
 
 

 

OTSUS 

01.10.2019 nr 7-3/2019-055 

AS ELVESO elektri võrgutasude kooskõlastamine 

1. Haldusmenetluse alustamine 

Elektrituruseaduse1 (ELTS) § 1 lõigete 1 ja 2 kohaselt näeb seadus ette elektrituru toimimise 

põhimõtted, lähtudes vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, keskkonnanõuete ja tarbija 

vajaduste kohane tõhus elektrivarustus ning energiaallikate tasakaalustatud, keskkonnahoidlik ja 

pikaajaline kasutamine. ELTS § 1 lõikes 1 nimetatud tegevuses järgitakse koostöö, võrdse 

kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtet. 

ELTS § 73 lõike 3 kohaselt on võrguettevõtjal õigus esitada Konkurentsiametile kooskõlastamise 

taotlusi erinevate võrgutasude osas nii koos kui eraldi. ELTS § 73 lõike 1 tulenevalt on 

Konkurentsiameti ülesandeks kooskõlastada ELTS § 71 lõike 1 punktides 3 – 6 nimetatud 

võrgutasud, välja arvatud elektrienergia transiidi eest võetav edastamistasu. 

ELTS § 71 lõike 3 kohaselt peavad võrgutasude kehtestamisel aluseks võetud kriteeriumid olema 

läbipaistvad ja järgima võrdse kohtlemise põhimõtet. ELTS § 71 lõikest 4 tulenevalt peab 

võrgutasude hinnakujundus arvestama varustuskindluse ja tõhususe tagamise ning turgude 

integreerimise vajadust, samuti selles valdkonnas tehtavate uurimuste tulemusi. ELTS § 71 

lõikest 5 lähtuvalt peab võrgutasude suurus võimaldama võrguettevõtjal täita õigusaktist ja 

tegevusloa tingimustest tulenevaid kohustusi ning tagama põhjendatud tulukuse investeeritud 

kapitalilt. 

ELTS § 72 lõike 4 alusel töötas Konkurentsiamet välja ELTS § 71 lõike 1 punktides 3 kuni 5 

nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika 

„Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtne metoodika”2 (edaspidi Metoodika), mis muu 

hulgas arvestab §-s 71 sätestatut ning sellest juhindutakse võrgutasude kooskõlastamisel. 

Metoodika on abistavaks vahendiks võrgutasude kooskõlastuse taotlemisel ning seda 

rakendatakse sarnaselt ja ühetaoliselt kõigi Konkurentsiameti regulatsiooni alla kuuluvate 

ettevõtjate tegevuse analüüsimisel ning võrgutasude kooskõlastamisel järgides võrdse 

kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtet.  

ELTS-i §-st 71 ja Metoodikast tulenevalt peavad võrgutasud olema kujundatud kulupõhiselt. 

Tulenevalt võrgutasude kooskõlastamise regulatsiooni eesmärgist (ELTS § 1 lõige 1) on 

                                                 

1  https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005 

2  Kinnitati 21.12.2018 Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/2018-027 ning on avalikustatud 

Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee 

http://www.konkurentsiamet.ee/
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Konkurentsiametil õigus hinnata, kas võrgutasudesse arvestatud komponendid on taotletud 

mahus vajalikud ja põhjendatud. 

ELTS § 93 lõike 7 kohaselt teeb Konkurentsiamet otsuse temale ELTS-i alusel esitatud 

kooskõlastamistaotluse kohta 90 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Eriti keeruka või 

töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemise korral võib Konkurentsiamet pikendada seda 

tähtaega 180 päevani. Tähtaja pikendamisest tuleb taotluse esitajale enne esialgse tähtaja 

möödumist teatada. ELTS § 93 lõike 8 alusel peatatakse ELTS § 93 lõikes 7 nimetatud tähtaja 

kulgemine ajaks, kuni Konkurentsiametile esitatakse tema poolt nõutud kooskõlastamistaotluse 

kohta otsuse tegemiseks vajalik teave. 

2. Taotleja andmed 

AS ELVESO; aadress Ehituse 9, Jüri alevik, 75301 Rae vald; registrinumber 10096975; e-post 

info@elveso.ee. 

Elektrienergia edastamine klientidele ei ole AS ELVESO põhitegevus. 2018 majandusaasta 

aruande järgi moodustab elektrienergia jaotuse müügitulu kogutuludest 10,97%.  

Käesoleval ajal kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 23.11.2016 otsusega 

nr 7.1-5/16-004 (23.11.2016 Otsus). 

3. Menetluse käik ja asjaolud 

19.09.2019 registreeriti Konkurentsiametis AS ELVESO taotlus elektrienergia võrgutasude 

kooskõlastamiseks (Taotlus), kuna muutunud on ettevõtjast sõltumatu kulu ehk Elektrilevi OÜ-lt 

sisse ostetava võrguteenuse kulu ja võrgukao elektrienergia ostukulu. 

Käesoleva otsuse kuupäeva seisuga kehtivad AS ELVESO võrgutasud kooskõlastas 

Konkurentsiamet 23.11.2016 Otsusega alljärgnevate põhjendatud kulude ja tulukuse alusel (vt 

tabel 1). 

Tabel 1   AS ELVESO võrguteenuse osutamise lubatud müügitulu 23.11.2016 Otsuses 

Hinnakomponendid Ühik 
23.11.2016 

Otsuses 

Võrguteenuse müügimaht MWh 11 567 

Muutuvkulud tuh € 427,92 

Kontrollitavad tegevuskulud tuh € 76,32 

Mittekontrollitavad tegevuskulud tuh € 1,96 

Kapitalikulu tuh € 13,04 

Põhjendatud tulukus tuh € 17,48 

Lubatud müügitulu tuh € 536,72 

Lubatud müügitulu suhe müügimahtu senti/kWh 4,64 

19.09.2019 registreeritud Taotluses on AS ELVESO muutnud vaid muutuvkuludes sisalduvat 

võrguteenuse ostukulu (lähtudes Elektrilevi OÜ alates 01.01.2019 kehtima hakanud võrgutasude 

hinnakirjast) ning võrgukao elektrienergia ostukulu. Ülejäänud kulukomponente ja võrguteenuse 

(edastamise) müügikogust (11 567 MWh) AS ELVESO Taotluses võrreldes Konkurentsiameti 

23.11.2016 Otsuses kajastatuga muutnud ei ole. 

mailto:info@elveso.ee


 3 (8) 

 

23.09.2019 saatis Konkurentsiamet AS-ile ELVESO e-kirja Taotluses esitatud andmete 

täpsustamiseks. 

24.09.2019 esitas AS ELVESO täpsustatud Taotluse võrgutasude kooskõlastamiseks. 

30.09.2019 esitas AS ELVESO korrigeeritud Taotluse võrgutasude kooskõlastamiseks. 

AS ELVESO poolt kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud on esitatud alljärgnevas tabelis (vt 

Tabel 2   Kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud. 

Tabel 2   Kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud 

Pakett Võrgutasu ühik 
23.11.2016 

Otsus 
Taotlus Muutus 

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A          

VT1 Põhitariif senti/kWh 5,03 4,40 -12,5% 

            
VT2 Ajatariifiga päevatariif senti/kWh 5,95 5,21 -12,4% 

VT2 Ajatariifiga öötariif senti/kWh 3,43 3,00 -12,5% 

            
VT3 Ampritasuga ajatariifi päevatariif senti/kWh 3,80 3,32 -12,6% 

VT3 Ampritasuga ajatariifi öötariif senti/kWh 2,16 1,89 -12,5% 

VT3 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,37 0,32 -13,5% 

            
VT4 Küttepaketi ajatariifi päevatariif senti/kWh 3,80 3,32 -12,6% 

VT4 Küttepaketi ajatariifi öötariif senti/kWh 2,16 1,89 -12,5% 

VT4 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,37 0,32 -13,5% 

            
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A          

VT5 Ampritasuga põhitariif 63 A senti/kWh 3,50 3,06 -12,6% 

VT5 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,29 0,25 -13,8% 

            
VT6 Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A senti/kWh 4,16 3,64 -12,5% 

VT6 Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A senti/kWh 2,43 2,13 -12,3% 

VT6 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,29 0,25 -13,8% 

            
  Reaktiivenergia hind senti/kvarh 2,22 1,94 -12,6% 

4. Võrgutasude kujunemine 

Metoodika punkt 5.4 selgitab, et mittekontrollitavate sisseostuhindade muutumisel võib 

arvestada kooskõlastatud võrgutasud ümber alljärgneva valemi alusel: 

 
kus: 

tn - uus kooskõlastatav võrgutasu; 

tn-1 - Konkurentsiameti kehtiva otsuse järgne tasu; 

Tn  - uute sisseostuhindade alusel arvestatud lubatud müügitulu; 

Tn-1 - Konkurentsiameti kehtiva otsuse järgne lubatud müügitulu; 

K  - tasu muutuse koefitsient, mis võrdub Tn ja Tn-1 suhtega. 

23.11.2016 kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega nr 7.1-5/16-004 AS ELVESO võrgutasud. 
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16.03.2017 otsusega nr 7-3/2017-019 kooskõlastas Konkurentsiamet Elektrilevi OÜ 

võrguteenuste tasud, millega muudeti erinevate hinnapakettide kasutustasude struktuuri. 

01.10.2018 otsusega nr 7-3/2018-1173 kooskõlastas Konkurentsiamet Elektrilevi OÜ 

võrguteenuste tasud, mis hakkasid kehtima 01.01.2019. Viimases otsuses järgiti varem kehtinud 

võrgutasude struktuuri. 

Alljärgnevas tabelis (vt Tabel 3   Muudatused muutuvkuludes on toodud AS ELVESO 

muutuvkulude muutus lähtudes Elektrilevi OÜ uutest tasudest, mida on võrreldud kehtiva otsuse 

muutuvkuludega. 

Tabel 3   Muudatused muutuvkuludes 4 

rida Näitaja Ühik 
23.11.2016 

Otsus 
Taotlus 

1 Võrguteenuse müügimaht MWh 11 567 11 567 

2 Võrgukadu % 1,14 1,14 

3 Võrgukadude maht MWh 134 134 

4 Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostuhind €/MWh 31,97 50,83 

5 Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostukulu tuh € 4,27 6,79 

6 
Võrguteenuse edastamise ostumaht madalpingel 6-35 

alajaama 0,4 kV poolel üle 63 A (VMA2) 
MWh 11701 11701 

7 sh ostumaht päevahinnaga MWh 6 785 6 785 

8 sh ostumaht ööhinnaga  MWh 4 916 4 916 

9 Võrguühenduse kasutamise kilovatipõhine maht  kW kuus 2 328 2 328 

10 Võrguühenduse liitumispunktide arv (VMA2) tk x 22 

11 Võrguühenduse läbilaskevõime  A kuus x 14 360 

12 Võrguteenuse edastamistasu päevahind (VMA2) senti/kWh 3,82 2,67 

13 Võrguteenuse edastamisetasu ööhind (VMA2) senti/kWh 2,20 1,54 

14 Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu (VMA2) €/kW kuus 1,52 1,83 

15 Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (VMA2) €/A kuus x 0,18 

16 Võrguühenduse kuutasu (VMA2) €/tk kuus x 17,87 

17 Võrguteenuse ostukulu kokku  tuh € 409,86 343,75 

18 Reaktiivenergia tarbimise maht alla 6 kV pingel  Mvarh 2000 2000 

19 Reaktiivenergia tarbimise hind alla 6 kV pingel  senti/kvarh 0,69 0,51 

20 Reaktiivenergia tarbimise kulu tuh € 13,80 10,20 

21 Muutuvkulud kokku  tuh € 427,92 360,74 

Alljärgnevalt on Konkurentsiamet ära toonud muutuvkulude muudatuste põhjendused: 

1) Tabeli 3 rida 4. Nimetatud real on AS ELVESO kajastanud võrgukadude katteks ostetava 

elektrienergia ostuhinna muutuse. Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia hinna on 

ettevõtja prognoosinud tarnelepingu alusel kujunenud viimase 12 kuu kaalutud keskmise 

elektrienergia ostuhinna ja bilansihoidmise teenuse ostuhinna alusel (vt Tabel 4). 

                                                 

3  http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18292  

4  Tabelis 3 toodud numbriliste näitajate korrutamisel saadud tulemus võib erineda tabeli 3 summa ridadel (read 5, 

17, 20) olevatest numbritest ümardamisest tuleneval põhjusel. Nimelt sisaldavad Konkurentsiameti käsutuses olevas 

Excelis esitatud andmed käesoleva otsuse tabelis 3 kajastatust rohkem komakohti, mille alusel tabeli 3 summa 

ridadel olevad numbrid on arvutatud. 

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18292
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Tabel 4   Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia hinna kujunemine 

Kuu 

Võrgukadu 

(MWh) 

Kuu kaalutud keskmine 

elektrienergia ostuhind 

(€/MWh) 

Maksumus 

(tuh €) 

jaan.19 9,54 58,14 0,55 

veebr.19 8,01 48,43 0,39 

märts.19 7,97 41,27 0,33 

apr.19 5,00 43,84 0,22 

mai.19 4,41 45,87 0,20 

juuni.19 0,74 48,71 0,04 

juuli.19 0,81 51,67 0,04 

aug.19 2,03 52,63 0,11 

sept.18 5,66 52,77 0,30 

okt.18 7,44 48,32 0,36 

nov.18 8,50 54,68 0,46 

dets.18 9,34 55,07 0,51 

Kokku 69,46 50,61 3,52 

Bilansihoidmise teenuse ostuhind  0,22  

Võrgukadude katteks ostetava 

elektrienergia ostuhinna prognoos  50,83  

Bilansihoidmise teenuse ostuhind on võrgukadude katteks elektrienergia ostmisega seotud 

põhjendatud lisateenuse ostuhind. AS-il ELVESO on sõlmitud „Avatud tarne ja 

elektriportfelli halduse leping“ Scener OÜ-ga (varem OÜ Baltic Energy Services). 24.10.2017 

sõlmitud lepingu muutmise kokkuleppe kohaselt on tasu kadude ostuks kulunud elektrienergia 

iga MWh kohta 0,22 €. 

2) Tabeli 3 rida 5. Nimetatud rea muutus on tingitud eelnevas punktis käsitletud rea 4 muutusest 

alljärgnevalt: 

rida 5 (võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostukulu) 6,79 tuh € võrdub rea 3 väärtus 

134 MWh korrutada rea 4 väärtusega 50,83 €/MWh, mis on jagatud 1000-ga ühikute 

teisendamiseks tuh eurodesse; 

3) Tabeli 3 read 12, 13 ja 14. Kõigi nimetatud tabeli 3 ridade muutuste põhjuseks on alates 

01.01.2019 Elektrilevi OÜ poolt rakendatavate võrgutasude muutumine, mis on 

kooskõlastatud Konkurentsiameti 01.10.2018 otsusega nr 7-3/2018-117. 

4) Tabeli 3 read 10, 11, 15 ja 16. Nimetatud tabeli 3 ridade lisandumise põhjuseks on 

muudatused Elektrilevi OÜ poolt rakendatava võrguteenuste hinnakirja struktuuris (eeskätt 

võrguühenduse kasutamist võimaldavate tasude osas) ja Elektrilevi OÜ võrgulepingu 

tüüptingimustes madalpingel üle 63 A ja keskpingel (edaspidi Tüüptingimused5; 

kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2017 otsusega nr 7-10/2017-010). Nimelt lisandus 

alates 01.07.2017 Elektrilevi OÜ hinnakirja struktuuris võrguühenduse kasutamist 

võimaldavate tasude nimekirja võrguühenduse kuutasu liitumispunkti kohta6 (vt Tabel 3 rida 

17) ja võrguühenduse läbilaskevõime tasu (vt Tabel 3 rida 16). Läbilaskevõime tasu 

                                                 

5  https://www.elektrilevi.ee/et/abi/hinnakirjad-tingimused-vormid-aruanded 

6  Vastavalt Tüüptingimuste p 10.14.4 kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja võrguteenuste eest 

iga liitumispunkti kohta eraldi. 
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arvutatakse võrgulepingus võrguühenduse suhtes kokkulepitud läbilaskevõime alusel 

(Tüüptingimuste p 10.14.1). Eelnevast lähtuvalt on AS ELVESO Taotluses võrguühenduse 

kasutamise võimaldamise senisele kogusele (real 10) lisanud: 

a) real 10 võrguühenduse (liitumispunktide) arvu madalpingel üle 63 A ja real 11 võrgu-

lepingus kokku lepitud võrguühenduse läbilaskevõime koguse (pakett VMA2) ning 

b) real 15 võrguühenduse läbilaskevõime tasu ja real 16 võrguühenduse kuutasu (pakett 

VMA2). 

5) Tabeli 3 rida 17. Nimetatud rea muutus on tingitud käesolevas punktis eelnevalt käsitletud 

ridade muutustest alljärgnevalt: 

rida 17 (võrguteenuse ostukulu kokku) 343,75 tuh € võrdub:  

1) rea 7 väärtuse 6785 MWh ja rea 12 väärtuse 2,67 senti/kWh korrutise; 

2) rea 8 väärtuse 4916 MWh ja rea 13 väärtuse 1,54 senti/kWh korrutise; 

summaga, mis on jagatud 100-ga ühikute teisendamiseks tuh eurodesse, 

3) rea 9 väärtuse 2328 kW kuus ja rea 14 väärtuse 1,83 €/kW kuus korrutise; 

4) rea 10 väärtuse 22 tk ja rea 16 väärtuse 17,87 €/tk kuus korrutise; 

5) rea 11 väärtuse 14 360 A kuus ja rea 15 väärtuse 0,18 €/A kuus korrutise, 

summaga, mida on korrutatud 12 kuuga aastase kulu saamiseks ning jagatud 1000-ga 

ühikute teisendamiseks tuh eurodesse. 

6) Tabeli 3 rida 19. Nimetatud real on esitatud reaktiivenergia tarbimise tasu muutus, mis 

tuleneb Elektrilevi OÜ hinnakirja muutusest alates 01.01.2019. 

7) Tabeli 3 rida 20. Nimetatud rea muutus on tingitud eelnevas punktis käsitletud rea 19 

muutusest alljärgnevalt: 

rida 20 (reaktiivenergia tarbimise kulu) 10,20 tuh € võrdub rea 18 väärtus 2000 Mvarh 

korrutada rea 19 väärtusega 0,51 senti/kvarh, mis on jagatud 100-ga ühikute teisendamiseks 

tuh eurodesse; 

8) Tabeli 3 rida 21. Kuna tabelis 3 muutusid read 5, 17 ja 20, siis muutuvad ka muutuvkulud 

real 21. Muutuvkulud (rida 21) 360,74 tuh € kujunevad, kui liita võrgukadude ostukulud  6,79 

tuh € (tabel 3 rida 5), võrguteenuste ostukulu kokku 343,75 tuh € (tabel 3 rida 17) ja 

reaktiivenergia tarbimise kulu 10,20 tuh € (tabel 3 rida 20). 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 5) on toodud lubatud müügitulu muutus lähtudes muutunud 

muutuvkuludest. 

Tabel 5   Lubatud müügitulu muutus 

rida Hinnakomponendid Ühik 
23.11.2016 

Otsus 
Taotlus 

Muutus 

% 

1 Muutuvkulud tuh € 427,92 360,74 -15,7 

2 Kontrollitavad tegevuskulud tuh € 76,32 76,32 0,0 

3 Mittekontrollitavad tegevuskulud tuh € 1,96 1,96 0,0 

4 Kapitalikulu tuh € 13,04 13,04 0,0 

5 Põhjendatud tulukus tuh € 17,48 17,48 0,0 

6 Lubatud müügitulu tuh € 536,72 469,54 -12,5 

7 Võrguteenuse müügimaht MWh 11 567 11 567 0,0 

8 Lubatud müügitulu suhe müügimahtu senti/kWh 4,64 4,06 -12,5 
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Metoodika punkt 5.4 kohane koefitsient on: 

K = 469,54 / 536,72 = 0,8748 7 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 6) on koefitsiendi K alusel arvutatud uued AS ELVESO võrguteenuste 

tasud. 

Tabel 6   AS ELVESO võrgutasude kujunemine 

Pakett Võrgutasu Tariifi ühik 
23.11.2016 

Otsus 

Koefit-

sient 
Taotlus 

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A          

VT1 Põhitariif senti/kWh 5,03 0,8748 4,40 

           

VT2 Ajatariifiga päevatariif senti/kWh 5,95 0,8748 5,21 

VT2 Ajatariifiga öötariif senti/kWh 3,43 0,8748 3,00 

           

VT3 Ampritasuga ajatariifi päevatariif senti/kWh 3,80 0,8748 3,32 

VT3 Ampritasuga ajatariifi öötariif senti/kWh 2,16 0,8748 1,89 

VT3 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,37 0,8748 0,32 

           

VT4 Küttepaketi ajatariifi päevatariif senti/kWh 3,80 0,8748 3,32 

VT4 Küttepaketi ajatariifi öötariif senti/kWh 2,16 0,8748 1,89 

VT4 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,37 0,8748 0,32 

           
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A         

VT5 Ampritasuga põhitariif 63 A senti/kWh 3,50 0,8748 3,06 

VT5 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,29 0,8748 0,25 

           
VT6 Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A senti/kWh 4,16 0,8748 3,64 

VT6 Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A senti/kWh 2,43 0,8748 2,13 

VT6 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,29 0,8748 0,25 

           
  Reaktiivenergia hind senti/kvarh 2,22 0,8748 1,94 

Kuna AS ELVESO poolt 30.09.2019 Konkurentsiametile kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud 

on kujundatud ELTS § 1 lõigete 1 ja 2, § 71, § 72 ja § 73 lõikega 1 kooskõlas olevalt ning 

tuginedes Metoodika punktile 5.4, peab Konkurentsiamet kooskõlastamiseks esitatud 

võrgutasusid põhjendatuks.  

  

                                                 

7  Konkurentsiametile on müügitulude kohta teada andmed rohkem kui kümnendiku täpsusega (kajastatud Exceli 

tabelites). Arvutuste tegemisel lähtub Konkurentsiamet Exceli tabelis kajastatud täpsematest andmetest. 
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Lähtudes eeltoodust ja juhindudes ELTS § 1 lõigetest 1 ja 2, §-st 71, §-st 72, § 73 lõikest 1 ja 

ELTS-is sätestatu alusel väljatöötatud Metoodikast 

otsustan: 

kooskõlastada AS ELVESO 30.09.2019.a kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud alljärgnevalt: 

Pakett Võrgutasu nimetus ühik Võrgutasu 

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A     

VT1 Põhitariif senti/kWh 4,40 

       

VT2 Ajatariifiga päevatariif senti/kWh 5,21 

VT2 Ajatariifiga öötariif senti/kWh 3,00 

       

VT3 Ampritasuga ajatariifi päevatariif senti/kWh 3,32 

VT3 Ampritasuga ajatariifi öötariif senti/kWh 1,89 

VT3 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,32 

       

VT4 Küttepaketi ajatariifi päevatariif senti/kWh 3,32 

VT4 Küttepaketi ajatariifi öötariif senti/kWh 1,89 

VT4 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,32 

       

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A     

VT5 Ampritasuga põhitariif 63 A senti/kWh 3,06 

VT5 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,25 

       

VT6 Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A senti/kWh 3,64 

VT6 Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A senti/kWh 2,13 

VT6 Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,25 

       

  Reaktiivenergia hind senti/kvarh 1,94 

 

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on AS-il ELVESO õigus esitada 30 päeva jooksul alates 

käesoleva otsuse teatavaks tegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks 

Tallinna Halduskohtule. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marilin Tilkson 

regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja 
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