Elektrilevi võrguteenuse
hinnakiri
Kehtib alates 1. jaanuarist 2020

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

Mõõtühik

Võrgutasu
käibemaksuta

Võrgutasu
käibemaksuga

Võrguteenus - Võrk 1 ja Võrk 2
Võrk 1
Võrk 2
Võrk 1
kaitse väiksem kui 32 A
– elektri edastamine
senti / kWh
5,12
6,14
– elektri edastamine: päev
senti / kWh
6,16
– elektri edastamine: öö
senti / kWh
3,58
– võrguühenduse kuutasu
KUUTASU LISANDUB, KUI 2019. kalendriaastal tarbimine puudus või oli kuni 250 kWh
Korter*
€ / kuu
1,25
Liitumispunkt: kuni 16A
€ / kuu
2,46
20 A
€ / kuu
2,85
25 A
€ / kuu
3,20
32 A
€ / kuu
3,69
Võrguteenus - Võrk 1 ja Võrk 2
Võrk 1
Võrk 2
Võrk 1
kaitse 32 A kuni 63 A
– elektri edastamine
senti / kWh
5,12
6,14
– elektri edastamine: päev
senti / kWh
6,16
– elektri edastamine: öö
senti / kWh
3,58
– võrguühenduse kuutasu
32 A
€ / kuu
3,69
40 A
€ / kuu
4,25
50 A
€ / kuu
4,95
63 A
€ / kuu
5,86
Võrguteenus - Võrk 2 kuutasuga
Võrk 2 kuutasuga
– elektri edastamine: päev
senti / kWh
4,23
– elektri edastamine: öö
senti / kWh
2,46
– võrguühenduse kuutasu
Korter*
€ / kuu
1,84
Liitumispunkt: kuni 16A
€ / kuu
3,33
20 A
€ / kuu
4,10
25 A
€ / kuu
4,80
32 A
€ / kuu
5,78
40 A
€ / kuu
6,90
50 A
€ / kuu
8,30
63 A
€ / kuu
10,12

Võrk 2
7,39
4,30
1,50
2,95
3,42
3,84
4,43
Võrk 2
7,39
4,30
4,43
5,10
5,94
7,03
5,08
2,95
2,21
4,00
4,92
5,76
6,94
8,28
9,96
12,14
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Nimetus

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

Võrgutasu
käibemaksuta

Mõõtühik

senti / kWh
senti / kWh
senti / kWh

Võrk 3
2,28

Võrk 4

Võrgutasu
käibemaksuga

Võrk 3
2,74

Võrk 4

2,74
1,58

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

4,58
9,88
12,01
14,46
17,88
21,80
26,70
33,07

3,29
1,90
5,50
11,86
14,41
17,35
21,46
26,16
32,04
39,68

Hinnakirja rakendamine madalpingel kuni 63 A
Kuutasude selgitused pakettides Võrk 1, Võrk 2, Võrk 2 kuutasuga, Võrk 3 ja Võrk 4:

Liitumispunkti kuutasu suurus sõltub peakaitsme suurusest.
Korteri kuutasu sõltub hoone liitumispunkti kaitsme jaotatud osast.
* Korterite kuutasu on valdavalt ühesugune. Korteri kuutasu kehtib kortermajas olevatele
tarbimiskohtadele, kus peakaitsme jaotatud osa on kuni 16 A.
Näide: majas on 72 korterit ja hoone peakaitse on 250 A. 250 A : 72 korteriga = 3,47 A peakaitsme
jaotatud osa.
- Kui peakaitsme jaotatud osa on üle 16 A, rakendatakse kuutasu peakaitsmete
loetelu alusel.
- Kui peakaitsme jaotatud osa on üle 63 A, tuleb tasuda kuutasu kahekordses määras.
- Peakaitsme jaotatud osa suurust kasutatakse ainult kuutasu esitamisel.
Kui hinnakirjas ei ole tarbimiskoha tegeliku peakaitsme suurust, siis kehtib lähima suurima peakaitsme
kuutasu.

•
•

•

Hinnakirjade selgitused




Hinnakirjade juures on toodud peamised
rakendamise tingimused. Täpsed põhimõtted on
toodud võrgulepingu tüüptingimustes.
Võrguteenuse arvele lisanduvad riiklikud tasud ja
maksud (elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu).
Võrguteenuse arved koostatakse käibemaksuta
hindade alusel. Käibemaks lisandub arve
kogusummale

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.

Hinnakirjad on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, otsus nr 7-3/2018-117, 01.10.2018.
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Võrguteenuse hinnakiri madalpingel üle 63 A
6-35 kV alajaama 0,4 kV poolel üle 63 A
Võrk madalpingel alajaamas - VMA1
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine
Võrk madalpingel alajaamas - VMA2
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö
0,4 kV liinil üle 63 A
Võrk madalpingel liinil - VML1 (VMA3)
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– elektri edastamine
Võrk madalpingel liinil - VML2 (VMA4)
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö
Võrk madalpingel üle 63A alajaamas ja liinil
VMA9 ja VML9
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö

Mõõtühik

Võrgutasu käibemaksuta

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

17,87
0,18
1,83
2,09
2,22

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

17,87
0,18
1,83
2,09
2,67
1,54

Mõõtühik

Võrgutasu käibemaksuta

€ kuus
€ / A kuus
senti / kWh

17,87
0,38
2,56

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

17,87
0,38
3,02
1,78
Võrgutasu
käibemaksuta

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

78,00
1,09
1,37
1,56
2,16

1,25

** Mitme liitumispunktiga tarbimiskoha kasutaja võib valida kasutusvõimsuse eest maksmise kõikide liitumispunktide
summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse alusel. Sellisel juhul liitumispunkti põhist võrguühenduse
kasutusvõimsuse tasu ei rakendata.
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Ostja tasub iga liitumispunkti kohta:






Võrguühenduse kuutasu
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu madalpingel kokkulepitud läbilaskevõime (amper) alusel ja keskpingel
kokkulepitud läbilaskevõime (kilovatt) alusel selle 630 kW ületava osa eest.
Kui hinnapakett sisaldab kasutusvõimsust, siis võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu esitatakse liitumispunkti
kalendrikuus mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse alusel. Kasutusvõimsus on tunni keskmine
aktiivvõimsus.
Reaktiivenergia eest vastavalt reaktiivenergia hinnakirjale.

Hinnakirjade selgitused




Hinnakirjade juures on toodud peamised
rakendamise tingimused. Täpsed põhimõtted on
toodud võrgulepingu tüüptingimustes.
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.
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Võrguteenuse hinnakiri keskpingel
110 kV alajaama alampinge poolel
Võrk keskpingel alajaamas - VKA1
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine
Võrk keskpingel alajaamas - VKA2
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha 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
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine
Võrk keskpingel liinil - VKL2
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö
Võrk keskpingel alajaama ja liinil
VKA4 ja VKL4
– võrguühenduse kuutasu
– võrguühenduse läbilaskevõime
– võrguühenduse kasutusvõimsus
– tarbimiskoha kasutusvõimsus **
– elektri edastamine: päev
– elektri edastamine: öö

Mõõtühik

Võrgutasu
käibemaksuta

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

121,00
0,17
2,68
3,06
0,45

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

121,00
0,17
2,68
3,06
0,54
0,31
Võrgutasu
käibemaksuta

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

121,00
0,17
2,68
3,06
0,90

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

121,00
0,17
2,68
3,06
1,08
0,62
Võrgutasu
käibemaksuta

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

602,00
1,18
1,99
2,27
0,77

0,45

** Mitme liitumispunktiga tarbimiskoha kasutaja võib valida kasutusvõimsuse eest maksmise kõikide liitumispunktide
summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse alusel. Sellisel juhul liitumispunkti põhist võrguühenduse
kasutusvõimsuse tasu ei rakendata.
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Ostja tasub iga liitumispunkti kohta:






Võrguühenduse kuutasu
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu madalpingel kokkulepitud läbilaskevõime (amper) alusel ja keskpingel
kokkulepitud läbilaskevõime (kilovatt) alusel selle 630 kW ületava osa eest.
Kui hinnapakett sisaldab kasutusvõimsust, siis võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu esitatakse liitumispunkti
kalendrikuus mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse alusel. Kasutusvõimsus on tunni keskmine
aktiivvõimsus.
Reaktiivenergia eest vastavalt reaktiivenergia hinnakirjale.

Hinnakirjade selgitused




Hinnakirjade juures on toodud peamised
rakendamise tingimused. Täpsed põhimõtted on
toodud võrgulepingu tüüptingimustes.
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.
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Reaktiivenergia hinnakiri
Tariifi nimetus
– Reaktiivenergia tarbimine 6–35 kV pingel
– Reaktiivenergia võrku andmine 6–35 kV pingel
– Reaktiivenergia tarbimine alla 6 kV pingel
– Reaktiivenergia võrku andmine alla 6 kV pingel

Nimetus
Võrguühenduse kasutamise tasu 220V pingesüsteemi
kasutamisel:
– 220V pingesüsteemi kasutamise tasu korteris
– 220V pingesüsteemi kasutamise tasu
Edastustasu võrguühenduse ajutisel kasutamisel:
– elektri edastamine võrguühenduse ajutisel kasutamisel

Võrgutasu
käibemaksuta
0,36
0,57
0,51
0,70

Mõõtühik
senti / kvarh
senti / kvarh
senti / kvarh
senti / kvarh

Mõõtühik

Võrgutasu
käibemaksuta

Võrgutasu
käibemaksuga

€ kuus
€ / A kuus

2,77
0,35

3,32
0,42

senti / kWh

9,80

11,76

Riiklikud tasud ja maksud
Nimetus

Hind
käibemaksuta

Hind
käibemaksuga

Taastuvenergia tasu kuni 31.12.2019

1,04

senti/kWh

1,25

senti/kWh

Taastuvenergia tasu alates 1.01.2020

1,13

senti/kWh

1,36

senti/kWh

Elektriaktsiis

0,447

senti/kWh

0,54

senti/kWh

Kõik Elektrilevi hinnad (v.a riiklikud tasud ja maksud) on kooskõlastatud Konkurentsiametiga, nende otsuse number nr nr 7-3/2018-117,
01.10.2018

