
RAE VALIAVOLIKOGU
MAARUS

Jtiri 19. mtirts 2}1gnr 100

Rae valla kaugkiittepiirkondade piirid,
kaugkiittev6rguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkiitte tildised
kval iteed in6uded ja sooj usettev6tjate
arenduskohustus

Ldhtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 loikest 1, kaugkUtteseaduse S 5l6igetest 2 ia 6, $ 9 lOikest 1, S 10, S 14, monopoiio"t" hinnapiiranlute kehtestamise
seadusest ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavo-likogu

miirab:

S 1. Mddrata Rae valla JUri, Vaida ja Peetri alevike Lehmja, PildikUla ja Rae kUlade
kaugkUttepiirkondade piirid, kaugkUttev6rguga liitumise ning eraldumise tingimused ja
kord, kaugkUtte Uldised kvaliteedin6uded ja soojusettev6tjiarenduskohustus vastavilt
lisadele 1, 2, 3, 4, 5.

2. Tunnistada kehtetuks:

1) Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 mddrus nr 52 ,,Rae valta
liitumise ning eraldumise tingimused ja
soojuse piirhinna kooskOlastamine ja

ugkUttepiirkondade piirid, kaugkUttev6rguga
kaugkUtte Uldised kvaliteedin6uded,

a arenduskohustus".

) Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 mddrus nr 23 ,,Peetri kUlas asuva Kuldala
lurajooni kaugkUttepiirkonna piirid, kaugkUttev6rguga liitumise ning eraldumise
ngimused ia kord, kaugkUtte Uldised kvaliteedin6uded, soojuse piirhinna

stam ine ja sooj usettev6tja arend uskoh ustus".

Rae Vallavolikogu 11. mdrtsi 2008 mddrus nr 78,,Lehmja kulas asuva Rae
topargi kaugkUttepiirkonna piirid, kaugkUttev6rguga liitumise ning eraldumise
imused ja kord, kaugkUtte Uldised kvaliteedin6uded, soojuse piirhinna

lastamine ja soojusettev6tja arenduskohustus"

4) Rae Vallavolikogu 11. Novembri 2008 mddrus nr 100 ,,Rae valla kaugkUttevorguga
tumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkUtte Uldised kvaliteedinouded, soojuse
rh i n na kooskOlastamine ja sooj usettev6tja arend uskoh ustus"

3. Avaldada kdesolev mddrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae
ja Rae valla veebilehel.

4. Kdesolev mddrus j6ustub kolmandal piieval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Laius L
allavolikogu esimees
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Rae Vallavolikogu
19. m€irtsi 2013

mddrusele nr 100

Rae valla kaugkuttepiirkondade. piirid, kaugktittevorguga liitumise ning eraldumise
IffiXl:X$rhrjo'r, kauskritte urdised -rvaiiteea-i;6;iil';; 

soojusettev6tjate

$ 1. Rae valla kaugki,ittepiirkondade soojuseftev6tjad

1 . Kdesoleva mddruse kohaselt tegutsevad soojusettev6tjatena:
1.1 Jurija Vaida aJgvike tegevuspiirkonnas aktsiaserts ELVESO.
1'2 Peetri aleviku Kuldala elurajooni tegevuspiirkonnas osauhing Kuldata soojus.1'3 Lehmja kula Rae Tehnopargi tegevirspiirlonnls osauhing p6rguvdtja soojus.

$ 2' Jiiri, Vaida ja Peetri atevike, Pildikiila, Lehmja ja Rae ki,ilade kaugktittepiirkonnapiirid

2'1 Juri, Vaida ja Peetri alevike kaugkuttepiirkond holmab valdavalt korterelamute jasotsiaalobjektidega kaetud alasid, kus ehitised on juba uhend;tud iaugkutte;orrrolg,(edaspidi v6rk), samuti uusi arendatavaid etamu- ja toostuspiirkondi. Kaugkuttepiirkondadepiirid kulgevad reeglina sirgjooneliselt piki tdnivate, teede, kraavide, elektri6huliinidetelgjoone ja kinnistute piire vastavalt lisadele 2, 3, 5 ja riigi ;aa-ameti maakatastris
registreeritud Tallinna linna ja Rae valla kUlade ning alevike fanf"rne;oonte p6hjal.
1'2 Pildikula, Lehmja ja Rae kUlade kaugkUttepiir:kond holmab vaidavalt'to6stuspiirkonna
kinnistuid ja uusi arendatavaid 

"l.r.Tr- la tdOstuspiirkondi. x"ugkuttepiirkondade piirid
kulgevad reeglina sirgjoonetiselt piki tanavlte, teede, kraavide, eleririohuiiinioe tetgjoo;e ;akinnistute piire vastavalt lisale 4 ja riigi maa-ameti maakatastris registreeritud Rae valla
kUlade ning alevike lahkmejoonte p6hjal.

$ 3. v6rguga liitumise ja v6rgust eraldumise tingimused ja kord

3 1 KaugkUttepiirkonna mddramisel on kaugkUttepiirkonnas kaugkUttev6rguga liitumine
kohustuslik k6igile kaugkUttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle oirandis vOi valduses on
tarbijapaigaldis ehitise soojaga varustamiseks ja tiheasustusega uusehitisteks
planeeritaval maa-alal asuvatele isikutele, vfllja arvatud punktis 3.3 nimetatud
erandjuhtudel.

3.2 lsikud, kes kaugkUttepiirkonna mddramise ajal ei kasuta kaugkUtet, ei ole kohustatud
liituma v6rguga.

3.3 Erandid, mille korral kaugkUttepiirkonnas ehitiste soojusega varustamisel lubatakse
kasutada muud kUtteviisi kui kaugkUte, on

3.3. 1 ajutised ehitised;

3.3.2 Uhel kinnistul paiknevad ehitised, mille summaarne soojuskoormus planeeritava
kaugkUtte soojggtragfiljooksva meetri kohta on vdiksem kui 0,3 kW;
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3.3.3 Uhel kinnistul paiknevad ehitised, mille summaarne projekteeritud maksimaalne
soojuskoormus on alla 40 kW;

3.3.4 ehitised, mille Uhendamist ei v6imalda v6rgu tehnilised v6imalused v6i mille
v6rku Uhendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;

3.3.5 ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse kutusevabadest ja
taastuvatest a I I ikatest m u u ndatud sooj usene rg iat.

3.4 V6rguga liitumine kaugkUttepiirkonnas toimub kaugkUtteseadusega s6testatud korras.
3.5 V6rguettev6tjal on 6igus v6tta v6rguga liitujalt p6hjendatud liitumistasu.
3.6 V6rgust eraldumiseks loetakse v6rguuhenduse likvideerimist.

3.7 Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt
ka ug kUttesead uses sdtestatu le.

3.8 V6rgust eraldamist kaugkUttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljdrgnevatel
juhtudel:

3.8.1 v6rgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;

3.8.2 ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise kaiigus
selliselt, et ehitise varustamist soojusega v6rgu kaudu ei ole v6imalik jiitkata
v6rgu tehniliste v6imaluste t6ttu ;

3.8.3 ehitise rekonstrueerimine selliselt, et kinnistul paiknevate ehitiste summaarne
soojuskoormus jiiiib alla 40 kW;

3.8.4 ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse
kasutama kUtusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud
soojusenergiat.

3.9 V6rgust eraldamist taotlev tarbija peab soojusettev6tjale esitama v6rgust eraldumise
taotluse.

3.10 Soojusettev6tja esitab eraldamistingimused tarbija taotluse alusel 30 t66piieva
jooksul.

3.1 1 Eraldamistingimustes mddratakse kindlaks:

3.11.1 v6rguUhenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul
era ldam istaotl use esitam isest;

3.11.2 v6rguUhenduse likvideerimise tehnilised n6uded, mis on vajalikud v6rgu
stabii lsuse ja teiste tarbijate varustuskind luse tagam iseks;

3.11.3 Eraldamist taotlev tarbija peab tasuma soojusettev6tjale eraldumisega seotud
pOhjendatud kulud.

3. 12 T arbija eraldam ist v6rg ust kaug kUttepiirkon nas v6ib taodelda soojusettev6tja

alljtirgnevatel juhtudel:

3.12.1 kui tarbija poolt soojusv6imsus ja tarbimine on oluliselt vdhenenud ning

seet6ttu muutub tarbija varustamine soojusenergiaga kaugkUttev6rgust tehnilis-

majand usl ikel kaalutlustel ebaotstarbekaks.

3.12.2 kuitarbija ei ole viimase 12kuujooksultarbinud/ostnud soojusenergiat.
r'
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$ 4. Kaugki,itte tildised kvaliteedin6uded

4'1 Soojusettev6tja on kohustatud tagama tema omandis v6i valduses olevakaugkuttevOrguga uhendatud tarbijate pideva varustamise vastavalt liitumistepingus ;asoojuse ostu-mUUgi lepingus fikseeritud soojusv6imsustele ja muudele tingimustbe] 
- !--

4'2 KaugkUttev6rgu kvaliteedin6uded esitatakse soojusettevotja ja tarbija vahel
solmitavas soojus_e ostu-mUUgi lepingus iatvli soojuse muugija jaotusteenuse osutamise
tUUptingimustes. Sgojqqgttev6tja l:ihtub seejuures Eesti .JoJjaamade ja Kaugkutteuhingu
j u hend ist,,KaugkUtte U ld ised kvaliteed in6uded,'.

4.3 Soojusettev6tja v6ib koostada soojuse mUUgi ja jaotusteenuse osutamise
tUUptingimused, mis on soojuse ostu-mUUgi lepingu lahutamatuks osaks. TUUptingimused
ja selle muudatused kinnitab Rae Vallavalitsus.

$ 5 Soojusettev6tja arenduskohustus

5-1 Soojusettev6tja on kohustatud kditama ja hooldama temale kuuluvaid ehitisi, rajatisi
ning seadmeid v6imalikult parimal moel ning efektiivselt.
5.2 Soojusettev6tja arendab tema omandis v6i valduses olevaid kaugkUttesgsteeme ja
t6stab nende efektiivsust, et oleks tagatud k6igis tema v6rgupiirkondides uute liitujaie
tarbijapaigaldiste v6rku Uhendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedin6ueiele
vastava soojusega varustamine
5.3 Soojusettev6tja on v6rgu tehniliste v6imaluste piires ja majandusliku p6hjendatuse
korral kohustatud Uhendama v6rguga k6ik tema v6rgupiirkonnas asuvad liitumistaoiluse
esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate
varustuskindlust.
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LISA 3 VAIDA ALEVIKU KAUGKUTTE ETTEVOTIN
TEGEVUSPIIRKOND
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LISA 5 PEETRI ALEVIKU KAUGKUTTE ETTEVCTIN
TEGEVUSPIIRKOND
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