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Tüüptingimustes on ühetaolise arusaadavuse eesmärgil täpsustatud vastutuse piiramise ja õiguskaitsevahendite kasutamisega 

seonduvat. Lisatud on täpsustusi juhtumite lahendamiseks, kui kasutatakse elektritootmisseadmeid selles võrguettevõtjaga 

kokku leppimata. Käsitletud on veel  arvesti vahetuse ja mõõteandmete tagamisega seonduvat.   

 

OLULISEMAD MUUDATUSED TÜÜPTINGIMUSTES ALATES 1. JAANUARIST ON JÄRGMISED: 

ELEKTRIENERGIA KOGUSE MÕÕTMINE 

Esineb olukordi, kus kauglugemise teel tarbimisandmete saamine võib tulenevalt tarbimiskoha asukohast olla sideühenduse nõrkus tõttu olla 

puudulik (sh nt arvesti paiknemine hoones). Selliste juhtumite lahendamiseks võib võrguettevõtjal tekkida vajadus paigaldada arvesti juurde 

lisaseadmed, näiteks antenn ja antennikaabel (p. 6.2.1; üle 63 A p. 8.1.1). 

 

VÕRGUÜHENDUSE VÕIMALDAMINE, KASUTAMINE, VASTUTUS 

Ühetaolise arusaamise eesmärgil on täpsustatud sõnastust, et võrguettevõtja juhindub aeglaste pingemuutuste osas Eesti Standardist EVS-EN 

50160 “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused”, tagades normaaltalitlusel liitumispunktis pinge vastavuse pingestandardile aeglaste 

pingemuutuste osas (p. 3.5). 

Mitmeti mõistmise vältimiseks on tüüptingimustes täpsustatud, milliseid õiguskaitsevahendeid on pooltel võimalik kasutada.  Lisatud on 

kohustus anda enne õiguskaitsevahendi kasutamist teisele poolele võimalus oma rikkumine heastada, välja arvatud juhul, kui heastamine ei ole 

võimalik või kui kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu (p. 11.6; üle 63 A p. 12.6). Täpsustatud on hüvitamisele mitte kuuluva muu 

kahju määratlust. Ühese arusaadavuse tagamiseks on täpsustatud, et vastutuse piiramine ei kohaldu olukorras, kus kohustust on rikutud 

tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Lisatud on tekkinud kahjust teavitamise kord (p. 11.9; üle 63 A p. 12.9). 

Tüüptingimustes on täpsustatud, et mõõteseadme veast tingitud võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamisel ei kohaldata 12 kuu 

piirangut juhul, kui vea on põhjustanud või selle põhjustamise on võimaldanud poole tahtlik või raskelt hooletu tegevus(p. 4.3; üle 63 A p. 4.4). 

Tüüptingimustes on vääramatu jõu alla lisatud rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine (p. 11.5.4; üle 63 A p. 12.5.4). 

 

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

Tüüptingimustesse on lisatud täiendus. Nanotootmisseadme kasutusele võtmisel tingimusel, et mõõtepunktis on vajalik ka arvest i vahetada, 

esineb juhtumeid, kus arvesti, mis mõõdab eraldi võrgust tarbitud ja võrku antud koguseid, ei mahu olemasolevasse asukohta. Kui selline 

olukord ilmneb, tuleb kliendil enne nanotootmisseadme kasutamist (antud tingimustel) lisaks arvesti vahetamise tasule maksta mõõtepunkti 

ümberehitamise seotud kulud. Arvesti paigaldamisel ostja elektrikilpi tuleb ostjal tagada arvesti nõuetekohase paigaldamise võimalus, sh 

vajadusel teha vajalikud ümberehitused (p. 4.8.2; üle 63 A p. 4.10.1). 

  



1. jaanuarist 2023. a muutuvad võrgulepingu 
tüüptingimused 
 

 
p.nr.  - Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A  
Üle 63 A – Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel 

2 

 
ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA SELLE VÕRKU ANDMINE 

Olukorra tuvastamisel, kui ostja on paigaldanud või kasutab elektritootmisseadet selles võrguettevõtjaga kokku leppimata ning tarbimiskohal 

puudub seetõttu võrku antud koguseid mõõtev mõõteseade on võrguettevõtjal õigus vastav mõõteseade paigaldada ja ostja hüvitab 

mõõteseadme paigaldamise/seadistamisega seotud kulud (p. 11.11; üle 63 A p. 12.11). 

Kui elektritootmisseadmeid kasutatakse ilma vastava kokkuleppeta, s.t. ilma vastavaid tootmistingimusi omava võrgulepinguta, või 

paigaldatakse kokkulepitud tootmistingimustega võrreldes oluliselt suurema maksimumvõimsusega tootmisseadmeid on võrguettevõtjal õigus 

küsida ostjalt leppetrahvi (p. 11.13; üle 63 A p. 12.13). 

Ühetaolise arusaadavuse eesmärgil on täpsustatud täiendava võrgutasu esitamise punkti, mis käsitleb olukorda, kus elektrit antakse võrku 

selles kokku leppimata või ületatakse võrguühenduse läbilaskevõimet elektrienergia võrku andmisel. Sellisel juhul rakendatakse võrguühenduse 

kasutamise tasu 3-kordses määras võrdsetel alusetel kõikides pakettides, sealhulgas Võrk 1 ja Võrk 2 kasutajatele, olenemata sellest, kas ostja 

250 kWh tarbimistingimuse kohaselt kuutasu igakuiselt maksab või mitte (p. 9.20).   

 

ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE 

Lisatud on punkt, milles tuuakse välja, et loetud punktidest tulenevad vaidlused lahendatakse kokkuleppele mittejõudmise korral üksnes 

tarbijavaidluste komisjonis ja/või maakohtus, sõltuvalt vaidluse sisust. Lisatav täpsustus informeerib, et viidatud punktidest tulenevad vaidlused 

on tsiviilõigusliku sisuga ega kuulu lahendamisele Konkurentsiameti poolt haldusmenetluses (p. 16.5; üle 63 A p. 17.5). 

Täiendatud on kohtualluvuse tingimust selliselt, et vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju 

Maakohtus. Seejuures jääb võimalus tugineda õigusaktides kehtestatud eranditele, eelkõige tarbija õigus pöörduda enda elukohajärgsesse 

kohtusse (p. 16.4; üle 63 A p. 17.4). 


