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O T S U S  

Tallinn 

 

29.01.14 nr 7.1-5/14-008 

AS-i ELVESO võrgutasude kooskõlastamise kohta 

 

 

1. HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE, KÄIK JA ASJAOLUD 

 

1.1. Haldusmenetluse alustamine 

 

Elektrituruseaduse (ELTS) § 94 lõike 1 punkti 8 järgi kooskõlastab Konkurentsiamet (KA) 

ELTS § 71 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud võrgutasud, välja arvatud elektrienergia transiidi 

eest võetava edastamistasu, lähtudes § 40 lõikest 7 ning §-dest 44, 59 ja 71–73. EITS § 96  

lõikest 1 tulenevalt esitavad turuosaline ning riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus KA-le 

selle nõudel andmeid, mida KA vajab oma ülesannete täitmiseks.  

 

ELTS § 1 lõigete 1 ja 2 alusel 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 lõige 1 sätestab, et võrguettevõtja kooskõlastab KA-ga ELTS § 71 lõike 1      

punktides 3–6 nimetatud võrgutasud. Kooskõlastamise nõuet ei kohaldata elektrienergia transiidi 

eest võetava edastamistasu suhtes. Võrgutasude kooskõlastamisel arvestab KA muu hulgas §-des 

40, 44, 59, 71 ja 72 sätestatut ning võrguettevõtja asjakohaseid tüüptingimusi. ELTS § 73 lõike 3 

järgi on võrguettevõtjal õigus esitada KA-le kooskõlastamise taotlusi erinevate võrgutasude osas 

nii koos kui eraldi ning KA on kohustatud tegema nende taotluste osas otsuse vastavuses      

ELTS-iga. 

 

ELTS § 71 lõike 1 punktide 3-6 kohaselt võtab võrguteenust osutav võrguettevõtja tasu: 

 

1) võrguühenduse kasutamise võimaldamise eest (võrguühenduse kasutamise tasu); 

2) elektrienergia edastamise eest (edastamistasu); 

3) võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest; 

4) võrgust võetava ja võrku antava reaktiivenergia eest. 

 

ELTS § 71 lõigete 2–7 ja § 72 lõigete 1–3 alusel kehtestab võrguettevõtja oma 

teeninduspiirkonna võrgutasud kooskõlas ELTS-iga ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega 

(ELTS § 71 lõige 2). Võrgutasude kehtestamisel aluseks võetud kriteeriumid peavad olema 



2 

 

läbipaistvad ja järgima võrdse kohtlemise põhimõtet (ELTS § 71 lõige 3). Võrgutasu hinda 

kujundades peab arvestama varustuskindluse ja tõhususe tagamise ning turgude integreerimise 

vajadust, samuti selles valdkonnas tehtavate uurimuste tulemusi (ELTS § 71 lõige 4). 

Võrgutasude suurus peab võimaldama võrguettevõtjal täita õigusaktist ja tegevusloa tingimustest 

tulenevaid kohustusi ning tagama põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt                            

(ELTS § 71 lõige 5). Võrguettevõtja kujundab edastamistasu nii, et see tagab liitumistasu ja 

võrguühenduse kasutamise tasu maksnud turuosalisele võimaluse edastada elektrienergiat kogu 

süsteemi ulatuses (ELTS § 71 lõige 6). Erinevatel võrguettevõtjatel võivad olla erinevad 

võrgutasud  (ELTS § 71 lõige 7). Ühe võrguettevõtja teeninduspiirkonnas ei või edastamistasu 

ega võrguühenduse kasutamise tasu sõltuda turuosalise asukohast (ELTS § 72 lõige 1). 

Võrguettevõtjal on õigus eristada sama võrguteenuse eest võetavaid võrgutasusid ja 

võrguteenuse osutamise muid tingimusi sõltuvalt pinge ja varustuskindluse tasemest, järgides 

ELTS-i muid asjakohaseid sätteid (ELTS § 72 lõige 2). Võrguettevõtjal on õigus moodustada 

turuosaliste rühmi ning rühmakaupa eristada võrgutasusid ja võrguteenuste osutamise muid 

tingimusi, järgides ELTS-i muid asjakohaseid sätteid (ELTS § 72 lõige 3). 

  

ELTS § 72 lõike 4 kohaselt töötab KA välja ja avalikustab ELTS § 71 lõike 1 punktides 3–5 

nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika 

ning lähtub sellest võrguettevõtjate võrgutasude kooskõlastamisel. KA kasutatav metoodika peab 

muu hulgas arvestama §-s 71 sätestatut. Eeltoodust lähtudes on KA välja töötanud ja 

avalikustanud oma veebilehel (http://www.konkurentsiamet.ee) „Elektrienergia võrgutasude 

arvutamise ühtse metoodika” (Metoodika), mis kinnitati 29.04.2013 KA peadirektori 

käskkirjaga. Metoodika on abistavaks vahendiks võrgutasude kooskõlastuse taotlemisel ning 

seda rakendatakse sarnaselt ja ühetaoliselt kõigi KA regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate 

tegevuse analüüsimisel ning võrgutasude kooskõlastamisel järgides võrdse kohtlemise ning 

proportsionaalsuse põhimõtet. Õiguslikus mõttes on tegemist KA kaalutlusõiguse ennetava 

piiritlemisega (regulatsioonimetoodika täpsustamine enne võrgutasude regulatsiooni 

rakendumist) ja võrgutasude regulatsiooni subjektide teavitamisega, mis loob võimaluse 

tagasisideks ja aitab vältida kõikvõimalikke arusaamatusi juba enne konkreetse võrgutasude 

regulatsiooni menetluse algust. Metoodika ei ole õigusakt, vaid KA kui sõltumatu regulaatori 

kaalutlusõiguse kasutamist tutvustav dokument, millel on halduseväliselt informatiivne, mitte 

normatiivne tähendus. Halduseeskirja normid omandavad faktilise välismõju nende kohaldamise 

tulemusena. Metoodika väljatöötamisel on arvestatud ELTS § 1 lõigete 1 ja 2, § 16 lõike 1, § 71, 

§ 72 lõike 4, § 73 lõike 1 ning § 96 lõike 1 sätetega.  

 

Seega juhindub KA võrgutasude kooskõlastamisel ELTS § 71, § 72 lõigetest 1 kuni 4 ning KA 

poolt välja töötatud Metoodikast. Metoodika eesmärgid on: 

 

1) sõnastada metoodilised alused, millest KA hakkab lähtuma talle ELTS-i alusel pandud 

hinnaregulaatori ülesannete täitmisel turgu valitsevate ettevõtjate suhtes;  

2) kindlustada võrguettevõtjate võrgutasude kooskõlastamisel ja majandustegevuse 

kontrollimisel ettevõtjate võrdne kohtlemine ja ühetaoline halduspraktika;  

3) tarbijate kaitsmine;  

4) regulatsioonivõtete kasutamine, mis võimaldavad ettevõtjatel jääda majanduslikult ja 

finantsiliselt elujõuliseks, s.o. katta jooksvad ärikulud ja finantseerida oma- ja 

võõrvahendite arvel vajalikke investeeringuid;  

5) luua ettevõtjale piisav motivatsioon oma tegevuse efektiivsemaks korraldamiseks. 

 

ELTS § 71 lõikest 5 tulenevalt peavad võrgutasud olema kujundatud kulupõhiselt. Tulenevalt 

võrgutasude kooskõlastamise regulatsiooni eesmärgist (ELTS § 1 lõiked 1 ja 2) on KA-l õigus 

hinnata, kas võrgutasudesse arvestatud komponendid on taotletud mahus vajalikud ja 

põhjendatud. 

 

http://www.konkurentsiamet.ee/
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ELTS § 94 lõike 2 kohaselt teeb KA otsuse temale ELTS alusel esitatud kooskõlastamistaotluse 

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

kooskõlastamistaotluse menetlemise korral võib KA pikendada seda tähtaega 180 päevani. 

Tähtaja pikendamisest tuleb taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist teatada. ELTS        

§ 94 lõike 3 kohaselt peatatakse ELTS § 94 lõikes 2 nimetatud tähtaja kulgemine ajaks, kuni 

KA-le esitatakse tema poolt nõutud kooskõlastamistaotluse kohta otsuse tegemiseks vajalik 

teave.  

 

24.01.2014 registreeriti KA-s AS-i ELVESO (ELVESO) taotlus nr 4-7/139 võrgutasude 

kooskõlastamiseks vastavalt tabelile 1: 

 

Tabel 1. ELVESO taotletavad võrgutasud 

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A Ühik Võrgutasu 

Põhitariif eurosenti/kWh 5,37 

      

Ajatariifiga päevatariif eurosenti/kWh 6,35 

Ajatariifiga öötariif eurosenti/kWh 3,66 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,06 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,31 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,40 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,06 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,31 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,40 

   

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A Ühik  Võrgutasu 

Ampritasuga põhitariif 63 A eurosenti/kWh 3,74 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,31 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A eurosenti/kWh 4,44 

Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A eurosenti/kWh 2,60 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,31 

      

Reaktiivenergia hind eurosenti/kvarh 2,37 

 

1.2. Taotleja andmed 

 

AS ELVESO, äriregistrikood 10096975, asukoht Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, 

75301, e-post: info@elveso.ee. AS-i ELVESO põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine. Lisategevusaladeks on väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük, veekogumine,        

-töötlus ja -varustus, elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, kanalisatsioon ja heitveekäitlus, 

ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, kütte-, ventilatsiooni- ja 

kliimaseadmete paigaldus, raamatupidamine, maksualane nõustamine, enda või renditud 

kinnisvara üürileandmine ja käitus, veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, elektrienergia 

müük ning muu teimimine ja analüüs. AS ELVESO omab elektrienergia jaotusteenuse 

osutamiseks KA poolt ELTS § 94 lõike 1 punkti 1 alusel 24.05.2004 antud vastavasisulist 

tegevusluba nr 80-TL/ElTS. AS ELVESO on 100% Rae valla omandis olev äriühing. Ettevõtte 

majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Käesoleva otsuse kuupäeva seisuga on 

kehtivad võrgutasud alljärgnevad (vt tabel 2): 
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Tabel 2. Käesoleva otsuse kuupäeva seisuga kehtivad võrgutasud 

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A Ühik Võrgutasu 

Põhitariif eurosenti/kWh 5,50 

      

Ajatariifiga päevatariif eurosenti/kWh 6,50 

Ajatariifiga öötariif eurosenti/kWh 3,75 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,16 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,36 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,41 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,16 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,36 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,41 

   

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A Ühik  Võrgutasu 

Ampritasuga põhitariif 63 A eurosenti/kWh 3,83 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,32 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A eurosenti/kWh 4,55 

Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A eurosenti/kWh 2,66 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,32 

      

Reaktiivenergia hind eurosenti/kvarh 2,43 

 

1.3. Menetluse käik ja asjaolud 

 

24.01.2014 registreeriti KA-s ELVESO taotlus nr 4-7/139 võrgutasude kooskõlastamiseks 

vastavalt  tabelile 1. Taotletavate võrgutasude kontrollimisel on KA alljärgnevatel seisukohtadel: 

 

28.03.13 otsusega nr 7.1-5/13-006 (Otsus) kooskõlastas KA ELVESO-le käesoleva otsuse 

kuupäeva seisuga kehtivad võrgutasud. Võrgutasud kooskõlastati tabelis 3 kajastatud 

põhjendatud kulude ja tulukuse alusel. 

 

Tabel 3. ELVESO võrguteenuse osutamise lubatud müügitulu 

  
 

Otsus 

1 Võrguteenuse müügimaht (MWh) 11 070 

2 Võrgukadu (%) 1,11 

3 Võrgukadude maht (MWh) 124 

4 Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostuhind (eurot/MWh) 40,73 

5 Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostukulud (tuh eurot) 5,07 

6 

Võrguteenuse edastamise ostumaht madalpingel üle 63 A 6-35 alajaama      

0,4 kV poolel, sh (MWh) 11 194 

7 Võrguteenuse edastamise ostumaht päevahinnaga (MWh) 6 336 

8 Võrguteenuse edastamise ostumaht ööhinnaga (MWh) 4 859 

9 Võrguteenuse võrguühenduse kasutamise kilovatipõhine maht (kW kuus) 2 292 

10 Võrguteenuse võrguühenduse kasutamise kasutustundide arv (h/aastas) 4 884 

11 Võrguteenuse edastamistasu päevahind (eurosenti/kWh) 3,94 

12 Võrguteenuse edastamisetasu ööhind (eurosenti/kWh) 2,27 

13 Võrguteenuse võrguühenduse kasutamise kilovatipõhine tasu (eurot/kW kuus) 1,57 

14 Võrguteenuse ostukulud kokku (tuh eurot) 403,09 



5 

 

15 Reaktiivenergia tarbimise maht alla 6 kV pingel (Mvarh) 782 

16 Reaktiivenergia tarbimise hind alla 6 kV pingel (eurosenti/kvarh) 0,71 

17 Reaktiivenergia tarbimise kulud alla 6 kV pingel (tuh eurot) 5,55 

18 Muutuvkulud kokku (tuh eurot) 413,71 

19 Mittekontrollitavad kulud (tuh eurot) 2,01 

20 Püsikulud (tuh eurot) 74,82 

21 Kapitalikulu (tuh eurot) 10,61 

22 Põhjendatud tulukus (tuh eurot) 20,97 

23 Lubatud müügitulu (tuh eurot) 522,12 

24 Kaalutud keskmine võrgutasu (eurosenti/kWh) 4,717 

 

Seoses alates 01.04.2014 Elektrilevi OÜ (ELV) poolt ELVESO-le rakendatavate madalamate 

võrgutasudega esitas ELVESO 24.01.2014 KA-le kooskõlastamiseks uued võrgutasud                  

(vt tabel 1). KA kontrollis ELVESO poolt kooskõlastamiseks esitatud võrgutasude põhjendatust 

lähtuvalt Otsuses kajastatud põhjendatud kulude ja tulukuse muutumisest. Otsuses võrgutasude 

arvutamise aluseks olevate põhjendatud kulude ja tulukuse ning lubatud müügitulu osas, mis olid 

toodud tabelis 3, on toimunud alljärgnevad muudatused (vt tabel 4).  

 

Tabel 4. ELVESO võrguteenuse osutamise lubatud müügitulu muudatused 

  
 

Otsus 

Taotletav 

müügitulu 

1 Võrguteenuse müügimaht (MWh) 11 070 11 070 

2 Võrgukadu (%) 1,11 1,11 

3 Võrgukadude maht (MWh) 124 124 

4 

Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia                   

ostuhind (eurot/MWh) 40,73 44,44 

5 

Võrgukadude katteks ostetava elektrienergia                  

ostukulud (tuh eurot) 5,07 5,53 

6 

Võrguteenuse edastamise ostumaht madalpingel üle 63 A            

6-35 alajaama 0,4 kV poolel, sh (MWh) 11 194 11 194 

7 Võrguteenuse edastamise ostumaht päevahinnaga (MWh) 6 336 6 336 

8 Võrguteenuse edastamise ostumaht ööhinnaga (MWh) 4 859 4 859 

9 

Võrguteenuse võrguühenduse kasutamise                         

kilovatipõhine maht (kW kuus) 2 292 2 292 

10 

Võrguteenuse võrguühenduse kasutamise                         

kasutustundide arv (h/aastas) 4 884 4 884 

11 Võrguteenuse edastamistasu päevahind (eurosenti/kWh) 3,94 3,82 

12 Võrguteenuse edastamisetasu ööhind (eurosenti/kWh) 2,27 2,20 

13 

Võrguteenuse võrguühenduse kasutamise                        

kilovatipõhine tasu (eurot/kW kuus) 1,57 1,52 

14 Võrguteenuse ostukulud kokku (tuh eurot) 403,09 390,71 

15 Reaktiivenergia tarbimise maht alla 6 kV pingel (Mvarh) 782 782 

16 

Reaktiivenergia tarbimise hind                                                 

alla 6 kV pingel (eurosenti/kvarh) 0,71 0,69 

17 

Reaktiivenergia tarbimise kulud                                            

alla 6 kV pingel (tuh eurot) 5,55 5,40 

18 Muutuvkulud kokku (tuh eurot) 413,71 401,64 

19 Mittekontrollitavad kulud (tuh eurot) 2,01 2,01 

20 Püsikulud (tuh eurot) 74,82 74,82 

21 Kapitalikulu (tuh eurot) 10,61 10,61 

22 Põhjendatud tulukus (tuh eurot) 20,97 20,97 
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23 Lubatud müügitulu (tuh eurot) 522,12 510,05 

24 Kaalutud keskmine võrgutasu (eurosenti/kWh) 4,717 4,608 

25 Kaalutud keskmise võrgutasu muutus (%)  -2,31 

26 Võrgutasude muutuse koefitsient (K)  0,97688 

 

Alljärgnevalt on KA ära toonud muudatuste põhjendused: 

 

1. Muudatus tabelis 4 real 4. Eelnimetatud tabeli 4 rea väärtuse kujundamisel on ELVESO 

lähtunud Metoodika punktis 6.5. märgitust, mille kohaselt võrgukadude katteks ostetava 

elektrienergia prognoositav hind peab olema põhjendatud ja efektiivne. Hinna põhjendatuse 

analüüsi aluseks on taotluse esitamisele eelneva 12-kalendrikuu Nord Pool Spot Eesti 

hinnapiirkonna hinna ja võrgukadude koguse alusel saadud kaalutud keskmine hind, millele 

lisatakse põhjendatud kulud, mis on vajalikud elektrienergia ostuks. Kaalutud keskmise hinna 

arvutamise aluseks on eelpoolnimetatud perioodi päev ette elektrituru tunnihind ja 

võrguettevõtja vastava tunni kaoenergia kogus. Tulenevalt eeltoodust on ELVESO 

prognoosinud võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostuhinna vastavalt alljärgnevale 

tabelile 5. 

 

Tabel 5. ELVESO võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostuhinna prognoos 

Kuu 

Võrgukadu 

(MWh) 

Kuu kaalutud 

keskmine 

elektrienergia 

ostuhind 

(€/MWh) 

Maksumus 

(tuh €) 

jaan.13 7,31 43,78 0,32 

veebr.13 6,82 41,06 0,28 

märts.13 5,82 46,39 0,27 

apr.13 14,84 44,47 0,66 

mai.13 15,85 38,49 0,61 

juuni.13 7,90 56,96 0,45 

juuli.13 11,06 40,69 0,45 

aug.13 10,06 45,73 0,46 

sept.13 7,85 44,59 0,35 

okt.13 16,49 49,12 0,81 

nov.13 16,90 43,79 0,74 

dets.13 15,71 38,83 0,61 

Kokku 136,59 43,86 5,99 

Bilansihoidmise teenuse 

ostuhind  0,58  

Võrgukadude katteks 

ostetava elektrienergia 

ostuhinna prognoos  44,44  

 

Bilansihoidmise teenuse ostuhind on võrgukadude katteks elektrienergia ostmisega seotud 

põhjendatud lisateenuse ostuhind. ELVESO ostab eelmainitud teenust bilansihoidmise 

teenuse osutajalt OÜ-lt Baltic Energy Services.  

 

KA, võtnud arvesse, et ELVESO on võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostuhinna 

prognoosinud vastavalt Metoodika punktile 6.15. ja ettevõttele 2013.a-l tegelikult kujunenud 

võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostukuludele ning võrrelnud bilansihoidmise 

teenuse ostuhinda ettevõtjale 2013.a-l rakendatud hinnaga (0,56 €/MWh), peab põhjendatuks 

ELVESO võrgukadude katteks ostetava elektrienergia ostuhinna prognoosi                     

44,44 €/MWh. 
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2. Muudatus tabelis 4 real 5. Eelnimetatud tabeli 4 rea muutus on tingitud käesoleva otsuse 

alampunktis 1 nimetatud rea muutusest, sest käesoleva punkti rea näitaja 5,53 tuh € 

moodustub tabeli 4 rea 3 124 MWh ja rea 4 44,44 €/MWh korrutisena, mis on ühikute 

teisendamiseks tuh eurodesse jagatud 1000-ga. 

 

3. Muudatused tabelis 4 ridadel 11, 12, 13 ja 16. Kõigi eelnimetatud tabeli 4 ridade muutuste 

põhjuseks on alates 01.04.2014 ELV poolt ELVESO-le rakendatavad madalamad võrgutasud, 

mis on kooskõlastatud KA 23.12.13 otsusega nr 7.1-5/13-013. 
 

4. Muudatused tabelis 4 ridadel 14, 17 ja 18. Eelnimetatud tabeli 4 ridade muutused on 

tingitud käesoleva otsuse alampunktis 3 nimetatud ridade muutustest, sest iga käesoleva 

punkti rea näitaja moodustub alljärgnevalt: 

 

rida 14 390,71 tuh eurot võrdub rea 7 6 336 MWh ja rea 11 3,82 eurosenti/kWh, rea 8 

4 859 MWh ja rea 12 2,20 eurosenti/kWh ning rea 9 2 292 kW kuus ja rea 13                     

1,52 eurot/kW kuus korrutiste summaga. Ridade 7 ja 11 ning 8 ja 12 korrutised on jagatud 

100-ga ühikute teisendamiseks tuh eurodesse. Ridade 9 ja 13 korrutis on korrutatud 12 kuuga 

aastase kulu saamiseks ning jagatud 1000-ga ühikute teisendamiseks tuh eurodesse;  
 

rida 17 5,40 tuh eurot võrdub rea 15 782 Mvarh ja rea 16 0,69 eurosenti/kvarh korrutisega, 

mis on jagatud 100-ga ühikute teisendamiseks tuh eurodesse; 

 

rida 18 401,64 tuh eurot võrdub rea 5 5,53 tuh eurot, rea 14 390,71 tuh eurot ja                   

rea 17 5,40 tuh eurot summaga; 

 

5. Muudatus tabelis 4 real 23. Kuna tabelis 4 muutus rida 18, muutub ka lubatud müügitulu. 

Uus lubatud müügitulu 510,05 tuh eurot kujuneb, kui liita omavahel muutuvkulud          

(401,64 tuh eurot), mittekontrollitavad kulud (2,01 tuh eurot), püsikulud (74,82 tuh eurot), 

kapitalikulu (10,61 tuh eurot) ja põhjendatud tulukus (20,97 tuh eurot). 

 

6. Muudatus tabelis 4 real 24. Kuna tabelis 4 muutus rida 23, muutub ka kaalutud keskmine 

võrgutasu. Uus kaalutud keskmine võrgutasu 4,608 eurosenti/kWh kujuneb, kui jagada      

rea 23 lubatud müügitulu summas 510,05 tuh eurot rea 1 võrguteenuse müügimahuga                

11 070 MWh ning saadud jagatis korrutada 100-ga (ühikute teisendamiseks eurosenti/kWh). 

  
Kokkuvõtteks. Tabel 4 kajastab järeldusi, mis tulenevad ELTS § 72 lõike 4 alusel KA-le antud 

õigusest välja töötada ja lähtuda võrgutasude kooskõlastamisel kaalutud keskmisel kapitalikulul 

põhinevast võrgutasude arvutamise ühtsest metoodikast ja ELTS § 71 sätestatust. Metoodikast 

tulenevalt on põhjendatud muutuvkulude (401,64 tuh eurot), mittekontrollitavate kulude          

(2,01 tuh eurot), püsikulude (74,82 tuh eurot), kapitalikulu (10,61 tuh eurot) ja põhjendatud 

tulukuse (20,97 tuh eurot) summa ehk lubatud võrgutasude müügitulu (kooskõlastatavates 

võrgutasudes) 510,05 tuh €. 

 

Mittekontrollitavate sisseostuhindade (ülekande- ja/või jaotusteenuse hind, võrgukadude 

elektrienergia hind) muutumisel arvestatakse kooskõlastatud võrgutasud ümber alljärgneva 

valemi alusel (Metoodika punkt 6.8.): 
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kus: 

 

tn - uus kooskõlastatav võrgutasu; 

tn-1 - kehtiva KA otsuse järgne tasu; 

Tn - uute sisseostuhindade alusel arvestatud lubatud müügitulu; 

Tn-1 - kehtiva KA otsuse järgne lubatud müügitulu; 

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

 

Järgnevalt on tabelis 6 toodud ELVESO võrgutasude kujunemine. 

 

Tabel 6. ELVESO võrgutasude kujunemine 
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A Ühik Otsus K 01.04.2014 

Põhitariif eurosenti/kWh 5,50 0,97688 5,37 

         

Ajatariifiga päevatariif eurosenti/kWh 6,50 0,97688 6,35 

Ajatariifiga öötariif eurosenti/kWh 3,75 0,97688 3,66 

         

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,16 0,97688 4,06 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,36 0,97688 2,31 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,41 0,97688 0,40 

         

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,16 0,97688 4,06 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,36 0,97688 2,31 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,41 0,97688 0,40 

     

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A Ühik Otsus K 01.04.2014 

Ampritasuga põhitariif 63 A eurosenti/kWh 3,83 0,97688 3,74 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,32 0,97688 0,31 

         

Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A eurosenti/kWh 4,55 0,97688 4,44 

Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A eurosenti/kWh 2,66 0,97688 2,60 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,32 0,97688 0,31 

         

Reaktiivenergia hind eurosenti/kvarh 2,43 0,97688 2,37 

 

Kuna ELVESO poolt 24.01.2014 KA-le kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud on arvutatud 

vastavalt Metoodika punktile 6.8., peab KA kooskõlastamiseks esitatud võrgutasusid 

põhjendatuks.  

 

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes ELTS § 72 lõikele 4, mille alusel on KA välja töötatud 

“Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtse metoodika” ning ELTS § 94 lõike 1 punktile 8,  

 

otsustan: 
 

Kooskõlastada AS-i ELVESO poolt 24.01.2014 kooskõlastamiseks esitatud võrgutasud 

järgmiselt: 

 

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A Ühik Võrgutasu 

Põhitariif eurosenti/kWh 5,37 

      

Ajatariifiga päevatariif eurosenti/kWh 6,35 

Ajatariifiga öötariif eurosenti/kWh 3,66 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,06 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,31 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,40 
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Ampritasuga ajatariifi päevatariif eurosenti/kWh 4,06 

Ampritasuga ajatariifi öötariif eurosenti/kWh 2,31 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,40 

   

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A Ühik  Võrgutasu 

Ampritasuga põhitariif 63 A eurosenti/kWh 3,74 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,31 

      

Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A eurosenti/kWh 4,44 

Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A eurosenti/kWh 2,60 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A eurot/A kuus 0,31 

      

Reaktiivenergia hind eurosenti/kvarh 2,37 

 

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

käesoleva otsuse teatavakstegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks 

Tallinna Halduskohtule. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Külli Haab 

Energeetika- ja veeteenistuse juhataja-     

peadirektori asetäitja 

 


