtjal
võrguettevõtjal täita
täita oma
oma kohustusi ja
kohustusi ja
teenida tootlust
teenida tootlust

Mittesõltuvad
tarbija
geograafilisest
asukohast

Kliendi käitumist
suunavad, toetades
võrgu mõistlikku
kasutamist

PRAEGUNE OLUKORD JA TAUST
Aastatel 2017 - 2019 on Elektrilevi mitmel korral võrgutasusid muutnud. 2017. aastal langetati võrgutasu kahel korral summaarselt keskmiselt 9%. 2019. aasta algusest kehtima hakanud võrgutasud
langesid keskmiselt veel 8%. Joonisel 2 on toodud võrgutasu koos võrguteenuse arvel kajastuvate
riiklike tasude ja maksudega perioodil 2005 - 2020.
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15-aastase perioodi kestel, mil võrguteenuse hind on elektrienergia hinnast eraldi vaadeldav, on võrguteenus reaalhindades odavnenud – tarbijahinnaindeksi (THI) 54% summaarse kasvu juures on võrguteenuse keskmine hind selle perioodi jooksul muutunud 9%. Joonisel 3 on toodud THI muutust arvestav
võrguteenuse hind ja nominaalne võrguteenuse hind.
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Joonis 3: Võrguteenuse nominaal- ja reaalhind aastatel 2005 - 2019

Kuni 2017. aastani kandsid edastamistasu kõrge osakaalu tõttu proportsionaalselt suurema osa võrguteenuse kuludest suurema tarbimisega kliendid. Osa võrguteenuse kasutajatest ei tasunud võrguteenuse eest üldse või tegid seda väga minimaalses mahus.
Alates 2017. aastast on hinnakujunduses hakatud läbi viima hakatud muudatusi, mille tulemusel on
suurema tarbimisega klientidel võrguteenuse hind vähenenud keskmisest enam. Kui võrrelda meie
võrguteenuse hindu Euroopa tasemega, siis vaatamata väiksema tarbimisega klientide hinnakasvule
jääb nende makstav hind Euroopa keskmisest märgatavalt madalamaks, näiteks kodukliendi väikese
tarbimise segmendis on erinevus ligi kahekordne (joonis 5). Viimaste aastate muutused on viinud äri
-klientide hinna Euroopa keskmisele lähemale (joonis 4), kuid jätkuvalt kaetakse märkimisväärne osa
väikese tarbimisega võrguühenduste kulusid suurema tarbimisega võrguühenduste kasutajate
poolt.
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ÄRIKLIENT
Kuni 20 MWh
kallim
s / kWh

20... 500 MWh

2016 2017 2018 2019
11,5

2016 2017 2018 2019
6,5
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LAT

LAT

500 MWh... 2GWh
2016 2017 2018 2019
5,8

LAT
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3,5

2…20 GWh
2016 2017 2018 2019
3,4

2,9

1,9
LAT
LIT

2,7
3,7

20..70 GWh
2016 2017 2018 2019
2,5

3,2

LIT

2,2
2,0

1,8

Euroopa Liidu

POL
LIT

LIT

keskmine

2,4

4,1
POL
5,6

3,0
LAT

4,3

5,7
SWE

4,0

POL

2,1

5,5
SWE
POL

3,7

5,3

FIN
FIN

FIN
FIN
SWE

odavaim

2,5

2,4

1,2

0,7

0,5

Hinnakujunduse mõju: suurema tarbimisega kliendid katavad väiketarbijate kulusid varasemast vähem.
Seetõttu väheneb äriklientide keskmine võrgutasu Eestis, lähenedes Euroopa keskmisele.
Joonis 4: Võrguteenuse keskmise hinna muutused ärikliendi tarbimisgruppide lõikes aastatel 2016 kuni 2019.
Eesti hinnatase lähiriikide ja EL keskmisega võrreldes.
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Hind kõige vähesema tarbimisega koduklientidele, kelle kulusid on varasemalt enam katnud suurtarbijad, läheneb
Euroopa keskmisele.
Joonis 5: Võrguteenuse keskmise hinna muutused kodukliendi tarbimisgruppide lõikes aastatel 2016 kuni 2019.
Eesti hinnatase lähiriikide ja EL keskmisega võrreldes.
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Elektrivõrgusektoris nagu teisteski taristusektorites on valdavaks püsikulud. Kulupõhise hinnastamise
rakendamisel on seetõttu kesksel kohal püsitasude kujundamine. Püsitasusid on elektri võrguteenuses
riikide lõikes rakendatud erineval määral – alates selle täielikust puudumisest Rumeenias kuni sajaprotsendilise osakaaluni välja − koduklientidele Hollandis. Euroopa keskmine püsitasude osakaal 2015.
aastal oli koduklientidel 31% (joonis 6) ja väikeäriklientidel 46%.
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Joonis 7: Püsitasu osakaal Soome võrguettevõtetel on
Elektrilevist kordades kõrgem

Joonis 6: Püsitasude osakaal koduklientidel Euroopas
Allikas: Euroopa Komisjoni raport "Study on tariff design for distribution
systems", 2015; Läti - Sadales tikls 2016; Eesti - Elektrilevi

Kuigi tasude püsikomponendid on võrguteenuse osutamisel Euroopas kasutusel juba aastakümneid, on
üldiseks suundumuseks selle osakaalu suurendamine. Näiteks Soomes on püsitasu osakaal viimase
15 aasta jooksul kasvanud 30%-lt 43%-le (joonis 7), sh kuni 2000 kWh aastatarbimisega tarbijate
hulgas on püsitasu osakaal kasvanud ligi 57%-ni.
Elektrilevi hakkas alates 2017. aasta teisest poolaastast rakendama võrguühenduse läbilaskevõimel
põhinevat püsitasu kõikidele klientidele madalpingel üle 63 A ja keskpingel. Seeläbi olid hinnakujundusse
kaasatud kliendid, kes saavad võrguvõimsust oma tegelikele vajadustele vastavaks kohandades aidata
võrguteenust efektiivsemaks muuta ja seeläbi ka üleüldist võrguteenuse hinnataset mõistlikuna hoida.
Hinnakujunduse muudatused tõid efektiivsuse kasvu.
2018. aasta alguses hakkasid elektrivõrgu ülalpidamisse ja selle uuendamisse panustama ka need
madalpinge kuni 63 A kliendid, kel oli küll võrguühendus, kuid kes elektrit ei tarbinud või toimus tarbimine
väga minimaalses mahus (kuni 250 kWh aastas). Muudatuste tulemusel hakkasid kliendid analüüsima
lepingulise võrguvõimsuse vajadust ja makstavaid tasusid ning seda, kas ja millises mahus on mõistlik
võrguühendust omada. Tulemusena loobuti ligi kolmest protsendist võrgulepinguga kokkulepitud, kuid
üleliigsest võrguvõimsusest, ja lõpetati võrgulepingud ligi 2000 tarbimiskohas, mida aastaid ei oldud
kasutatud.
Alates 2020. aasta algusest rakendati läbilaskevõimel põhinevat kuutasu madalpingel kuni 63 A võrgutasu grupis kõikidele suurema läbilaskevõimega võrguühendustele (võrguühenduse läbilaskevõime 32 A
kuni 63 A). Muudatuse tulemusena analüüsisid kliendid võrguvõimsuse vajadust ja nendest üle 1000
tarbimiskohas loobuti üleliigsest võrguvõimsusest.

2017. - 2018. aastaks suurenes püsikomponendi osakaal seniselt 18% tasemelt 25%-le, 2020. aastal
kasvab püsikomponendi osakaal 29%-le. Joonisel 8 on toodud püsikomponendi osakaal Elektrilevi võrgus
aastatel 2005 - 2020.
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Joonis 8: Püsitasu osakaal, mis aitab tõsta teenuse efektiivsust,
on Elektrilevi hinnakujunduses suurenenud.

Võrreldes võrgutasusid teiste Euroopa riikidega (joonised 4 ja 5) paistab silma, et keskmisest väiksema
tarbimise korral on Eestis rakendatav võrgutasu Euroopa keskmisest odavam. Keskmisest suurema
tarbimise korral on aga rakendatav tasu olnud Euroopa keskmisest kõrgem. Viimaste aastate muudatuste valguses on olukord, kus suurema tarbimisega kliendid on kandnud osa väiksema tarbimisega klientide kuludest, hakanud muutuma. Keskmisest suurem võrgutasu langus on olnud just suurema tarbimisega klientidel. Väikese tarbimisega klientide võrgutasu on jäänud samale tasemele ning
need, kes on valdavalt vaid hoidnud võrguühendust selle eest tasumata, on hakanud maksma ülevalhoitava võrgu eest.
Oluline on leida ühiskondlik kokkulepe võrguteenuse hinna ja kvaliteedi mõistliku suhte osas ning
ühtlustada arusaamad kulude jaotamiseks kliendigruppide vahel riigi konkurentsivõimet silmas
pidades. Senine võrguteenuse kulude jagunemine väikese tarbimisega klientide kasuks suurtarbijate
arvel pärsib Eesti majanduse konkurentsivõimet.

Eesmärk on tasude kulupõhisust silmas pidades vahet
järk-järgult vähendada – see aga tähendab tarbijatele
madalpingel kuni 63 A keskmise hinnamuutusega
võrreldes ligi 10% suuremat kasvu.
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Kui võrrelda pingetasemete lõikes (keskpinge/madalpinge) saadavat müügitulu ja võrgu ülevalhoidmise
kulu, siis keskpingel jääb erinevus, kus kulud on väiksemad kui müügitulu, mõne protsendi piiresse. Suurem
erinevus on madalpingel, kus rohkem tarbivad ning
võrguühendust efektiivselt kasutavad kliendid kannavad ligi 13% kuludest, mis on seotud vähem elektrit
tarbivate ja võrguühendust vähem efektiivselt kasutavate tarbimiskohtadega. Selline ajalooliselt väljakujunenud ebaproportsioon esineb madalpingel võrgutasu gruppide üle 63 A ja kuni 63 A vahel (joonis 9), kui ka
võrgutasu grupi siseselt (joonis 13) Võrgutasu grupi
siseselt on erinevus eelkõige tingitud asjaolust, et
võrgutasu on enamjaolt või täielikult olnud muutuv- ehk
edastamistasu põhine.
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Osa võrgutasu gruppe tasub võrguteenuse eest rohkem ja
osa vähem, kui on nende jaoks tehtavad kulud.
Joonis 9: Tulu ja kulu erinevus võrgutasugruppides aastatel
2016 ja 2019.
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KUIDAS SAAB HINNAKUJUNDUS
VÄLJAKUTSEID LAHENDADA?
Võrguteenus oma olemuselt on valdavalt pideva valmisoleku teenus elektrienergia edastamiseks.
Elektri edastamise võimsus tagatakse võrgulepingus kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõime
ulatuses. See on kasutaja jaoks igal ajal valmiduses, olenemata, kas mingil konkreetsel ajahetkel selles
võrgu osas elektrit edastatakse või mitte. Oluline on võrgus hoida võrgukasutajate praegustele või ka
perspektiivsetele vajadustele vastavat edastamisvõimsust. Vastavate kulude alusel kujuneb hind, mida
võrguressursi kasutajal tuleb selle eest tasuda. Võrgu ülevalhoidmisega kaasneb valdavalt püsikulu,
mille katmiseks võrguühenduste kasutajad maksavad püsitasu. Võrguühenduse läbilaskevõimel
põhinev püsitasu muudab võrgu efektiivsemaks. Sellele andis kinnitust alates 2017. a ulatuslikumalt
rakendatud püsitasu, mille tulemusena võrgu kasutajad vähendasid ligi 2000 võrguühendusel kokkulepitud läbilaskevõimet, lisaks lõpetati võrgulepingud samal arvul tarbimiskohtades, kus võrguühendust
enam ei vajata. Kokkuvõttes loobuti ligi 3% üleliigsest võrguvõimsusest.
Püsitasu võrguteenuse osutamisel on väga laialdaselt kasutusel üle Euroopa (joonis 6).
Elektrilevi jätkab perioodil 2017−2020 alustatud suunda võrgu efektiivsemaks kasutamiseks. Toimub
edasine liikumine kulupõhisuse suunas turuosaliste gruppide lõikes. Jätkub suund püsikomponendil
põhineva tasu osakaalu suurenemisele, mis annab võimaluse tarbitud kilovatt-tunni põhise hinna langetamiseks.

püsitasu osakaal % / muutuvtasu s /kWh

Elektrilevi kavandab järgmise sammuna püsitasu rakendamist nende võrguühenduste suhtes, kus seda
veel ei tehta ning seejärel osakaalu järk-järgulist suurendamist. Eesmärk on aastaks 2030 katta vähemalt 40% võrguteenuse osutamise kuludest püsitasudest saadava tuluga (joonis 10). See tähendab
püsikomponentide (kuutasu, läbilaskevõime tasu, kasutusvõimsuse tasu) hinna suurenemist keskmiselt 3,7% võrra aastas. Vastukaaluks langeb selle tulemusena elektrienergia edastamise keskmine hind ligi kümnendiku võrra.
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Joonis 10: Püsitasu osakaalu suurendamine võimaldab
langetada muutuvkomponendi hinda
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Suund on motiveerida kliente rohkem valima
mitmetariifseid pakette, vähendades teisalt
ööpäevaringselt muutumatu edastamistasuga
pakettide kasutamist. Koormusi järgiva paketi
loomisel ja nendes hinnakomponentide kujundamisel arvestab Elektrilevi, et selline valikpakett
oleks arvestatavaks alternatiiviks ka ühtlase koormusega kliendile.

kWh

Võrgu optimaalsemaks kasutamiseks on mõistlik suunata osa olemasolevast tarbimisest või uuest lisanduvast tarbimisest ajale, kui võrk on vähem koormatud või alakoormatud. Näiteks lähiajal seoses elektriautode ulatuslikuma kasutamisega on Tallinna Tehnikaülikool prognoosinud Elektrilevi võrgus tarbimise
kasvu kuni 50 GWh aastaks 2030. Koormuste viimine väiksema koormusega perioodile võimaldab
ilma kapitalimahukate investeeringuteta suurendada efektiivsust võrgus. Selleks kavandab Elektrilevi uusi valikpakette, kus võrguteenuse hinnaindikatsioon motiveeriks kliente kasutama edastamisteenust tipukoormuse asemel enam madalama võrgukoormusega perioodidel.

tund (h)

Joonis 11: Koormusi järgiv hind lisab efektiivsust võrgus
(tööpäev)

INVESTEERINGUD
JA VÕRGUTEENUSE VARAD
Aastatel 2013 kuni 2017 investeeris Elektrilevi elektrivõrku ligi 80 mln € aastas, millest ligi 22 mln € oli
suunatud tarbimiskoguste mõõtmisele kaugloetavate arvestite kaudu. Elektrilevi jätkab järjepidevat
võrgu uuendamist, investeerides ligi 48 mln € aastas töökindluse kasvuks.
Eesti energiamajanduse riiklikus arengukavas on elektrivõrgu varustuskindluse parandamise
sihteesmärgiks viia varustuskindluse näitaja SAIDIplaaniväline (rikkelise katkestuse kestus kliendi
kohta) 90 minutini aastaks 2030. Elektrilevi on kavandanud jõuda olemasoleva investeerimismahu
juures 2030. aastaks 85% ulatuses ilmastikukindla võrguni ja rikkekatkestuse keskmise ajani kliendi
kohta (SAIDIplaaniväline) 90 minutit. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peab aga ettevõtja oluliselt rohkem investeerima võrgu töökindlusesse, kui seda tagab olemasolev regulatsioon.
Elektrilevi on kutsunud osapooli arutama teemat, mis puudutab reguleeritava vara õiglases väärtuses
kajastamist. Kuidas lahendada kitsaskoht regulatsioonis ja seda kõikide taristuettevõtete vaates, kus
tasude arvutamise metoodikaga võimaldatavate vahendite ja investeeringute tegelike maksumuste
vahel on märkimisväärsed erinevused. Investeerimisvõimekuse tagamine loob võimalused võrgu pikaajaliseks jätkusuutlikuks arenguks.
Regulatsioonist tulenevalt peab võrgutasude suurus võimaldama võrguettevõtjal täita tegevusloast
tulenevaid kohustusi, sh arenduskohustust ning tagama põhjendatud tulukuse ettevõttele.Praegune
olukord tähendab, et vajalikke investeeringuid ei ole võimalik katta üksnes põhivara kulumist ning tuleb
kaasata vahendeid ka põhjendatud tulukuse arvelt. See aga omakorda tähendab, et ettevõttele ei ole
regulatsiooniga määratud põhjendatud tulukus tagatud.
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UUED TRENDID JA UUT
TÜÜPI TURUOSALISED
Uut tüüpi turuosalistele või uute tulevikuteenuste kontekstis võrgutasude rakendamisel arvestab Elektrilevi energiasektoris kavandatavate muudatustega. Elektrilevil on kohustus kohelda võrguühenduste
kasutajaid võrdsetel alustel. Elektrilevi peab otstarbekaks turuosaliste eripäradega arvestamist ühiskondliku kokkuleppe alusel, mis kajastuvad õigusaktides ja rakenduvad riigis ühetaoliselt.
Elektrienergia salvestamine: Elektrilevi lähtub sellest, et võrguteenuse osutamine toimub kõigile turuosalistele või turuosaliste gruppidele ühetaolistel alustel. See puudutab ka salvestusüksusega võrguteenuse kasutajaid, kellele hakatakse rakendama võrgutasusid teiste võrguteenuse kasutajatega
samadel alustel. Edastamistasu rakendatakse salvestusüksusega seotud võrguühenduse puhul üksnes
elektri võrgust tarbimisel, võrku antud elektri suhtes seda ei toimu. Püsitasu rakendatakse sarnaselt
teistele turuosalistele vastavalt kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimele.
Energiakogukond / energiaühistu: Elektrilevi lähtub sellest, et võrguteenuse osutamine Elektrilevi
võrgus toimub kõigile turuosalistele või turuosaliste gruppidele ühetaolistel alustel. Elektrilevi peab energiaühistuid samaväärseteks võrguühenduse kasutajateks teiste turuosalistega, kes maksavad võrgutasusid vastavalt nende rakendamise tingimustele. Elektrilevi vastutab võrguteenuse osutamise eest kuni
liitumispunktini. Kui liitumispunkti kasutamises toimub ühine tegutsemine (nt korteriühistu kortermajas
või praegused aiandusühistud), siis energiakogukonna võrgutasud liitumispunktis rakenduvad teiste
turuosalistega samadel alustel.
Energiaühistute regulatsioon peaks eelkõige hõlmama ühistu sisese elektrivarustusega seonduvaid
kohustusi ja vastutust. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas tagatakse elektrivarustuse jätkumine ühistu liikmele, kes soovib ühistust välja astuda ja pärast ühistu tegevuse lõpetamist jätkata elektri
edastajana.
Paindlikkusteenused: Elektrilevi jälgib pidevalt paindlikkusteenuste arengut ning osaleb ka aktiivselt
koostööprojektides selliste teenuste arendamiseks, eesmärgiga neid igapäevases võrguteenuse
tagamises rakendada. Praegu puudub Eestis aktiivne paindlikkusteenuste turg, kuid selle tekkimisel
planeerime teenuste kasutamist. Praegu on määratlemata, kas paindlikkusteenus on osa reguleeritud
võrguteenuse ärist või saab olema tegemist turul oleva teenusega.
Elektrilevi peab mõistlikuks võrgutasude kontekstis seda uuesti käsitleda mõne aasta möödudes.
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ELEKTRITOOTJAD ELEKTRILEVI VÕRGUS,
NENDE MÕJU JA ELEKTRITOOTJA VÕRGUTASU
Avaliku konsultatsiooni tagasisides oli tehtud ettepanek käsitleda eraldi ja täiendavalt elektritootjatega
seonduvat, sh rakendatavaid võrgutasusid.
2020. aasta alguseks oli Elektrilevi teeninduspiirkonnas elektri tootmise tingimused kokku lepitud ligi
3200 tarbimiskoha suhtes. 2019. aasta esitati kokku ligi 4300 elektritootja liitumistaotlust, 2020. aasta
kolme esimese kuuga on lisandunud veel ligi 2500 elektritootja liitumistaotlust.
Elektrilevi peab võrguteenuse osutamisel otstarbekaks, et võrgu ülalhoidmise kulude katmisse
panustavad kõik võrguteenust vajavad ja kasutavad turuosalised. Elektrilevi hooldab võrku ja tagab
võrguühenduse valmisoleku ühetaoliselt kõikidele võrguühenduse kasutajatele elektri võrgust tarbimiseks või võrku andmiseks.
Sellest lähtuvalt rakendati 2017. aasta võrguühenduse olemasolul ja läbilaskevõimel põhinevad püsitasud kõikidele keskpinge ja madalpinge üle 63 A võrguühendustele. Koos vastavate tasude rakendamisega hakkasid võrguteenuse eest maksma ka elektritootjad, kes varasemalt võrguteenuse eest praktiliselt
ei tasunud. Püsitasude rakendamine sarnaselt kõikide võrguühenduste suhtes tagab nende
kasutajate võrdse kohtlemise. Keskpingel ja madalpingel üle 63 A kaetakse kuutasu ja läbilaskevõime
tasuga keskmiselt 20% nende gruppidega seotud võrgu ülalpidamiskuludest.
Elektritootja maksab vastavalt liitumispunkti asukohale võrgus ja kasutatavale hinnapaketile kuutasu ja
võrguühenduse läbilaskevõimele vastavat läbilaskevõime tasu. Kasutusvõimsuse tasu maksab elektritootja ainult juhul, kui võrguühenduselt toimus kalendrikuus elektri võrgust tarbimist rohkem kui 120
tunnil kuus, kasutusvõimsuse tasu lähtub võrgust tarbitud tunni keskmisest võimsusest. Edastamistasu
maksavad võrgu kasutajad võrgust tarbitud elektrienergia eest, võrku antud elektri puhul elektritootjale
edastamistasu ei rakendata.
Elektritootmise mõju jaotusvõrgule: elektritootmise lisandumisega jaotusvõrku võib ülekandeteenuse
maksumus väheneda siis, kui toodetud elekter tarbitakse ära lähikonnas. Kui jaotusvõrgu piirkonnaalajaama toitepiirkonnas toodetud elekter edastatakse tarbimise puudumisel põhivõrku, siis see ülekandeteenuse maksumust ei mõjuta. Ülekandeteenuse kulu kajastatakse täiemahuliselt edastamistasu
(s/kWh) hinnas. Võrgutasusid vaadatakse asjakohasest metoodikast tulenevalt vastavalt vajadusele üle
ning vähenenud ülekandeteenuse maksumuse võrra muutub ka Elektrilevi lubatav müügitulu.
Kuigi väiketootmise lisandumisega võib ülekandeteenuse kulu väheneda, siis samas võrgu operatiivjuhtimine muutub keerulisemaks, releekaitse korraldamine komplitseeritumaks ja automaatikaseadmete
haldamine kallimaks. Samuti tuleb senise ühesuunalise energiavooga võrku märkimisväärselt tugevdada. Kõik see toob kaasa täiendavaid kulusid.
Jätkusuutliku võrgu arendamisel, sh selle rahastamisel, tuleb arvestada kõikide muutusega sektoris.
Kaob traditsiooniline piir elektri tarbija ja elektri tootja vahel. Paljud uued võrguga ühendatavad
tarbimiskohad on samas ka kohad, kus toimub elektri tootmine ja võrku andmine. Samuti lisatakse
elektritootmisseadmeid paljudesse senistesse tarbimiskohtadesse – võrguühendust kasutatakse sellisel
juhul erinevatel aegadel erinevatel eesmärkidel.
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VÕRGUTASUDE ARVUTAMISE LÄHTEKOHAD,
NENDE MUUTUSED JA MÕJU
Võrgutasude kujundamisel võetakse aluseks võrguühenduse asukohta võrgus (keskpinge, madalpinge
üle 63 A, madalpinge kuni 63 A) ja nende võrguühendustega seotud keskmisi kulusid. Tasude kulupõhisus tagatakse Konkurentsiameti poolt kehtestatud elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtse
metoodikaga.
Elektrilevi võrgutasude üksikute komponentide arvutamisel võetakse aluseks kulugrupid järgmiselt:
• Kuutasu sisaldab valdavalt kommertsmõõtetehnika püsikulusid ja mõõtetehnika kulumit;
• Läbilaskevõime põhine tasu sisaldab osa liinide ja teiste võrgurajatistega seotud kuludest ja kulumist;
• Kasutusvõimsuse tasu sisaldab samuti osa liinide ja teiste võrgurajatistega seotud kuludest.
Ettevõtte ülejäänud püsikulud, muutuvkulud ja põhjendatud tulukus kajastuvad valdavalt
edastamistasus.
Järgnevas peatükis on hinnatud erinevate tegurite muutuse mõju võrgutasudele. Igas alalõigus on eeldatud, et teised hinnamõjurid jäävad muutumatuks. Kokkuvõtvas alampeatükis on erinevad mõjurid summeeritud.

MÜÜGIMAHT
Elektrilevi prognoosib pikaajalises vaates võrgus edastatava elektri tarbimise kasvu jätkumist. Kuigi
2020. aasta märtsis koroonaviirusest alguse saanud majanduslangus on vähendanud äriklientide tarbimist kuni 15% võrra ja samas mahus vähenenud tase püsib hinnanguliselt ka järgnevatel kuudel, siis
hindame järk-järgult ja paariaastases perspektiivis edastamismahu taastumist kriisieelsele tasemele.
Edastamismahu lisandumine mõjutab võrguteenuse hinda positiivselt selle alanemise suunas.
70 GWh edastamismahu lisandumine tähendab ligi 1%-list võrguteenuse keskmise hinna langust. Kokkuvõttes ennustame kriisi möödudes järgnevatel aastatel mõõdukat (kuni 1%-line) tarbimise kasvu,
vaatamata lisanduvale elektriväiketootmisele ja ka energiasäästlikuma valgustuse levikule.

PÕHIVÕRGUETTEVÕTJA ELERING
ÜLEKANDETEENUS
Põhivõrguettevõtja Elering poolt Elektrilevile osutatav ülekandeteenus ja selle kulu moodustab
Elektrilevi kogukuludest ca 37%. Elering kavandab 2022. aasta algusest ülekandeteenuse hinnakujunduse muutmist võrgutasu püsikomponentide kehtestamise suunas. Avaliku konsultatsiooni materjalide (https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid#tab2) kohaselt hakkab püsitasude osakaal moodustama ligi 16% ülekandeteenuse tuludest, sh 6% ulatuses rakendatakse tarbimiskoha põhist komponenti ja
10% ulatuses võrguühenduse läbilaskevõime põhist komponenti. Ülekandeteenuse edastatud
kilovatt-tunni põhise muutuvkomponendi osakaal oleks 84%.
Ülekandeteenuse hinnastruktuuri muutmine tähendab Elektrilevile püsikulude suurenemist, samas võib
ülekandeteenuse muutuvhinna langetamine anda võimaluse edastamisteenuse kWh hinna langetamiseks Elektrilevis, eeskätt klientidele keskpingel. See võib tähendada võrguteenuse keskmise hinna
vähenemist eelkõige suure tarbimisega elektritõhusatele ja -mahukatele äriklientidele.
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VÕRGUKADU JA ELEKTRIHIND
Elektrilevi jätkab senist aktiivset tegevust võrgukadude vähendamiseks kavandab iga-aastaselt võrgukao osakaalu vähendamist 0,03 protsendipunkti võrra. Eesmärgiks on võrgukao osakaalu saavutamine alla 4% võrku sisenevast elektrienergia kogusest aastaks 2024 ja seejärel hoidmist sellel tasemel.
Elektrituru eksperdid on enne viirusest tingitud majanduslanguse algust hinnanud 10 aasta perspektiivis
tarbimise kasvu ning osade elektritootmisvõimsuste sulgemisega elektrienergia hinna kasvu keskmiselt
4-5% võrra aastas. Vaatamata võrgukao koguse vähenemisele suurenevad Elektrilevi kulud elektrienergia ostmiseks elektrihinna kasvu tagajärjel. Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia kulu moodustab ligi 6% võrguteenuse osutamise kuludest.

INVESTEERINGUD JA VARA VÄÄRTUS
Elektrilevi jätkab võrgu uuendamist ligi 48 mln € ulatuses aastas. Võrguteenuse osutamiseks kasutatavate varade (reguleeritud vara) väärtus kasvab järgnevatel aastatel ligemale 10 mln € võrra ja edaspidi
kuni 5 mln € võrra aastas. Investeeringud sellises mahus suurendavad metoodika kohaselt võrguteenuse hinda kuni 0,5% võrra aastas.

TEGEVUSKULUD
Ettevõtte tegevuskulude muutus on hinnanguliselt samas suurusjärgus Eesti keskmise inflatsiooniga.

TEGURITE TERVIKMÕJU VÕRGUTEENUSE
HINNALE
Arvestades eespool toodud võrguteenuse mahu suurenemist, võrgukadude vähenemist, muutusi tegevuskuludes ja elektrihinnas ning kavandatavaid stabiilseid investeeringuid, hindame võrguteenuse nominaalse keskmise hinna jõudmist 2011. aasta tasemele ehk 3,32 s/kWh.
Arvestades elukalliduse kasvu üldist prognoosi, mis on 1,5 kuni 2% aastas, jätkub võrguteenuse
odavnemine reaalhindades ka järgnevatel perioodidel, reaalhindades langeb võrguteenuse hind ligi
9%.
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2030

Võrguteenuse hind (s/kWh)
THI muutusega võrdsustatud võrguteenuse hind (s/kWh)
Joonis 12: Hoolimata nominaalhindade mõningasest suurenemisest jätkab võrguteenus reaalhindades odavnemist
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MÕJUD TURUOSALISTE GRUPITI
Kodumajapidamised (võrguühendus madalpingel kuni 63 A)
Pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 rakendus kuutasu alates 01.01.2020 nendele kasutajatele, kelle võrguühenduse läbilaskevõime selle võrgutasu grupis on keskmisest suurem ehk 32 A kuni 63 A. Kulupõhisema
hinnakujunduse poole liikumine tähendab, et püsitasu rakendamine laieneb ja edaspidi rakendatakse kuutasu kõikidele antud pakette kasutatavatele klientidele. Kuutasu ühetaoline rakendamine on senisest tasude struktuurist lihtsam ja arusaadavam.
Püsitasu osakaalu on kavas suurendada ka praegustes püsikomponentidega valikpakettides (Võrk 2
kuutasuga, Võrk 3 ja Võrk 4).
Edaspidiste võrguteenuse keskmise hinna muutustega soovime rakendada põhimõtet, et inflatsioonist
tingitud keskmise hinna kasv väljendub eelkõige püsitasudes, edastamistasu kWh hinda kavandame
hoida endisel tasemel. Võrguteenuse keskmise hinna langetamisega alaneksid eelkõige edastamistasu hinnad.
Plaanime vähendada põhihinna (ööpäevaringelt sama edastamistasu) kasutamist. Põhihinnaga jääb
kasutusse ainult pakett Võrk 1. Ühendame paketid Võrk 2 ja Võrk 2 kuutasuga, kus jäävad kehtima
senise paketi Võrk 2 kuutasuga hinnakomponendid.
Võrgu koormust rohkem mõjutavatele klientidele lisame valikpaketi, kus edastamistasu kWh hinnad on
tipukoormuste ajal kõrgemad ja muul ajal väiksemad.
Tarbimiskohad, kus võrgust tarbimine puudub või toimub minimaalselt.
Suurendame võrguühenduse läbilaskevõimel põhinevat püsitasu osakaalu, mis võimaldab
vähendada elektri tarbimise alusel makstava tasu osa. Senisest enam hakkavad võrguteenuse eest
tasuma need, kes tarbivad elektrit võrgust väga vähe ja need, kes väärtustavad võrguühendust ka tarbimise puudumisel ja soovivad seda hoida. Võrguühenduse tagamise tegelik keskmine kulu (madalpingel
kuni 63 A) üksiku 25 A läbilaskevõimega liitumispunkti kohta on keskmiselt 25,7 € kuus. Kortermajas
oleva tarbimiskoha (korter, üldvalgustus, abiruumid) kohta on vastav kulu 8,1 € kuus. See tähendab, et
nendel, kes maksavad võrguteenuse eest korteris vähem kui 8,1 € kuus või liitumispunktis vähem kui
25,7 € kuus, kaetakse osa võrguteenuse osutamise kuludest teiste võrgu kasutajate poolt.

40
35

maksumus kuus €

30
25

37,3 €

võrguühenduse keskmine kulu kuus
25,7 €

20
15
10
5
0

5,1 €
Suvila
tarbimine kuni 1200
kWh aastas

Pereelamu
tarbimine kuni 12 000
kWh aastas

Joonis 13: Vähem tarbivate võrguühenduste ülalpidamiskulud
kaetakse suurema tarbimisega kohtade arvelt
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Ärikiendid
Edastamistasu kWh hinnad on kavas hoida endisel tasemel, püsitasude osakaalu suurenemisel
võib tekkida võimalus kWh põhiste hindade langetamiseks.
Tasude ja erinevate pakettide kasutamine sõltub eelkõige võrguühenduse soovitud läbilaskevõimest ja
tarbimismahust vastavalt võrguühenduse pingetasemele.
Liitumispunkti madalpingel üle 63 A
paiknemisest, kas alajaamas või liinil, erisused kaovad. Valikpakettide ulatuslikum pakkumine võimaldab klientidel leida oma tarbimisvajadustele kõige sobilikuma. Soodustame mitmetariifsete ja koormust järgivate pakettide kasutamist, motiveerimaks tarbimist nihutama madala koormusega perioodidele.
Energiatõhusad ettevõtted
Võimaldame valikpakettidega soodsamat võrguteenuse hinda energiamahukale ja võrguühendusi efektiivselt kasutavale ärikliendile. Valikpakettides kaetakse valdav osa võrguühenduse tagamise
kuludest püsitasudega ja seeläbi on edastamise kWh hind tuntavalt soodsam. Motiveerimaks energiamahukaid ettevõtteid nihutama tarbimist madalama koormusega perioodidele, suureneb valikpakettides
kasutatavate tariifide arv – tipukoormuste ajal on edastamistasu kWh hind kõrgem ja muul ajal väiksem.
Elektritootjad
Võrgutasusid rakendatakse jätkuvalt ühetaoliselt kõikidele võrguühenduste kasutajatele.
Võrguühenduse tagamise kulud ei sõltu sellest, millises suunas võrguühenduse kaudu elektrienergiat
edastatakse. Pakettides kasutatavate kuutasude ja võrguühenduse läbilaskevõime põhiste tasude muutused ja rakendamise põhimõtted on seetõttu tarbijatele ja elektritootjatele ühetaolised. Võrku antava
elektrienergia suhtes edastamistasu mitterakendamise põhimõte jääb samaks.
Võrguettevõtjad
Elektrilevi võrguühendusi kasutavatel võrguettevõtjatel on võimalik valida pakette vastavalt liitumispunkti
asukohale võrgus. Võrguettevõtjale kehtivad ühetaolised ja tarbijatega sarnased võrguteenuse
osutamise tingimused. Võrguettevõtja maksab edastamistasu Elektrilevi võrgust võetud elektri eest.
Elektrilevi võrku antud elektrile edastamistasu ei rakendata. Elektrilevi võrku saab elektrit anda, kui
vastavates tingimustes on võrgulepinguga kokku lepitud.
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ABISTAV E-KANAL SOODSAIMA
VÕRGUTEENUSE HINNA SAAMISEKS
Elektrilevi on loonud e-kanali, mille kaudu on kliendil kõige hõlpsam soodsaimat paketti valida. Logides
iseteenindusse, on näha konkreetsele tarbimiskohale arvutatud võrguteenuse maksumused erinevate
pakettide lõikes, millest on võimalik valida soodsaim. Hinnapaketti saab muuta iseteeninduses mõne
nupuvajutusega. Elektrilevi jätkab iseteeninduskanali arendamist.
Aitamaks valida võrguühenduse optimaalset läbilaskevõimet (peakaitsme suurust) on iseteeninduses
kodumajapidamiste tarbeks loodud peakaitsme hindamise kalkulaator. Lisaks on 2019. aasta lõpust
kasutusel täiendav teenus - Elektritest, mille abil, kasutades tarbimiskohas (madalpinge kuni 63 A) olevat
kaugloetavat arvestit, on võimalik mõõta tarbimiskoha tegelikke koormusi. Tegeliku koormuse järgi on
võimalik hinnata vajalikku võrguühenduse läbilaskevõimet.
Hinnakirja muutmisel anname klientidele personaalseid soovitusi sobivaima paketi valikuks. Väikekliendil vahetame püsiva tarbimismahu vastavuse korral kasutatava hinnapaketi automaatselt kliendi
jaoks soodsama vastu, klienti sellest eelnevalt teavitades.

JÄRGMISE HINNAKIRJAGA KAVANDATAVAD
MUUDATUSED
Elektrilevi kavandab võrgutasude muutmist alates 2021. aasta 2.-3. kvartalist.
Võrgutasugruppide lõikes on plaanitavad muudatused järgmised:
Madalpinge kuni 63 A, sh jaotatud võrguteenuse osutamine kortermajades
• Tarbimisel põhineva 250 kWh tingimuse asendamine kuutasu rakendamisega kõikidele klientidele.
See puudutab neid alla 32 A tarbijaid, kes kasutavad pakette Võrk 1 ja Võrk 2.
• Pakettide Võrk 2 ja Võrk 2 kuutasuga ühildamine / kokku viimine – ühendatud paketis jäävad kehtima
Võrk 2 kuutasuga hinnakompondid, milles on võimalikud minimaalsed täpsustused. Võrk 2 kuutasuga
paketis on madalam edastamise hind (kui kehtivas Võrk 2 paketis) ja kõrgem kuutasu
(kui paketis Võrk 1)
• Suurema tarbimisega põhitariifse paketi Võrk 3 kaotamine
• Suurema tarbimisega ja koormusi järgiva paketi Võrk 5 loomine
Madalpinge üle 63 A
• Alajaama ja liini võrgutasude erisuse kaotamine ning ühetaolise hinnakirja rakendamine. Pakettide
valiku kaudu soovime suunata kliente efektiivsemale võrgu kasutamisele
• Põhitariifsete pakettide VMA1, VMA3 ja VML1 kaotamine
• Koormusi järgiva mitmetariifse paketi lisamine ja/või mitmetariifsuse sisseviimine olemasolevasse
valikpaketti
• Keskmise hinna kasvu korral on rõhuasetus püsikomponentidel (kuutasu ja läbilaskevõime tasu),
võrreldes edastamistasuga
Keskpinge
• Põhitariifsete pakettide VKA1 ja VKL1 kaotamine
• Koormusi järgiva mitmetariifse paketi lisamine ja/või mitmetariifsuse sisseviimine olemasolevasse
valikpaketti
Ajatariifide kehtimise aja üle vaatamine mitmetariifsetes hinnapakettides, tulenevalt koormusest
võrgus, ajatsoonide kehtivusaegade ühtlustamine talve- ja suveperioodil.
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