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Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimuste muudatused, mis jõustuvad alates 1. märtsist 2022. Muutuvad edastamistasu 

kehtimise ajad, täpsustatud on elektritootmisega seotud mõisteid ja tingimusi, lisandunud on väikese, kuni 0,79 kW võimsusega tootmisseadme 

võrgus kasutamise põhimõtted ja täpsustatud on võrguühenduse kasutamise, võimaldamise ning vastutusega seonduvat. Samuti kajastuvad 

tüüptingimustes alates 1. märtsist 2022 jõustuvate võrguteenuse hinnakirjadega seotud täiendused, sh muudatused võrgupakettide kasutamisel.   

 
OLULISEMAD MUUDATUSED TÜÜPTINGIMUSTES ALATES 1. MÄRTSIST ON JÄRGMISED: 

EDASTAMISTASU KEHTIMISE AEG 

Päevase ehk mõnevõrra kallima edastamistasu rakendamise aeg lüheneb tööpäevadel ühe tunni võrra ja kehtib aastaringselt 

kella 7.00-st kuni 22.00-ni. 

Öise ehk soodsama edastamistasu kasutusaeg pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra ja kehtib aastaringelt kella 22.00-st kuni 

7.00-ni ning jätkuvalt laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt. Lisaks hakkab öine ehk soodsam edastamis tasu edaspidi 

kehtima ööpäevaringselt ka riiklikel pühadel. 

Uutes 4-tariifsetes pakettides („Võrk 5“, „Võimsus Aeg VMA5“, „Keskpingel liinil Aeg VKL5“, „Keskpingel alajaamas Aeg VKA5“) 

on täiendavalt päeva- ja ööhinnale kasutusel päevatarbimise tipuaja ja puhkeaja tipuaja edastamistasud. Päevatarbimise tipuaja 

hind kehtib novembrist märtsini tööpäeviti ajavahemikus kella 9.00-st kuni 12.00-ni ja kella 16.00-st kuni kella 20.00-ni. 

Puhkeaja tipuaja hind kehtib novembrist märtsini laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal ajavahemikus kella 16.00-st kuni kella 

20.00-ni. Ülejäänud ajal kehitavad vastavalt päeva- ja ööhinna edastamise tasud. Uuest võrgupaketist loe täpsemalt: 

www.elektrilevi.ee/hind2022 

 

VÕRGUTASUDE RAKENDAMISEST VÄIKEÄRI- ja KODUKLIENDILE * 
(tüüptingimused madalpingel kuni 63 A) 

Põhitariifse paketi „Võrk 3" kasutamine lõpetatakse, kõik senised paketi kasutajad viiakse üle paketti „Võrk 4". Paketi „Võrk 4“ erinevus senisest 

paketist „Võrk 3“ on,  et kWh-põhine edastamistasu rakendatakse eraldi päeva- ja ööhinnaga.  

Paketivalikkuse lisandub uus mitmetariifne pakett „Võrk 5“. Uuest võrgupaketist loe täpsemalt: www.elektrilevi.ee/hind2022. 

 

VÕRGUTASUDE RAKENDAMISEST madalpingel üle 63 A ja keskpingel 

Kõikidele klientidele rakendub edaspidi ajatariifne võrguteenus, senised põhitariifsete pakettide kasutajad viiakse üle analoogsele ajatariifsele 

paketile. 

Ühendame senised madalpingel üle 63 A alajaama ja liini hinnakirjad. Kasutusse jäävad kõik senised ajatariifsed paketid. Kõikidele klientidele 

laieneb võimalus valida kasutusvõimsuse komponendiga pakett. Pakettide juures võtame kasutusele uued paketinimed. Praeguste pakettide 

kasutajatele rakenduvad muudetud uue nime paketid järgmiselt:  

Pakett senises hinnakirjas kuni 28.02.2022 Pakett  alates 1.03.2022 

VMA1 Võimsus VMA2 

VMA2 Võimsus VMA2 

VMA3 Amper VML2 

VMA4 Amper VML2 

VMA9 Võimsus Mega VMA9 

VML1 Amper VML2 

VML2 Amper VML2 

VML9 Võimsus Mega VMA9 

 Uus pakett Võimsus Aeg VMA5 

 
Paketi valikkuse lisanduvad (vastavalt hinnakirjadele) uued 4-tariifsed paketid „Võimsus Aeg VMA5“, „Keskpingel liinil Aeg VKL5" ja „Keskpingel 

alajaamas Aeg VKA5". Uuest võrgupaketist loe täpsemalt: www.elektrilevi.ee/hind2022.  

http://www.elektrilevi.ee/hind2022
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Parema ülevaatlikkuse huvides on tüüptingustesse lisatud hinnakirjade ja pakettide rakendamise põhimõtted võrguteenuse hinnakirjade „110 kV 

alajaama alampinge poolel“, „Keskpingel liinil“, „Madalpingel üle 63 A“ lõikes ja senised eraldi paiknenud rakenduspunktid on koondatud 

vastavate hinnakirja rakenduspunktide juurde. See võimaldab arusaadavamalt ja konkreetsemalt kirjeldada võrgutasude rakendamise printsiipe. 

Uuele ja energiamahukale ostjale võimaldatakse võrgutasu keskpingel 110 kV alajaamas, kui võrguühenduse läbilaskevõime on vähemalt 6 

MW pingel 10 kuni 25 kV. Lisaks võimaldatakse seda ka ostjale, kelle liitumispunkt on 110 kV alajaamaga ühendatud ainult seda liitumispunkti 

toitva kaabelliiniga, jäädes sellest alajaamast kuni 1 km kaugusele. Võrguühenduse kasutamise tasu maksab sellisel juhul ostja minimaalselt 6 

MW läbilaskevõime eest. 

 

NÄIT ARVESTIL 

Soovime pakkuda soodsamat öötariifi riiklikel pühadel ka päevasel ajal ja võimaldada valida 4-tariifset võrgupaketti. Sellest tulenevalt näeb 

edaspidi arvestil ainult ühte näitu (üldnäit). Arvesti mõõdab jätkuvalt tarbimist tundide lõikes ja nende alusel teeme tarbitud koguste arvestused 

vastavalt päeva- ja ööhinnale või 4-tariifse võrgupaketi hindadele. Detailset tarbimist päeva-, öö- ja 4-tariifsete hindade lõikes näete meie 

iseteeninduses ja väljastataval arvel. Muudatus jõustub 1. märtsist 2022 ja arvestite seadistamine toimub automaatselt ühe aasta jooksul. 

 

VÕRGUÜHENDUSE VÕIMALDAMINE, KASUTAMINE, VASTUTUS 

Kui ostja ei ole kolme aasta jooksul pärast liitumislepingu kohast tarbimis- ja/või tootmistingimuste loomist nendes võrgulepingus kokku leppinud 

või kui kehtivuse kaotanud võrgulepingus kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimusi ei ole võrgulepingu lõppemisest kolme aasta jooksul 

uues võrgulepingus kokku lepitud, ei pea võrguettevõtja nimetatud tingimustel võrguühenduse kasutamise võimalust tulevikus tagama. 

Tüüptingimustes on täpsustatud, et võrgu häireteta toimimiseks peavad ostja poolt võrku ühendatavad elektri- ja elektroonikaseadmed vastama 

asjakohastele standarditele.  Võrguettevõtjal on õigus nõuda ostja poolt võrguga ühendatud seadmete tehnilist infot, et tagada võrgu häireteta ja 

normaalne toimimine. 

Alternatiivina on lisatud võimalus, kus võrguühenduse katkestamise asemel on võimalik kasutada võrguühenduse läbilaskevõime piiramist, sh 

elektrienergia võrgust tarbimisel ja/või elektrienergia võrku andmisel eraldi.  

Tüüptingimustes on sätestatud, et elektrivõrgu ümberehitamine või võrguühenduse (liitumispunkti) asukoha omavoliline muutmine ei ole lubatud 

ning sellisel juhul on tegemist olulise rikkumisega. Nimetatud tegevuse tuvastamisel on võrguettevõtjal õigus nõuda leppetrahvi ja võrgu nõetele 

vastavusse viimisega seonduvate kulude hüvitamist. 

 

VÄIKESE, KUNI 0,79 KW TOOTMISVÕIMSUSEGA ELEKTRITOOTMISSEADME KASUTAMINE – 
NANOTOOTMISSEADE.   

Lisatud on väikese, kuni 0,79 kW tootmisvõimsusega elektritootmisseadmete võrgus kasutamise põhimõtted. Selliseid seadmeid nimetame 

nanotootmisseadmeteks. Nanotootmisseade võimaldab kliendil kohapeal toota osa vajaminevast elektrienergiast. Kui elektrienergiat tootev 

seade soovitakse ühendada võrguga (s.t kodumajapidamise elektrisüsteemi, mis on omakorda ühendatud elektrivõrguga), tuleb 

nanotootmisseadme kasutamine eelnevalt võrguettevõtte juures registreerida. 

Nanotootmisseadme kasutamist ühendatuna võrguga võimaldatakse lihtsustatult, vajaduseta sõlmida täiendavat elektritootmise tingimusi 

sisaldavat liitumislepingut. Kui ostja soovib nanotootmisseadet kasutada, siis registreerimise järgselt lisatakse vastav kokkulepe muudetavasse 

võrgulepingusse. 

Nanotootmisseadme kasutamiseks tarbimiskohas registreerib ostja selle veebilehel iseteeninduses, märkides taotluses registreeritava 

tootmisseadme võimsuse. Sellisel juhul tarbitakse kogu toodetud elektrienergia kohapeal ja elektrienergia võrku andmine ei ole lubatud. Kui 

ostja soovib seda siiski teha, tasub ta mõõtesüsteemi vahetamise ja/või seadistamise kulud teenusega „Arvesti vahetus“. Seejärel on 

võrguühenduse läbilaskevõime võrku andmisel 0,79 kW. Ühes tarbimiskohas võib   mitme nanotootmisseadme summaarne võimsus kokku olla 

kuni 0,79 kW. 

Nanotootmisseadme kasutamine tarbimiskohas on lubatud pärast võrguettevõtjalt vastava teavituse saamist. Elektrienergiat tootva seadme 

paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia võrku andmine ilma vastavat võrgulepingut sõlmimata ei ole lubatud. 
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Kortermajas (jaotatud võrguteenuse müügil) võimaldatakse nanotootmisseadmete kasutamist kortermaja liitumispunkti tootmistingimuses eraldi 

kokku leppimata kuni 0,79 kW ulatuses, kohustudes liitumispunktist elektrienergiat võrku mitte andma. Kui jaotatud võrguteenuse müügil 

kasutatakse nanotootmisseadmeid liitumispunkti suhtes võimsusega üle 0,79 kW või liitumispunktist soovitakse anda või antakse elektrienergiat 

võrku, tuleb jaotatud võrguteenuse müügi liitumispunkti kasutaval ostjal võrguettevõtjaga kokku leppida tootmistingimustes või nende 

muutmises. 

Nanotootmisseadme täiendavaks kasutamiseks tarbimiskohas, kus varasemalt oli tootmistingimustes kokku lepitud, tuleb neid muuta. 

 

VÕRGUTEENUSE MÜÜK KORTERELAMUS    

Kui korterelamuga seotud kõigi tarbimiskohtade (nt korter) suhtes puuduvad kehtivad võrgulepingud, siis jaotatud võrguteenuse müük lõpeb ja 

korterelamu liitumispunkti suhtes rakendatakse võrgutasusid vastavalt kehtivale hinnakirjale ja tüüptingimustele.  

 

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA SELLE VÕRKU ANDMINE 

Võrgulepingu tüüptingimustesse on lisatud elektritootja, elektritootmisseadme, nanotootmisseadme mõisted. 

Elektritootja saab valida kõiki hinnakirjas olevaid võrguteenuse hinnapakette kooskõlas võrguühenduse tarbimis- ja tootmistingimustega. 

Tähelepanu on juhitud sellele, et elektritootmisseadmed koos nende juhtimisseadmetega peavad olema nõuetekohased kogu kasutusaja vältel. 

Kui on tuvastatud nende nõuetele mittevastavus, siis tuleb ostjal see kõrvaldada võrguettevõtja poolt määratud tähtaja jooksul. Seejärel on 

võrguettevõtjal õigus läbi viia elektritootmisseadme nõuetele vastavuse kontroll 

Täpsustatud on seda, et elektritootmisseadme kasutamine või elektrienergia võrku andmine vastavate tingimustega võrgulepingut omamata ei 

ole lubatud. Kui seda on vastava kokkuleppeta tehtud, siis võib see muuhulgas tähendada mõõtesüsteemi vastava seadistuse puudumist ning 

võrguettevõtjal puudub kohustus võrgust tarbitud ja/või võrku antud koguste ümberarvestamiseks.  

Analoogselt võrguühendustega keskpingel ja madalpingel üle 63 A rakendatakse täiendavat võrgutasu ka võrguühendustel kuni 63 A, kui 

toimub võrguühenduse läbilaskevõime ületamine.   Kui ostja annab võrguettevõtjaga kokku leppimata elektrienergiat võrku või ületab 

võrguühenduse läbilaskevõimet võrku andmisel, maksab ostja selles kuus täiendavat võrguühenduse kasutamise tasu valitud hinnapaketi 

kuutasu 3-kordses määras.    

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Muutunud on Elektrilevi asukoha aadress – uus aadress on Veskiposti 2, Tallinn 

Täpsustatud on isikuandmete töötlemisega seonduvaid punkte, sh võrgulepingu tüüptingimustest on välja jäetud punktid, mida käsitletakse 

Elektrilevi kliendiandmete töötlemise põhimõtetes. Need on avaldatud veebilehel www.elektrilevi.ee/-

/doc/6305157/ettevottest/el_kliendiandmete_tootlemise_pohimotted.pdf 

 
 

http://www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/ettevottest/el_kliendiandmete_tootlemise_pohimotted.pdf
http://www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/ettevottest/el_kliendiandmete_tootlemise_pohimotted.pdf

