
 
VÄLJAVÕTE 

 

Ärisaladus välja jäetud, tähistatud märkega /…./ 

OTSUS 

30.09.2019 nr 7-3/2019-054 

Elering AS-i gaasi ülekande võrguteenuse hindade kooskõlastamise kohta  

1. SEADUSANDLIKUD ALUSED, HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE, KÄIK JA 

ASJAOLUD 

 

1.1. Seadusandlikud alused ja rakendatav metoodika 

 

Maagaasiseaduse (MGS) § 37 lõike 3 punkti 4 alusel kooskõlastab Konkurentsiamet MGS § 23 

lõikes 4 nimetatud võrguteenuse hinnad. MGS § 1 lõike 2 kohaselt peavad gaasivõrguga 

liitumise ning gaasivõrgu kaudu maagaasi (edaspidi gaasi) impordi, ülekande, jaotamise ja 

müügiga seonduvad tegevused olema koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse 

kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, 

põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav gaasivarustus. 

  

MGS § 23 lõige 4 sätestab, et võrguettevõtja peab võrguteenuste hinnad ja nende kehtestamise 

alused esitama Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ja Konkurentsiameti nõudel 

põhjendama hindade moodustumist. 

 

MGS § 23 lõike 2 järgi peavad võrguteenuste hinnad olema põhjendatud, lähtudes võrgu 

toimimiseks ja arendamiseks, töö- ja varustuskindluseks, võrgu kaudu jaotatava gaasi mõõtmise 

ja mõõtmisandmete edastamiseks ja arvestamiseks vajalikest kulutustest ning põhjendatud 

tulukusest nii, et oleks tagatud tarbija häireteta varustamine gaasiga. 

 

MGS § 23 lõike 3 kohaselt tuleb võrguteenuste hinnad kujundada selliselt, et oleks tagatud: 

 

1) vajalike tegevuskulude katmine; 

2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks; 

3) keskkonnanõuete täitmine; 

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

5) põhjendatud tulukus ettevõtja investeeritud kapitalilt; 

6) võrguteenuse hind peab katma võrguteenuse osutamisel kasutatud gaasi ostmise 

põhjendatud kulud. 

 

MGS § 23 lõige 32 sätestab, et võrguteenuse hind peab võimaldama süsteemihalduril hallata ja 

seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks arendada MGS §-s 102 nimetatud 

andmevahetusplatvormi ja §-s 103 nimetatud päritolutunnistuste elektroonilist andmebaasi. 

 

MGS § 23 lõike 31 järgi on MGS § 23 lõike 3 punktis 5 sätestatud põhjendatud tulukuse 

arvutamise aluseks ettevõtja investeeritud kapital ja kaalutud keskmise kapitali hind. 
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MGS § 16 lõike 24 kohaselt teeb süsteemihaldur koostööd Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustiku raames piirkondlikul ja Euroopa Liidu tasandil maagaasituru tõhusaks 

toimimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 715/2009 sätestatud nõuete 

kohaselt. MGS § 16 lõike 5 järgi lähtub süsteemihaldur gaasi ülekande teenuse osutamise ja 

gaasi ülekande teenuse eest võetava tasu määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 

(EÜ) nr 715/2009. 

 

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 715/2009 

maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, on koostatud Euroopa Komisjoni 

määrus (EL) 2017/460 (edaspidi Määrus 2017/460), millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi 

ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta. 

Määruse 2017/460 eesmärgiks on, et võrgukasutajatele peaks olema arusaadav, milliste kulude 

alusel ülekandetasud kujunevad, et neid oleks võimalik piisaval määral prognoosida. Seega 

selleks, et saavutada ja tagada süsteemis mõistlik kulude kajastamise tase ja prognoositavus, 

peavad ülekandetasud põhinema lähtehinnameetodil. 

 

MGS § 23 lõike 41 alusel töötas Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise 

metoodika „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise metoodika”1 

(edaspidi Metoodika), milles on lähtutud MGS §-des 23 ja 232 sätestatud nõuetest ning 

Määrusest 2017/460. Metoodikast juhindutakse gaasi ülekandevõrguettevõtja võrguteenuste 

hindade kooskõlastamisel. 

 

Lisaks on Konkurentsiamet välja töötanud juhendmaterjali kaalutud keskmise kapitali hinna 

leidmiseks elektri-, soojuse-, gaasi- ning elektrienergia ja soojuse koostootmise ettevõtjatele 

nimetusega „Juhend 2016. a kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamiseks“2. 

 

Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 5 lõike 1 alusel on Konkurentsiametil õigus määrata 

kaalutlusõiguse alusel menetlustoimingu vorm. Seetõttu on Konkurentsiamet koostanud 

võrguteenuste hindade taotlemise vormi (Küsimustik) MS Exceli tabelite kujul: 

„Tabelid maagaasi ülekandeteenuse hinna kooskõlastamiseks“. Küsimustik on välja töötatud 

lähtuvalt MGS-st, Euroopa Liidu õigusaktidest ja konkurentsiseadusest ning täidetult sisaldab 

andmeid, mis võimaldavad Konkurentsiametil kontrollida, et taotletud võrguteenuste hindade 

aluseks võetud hinnakomponendid sisaldaks üksnes põhjendatud kulusid ja põhjendatud 

tulukust. 

 

MGS § 23 lõigetest 2 kuni 32, §-st 232 ja Metoodikast tulenevalt peavad võrguteenuste hinnad 

olema kujundatud kulupõhiselt. Tulenevalt võrguteenuste hindade kooskõlastamise 

regulatsiooni eesmärgist (MGS § 1 lõige 2) on Konkurentsiametil õigus hinnata, kas 

võrguteenuste hindadesse arvestatud komponendid on taotletud mahus vajalikud ja 

põhjendatud. 

 

1.2. Taotleja andmed 

 

Elering AS on kantud äriregistrisse 24.03.2004 registrikoodiga 11022625 ja asukohaga 

Kadaka tee 42, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12915. Ettevõtte elektronposti 

aadress on info@elering.ee. Äriregistri andmetel on Elering AS-i põhitegevusalaks 

elektrienergia ülekanne. Lisategevusaladeks on elektrienergia müük ning maagaasi ülekanne ja 

jaotus maagaasivõrgu kaudu. Ettevõtte majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 

                                                 

1  Kinnitati 29.04.2019 Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/2019-010 ning on avalikustatud  

Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee 

2  Kinnitati 27.06.2016 Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-2/16-009 ning on avalikustatud  

Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee 

http://www.konkurentsiamet.ee/
http://www.konkurentsiamet.ee/
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31. detsembril ning aktsiakapitali suurus on 229 890 000 eurot. Elering AS-i omanikuks on 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

 

Taotluse menetlemise ajal kehtivad Elering AS-i Konkurentsiameti 20.03.2018 otsusega 

nr 7-3/2018-036 ja 23.07.2018 otsusega nr 7-3/2018-075 kooskõlastatud võrguteenuste hinnad, 

mis on järgmised: 

 

1) siseriikliku ülekande võrguteenuse hind 2,461 €/MWh; 

2) transiidi võrguteenuse hind 0,035 €/MWh. 

 

1.3. Menetluse käik ja asjaolud 

 

15.05.2019 registreeriti Konkurentsiametis Elering AS-i taotlus nr 1.1-11/2019/407 gaasi 

ülekande võrguteenuse hindade kooskõlastamiseks (vt tabel 1, edaspidi Taotlus). Esitatud 

taotluse kohaselt oli sihttuluks prognoositud 23 226,61 tuh € ja süsteemisiseseks 

võrgukasutuseks 5304 GWh aastas ehk võimsusena väljendades 14,491 GWh/päev/aastas. 

Süsteemidevaheliseks võrgukasutuseks prognoositi 319 GWh aastas ehk võimsusena 

väljendades 0,872 GWh/päev/aastas, mis moodustab kogu võrgukasutusest 5,7% [319 GWh / 

(5304 GWh + 319 GWh) x 100% = 5,7%]. Süsteemisiseselt pakutakse võrgukasutajatele ainult 

päev ette ja päevasisest väljundtoodet. 

 

Tabel 1. Elering AS-i taotletavad võrguteenuse hinnad 

 

Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Aasta 2020 (jaan-dets) 142,77 0,00 142,77 142,77 

Gaasiaasta 2020 

(jaan-sept) 106,88 0,00 106,88 106,88 

I kvartal (jaan-märts) 39,05 0,00 39,05 39,05 

II kvartal (aprill-juuni) 39,05 0,00 39,05 39,05 

III kvartal (juuli-sept) 39,48 0,00 39,48 39,48 

IV kvartal (okt-dets) 39,48 0,00 39,48 39,48 

Jaanuar 15,12 0,00 15,12 15,12 

Veebruar 14,14 0,00 14,14 14,14 

Märts 15,12 0,00 15,12 15,12 

Aprill 14,63 0,00 14,63 14,63 

Mai 15,12 0,00 15,12 15,12 

Juuni 14,63 0,00 14,63 14,63 

Juuli 15,12 0,00 15,12 15,12 

August 15,12 0,00 15,12 15,12 

September 14,63 0,00 14,63 14,63 

Oktoober 15,12 0,00 15,12 15,12 

November 14,63 0,00 14,63 14,63 

Detsember 15,12 0,00 15,12 15,12 

Päev 0,59 3,64 0,59 0,59 

Päevasisene 0,66 3,64 0,66 0,66 

 

27.05.2019 algatas Konkurentsiamet Määruse 2017/460 artikkel 26 kohase lõpliku 

konsultatsiooni, mis kestis kaks kuud (kuni 26.07.2019). Lõpliku konsultatsiooni sihtgrupiks 

olid Eesti ja lähinaabrite (Läti, Soome, Leedu) gaasi ülekandevõrgu kasutajad ning lisaks 

informeeriti lähinaabrite reguleerivaid asutusi. Samuti saadeti Määruse 2017/460 artiklist 27 
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lõikest 1 tulenevalt koostööametile (ACER)3 konsultatsioonidokument4 kirjaga 

nr 7-7/19-0075-254-1. Lisaks täitis Konkurentsiamet ACER-i veebilehel oleva 

konsultatsioonidokumendi malli. 

  

Samal kuupäeval (27.05.2019) saatis Konkurentsiamet Elering AS-ile ka järelepärimise, milles 

sooviti peamiselt, et ettevõtja esitaks tegevuskulude ja investeeringute kohta detailsemad 

andmed ning selgitaks tegevuskulude prognoosimise põhimõtteid ja taotluses ning 

Konkurentsiameti 20.03.2018 otsuses nr 7-3/2018-036 kajastatud reguleeritava põhivara 

arvestuse erinevuste põhjuseid. 

 

11.06.2019 saatis ettevõtja Konkurentsiameti 27.05.2019 järelepärimisele vastuskirja. 

 

21.06.2019 saatis Konkurentsiamet Elering AS-ile järelepärimise, milles sooviti, et ettevõtja 

esitaks täiendavad alusandmed, millest lähtuti tegevuskulude prognoosimisel. 

 

08.07.2019 saatis ettevõtja Konkurentsiameti 21.06.2019 järelepärimisele vastuskirja. 

 

15.07.2019 saatis Konkurentsiamet Elering AS-ile täiendava järelepärimise, milles sooviti, et 

ettevõtja selgitaks tegevuskulude prognoosimisel aluseks võetud kulude arvesse võtmise 

põhimõtteid ning esitaks täpsustatud andmed investeeringute ja põhivara kuluminormide 

kujunemise kohta. 

 

23.07.2019 saatis ettevõtja Konkurentsiameti 15.07.2019 järelepärimisele vastuskirja. 

 

Perioodil 24.07.2019 kuni 22.08.2019 täpsustasid Konkurentsiamet ja Elering AS veel 

mõningaid tegevuskulude, investeeringute ja maagaasi ostulepinguga seotud asjaolusid. 

 

26.08.2019 avaldas Konkurentsiamet vastavalt Määruse 2017/460 artikli 26 lõikele 3 lõplikul 

konsulteerimisel saadud vastused ja ameti seisukohad nendele5. 

 

18.09.2019, 19.09.2019 ja 20.09.2019 saatis Elering AS Konkurentsiametile süsteemisisese ja 

süsteemidevahelise võrgukasutuse kulude jaotuse hinnangu ning süsteemidevahelise 

võrgukasutuse kogused aastatel 2016 kuni 2018 ja perioodil 01.09.2018 kuni 31.08.2019. 

 

26.09.2019 edastas ACER Konkurentsiameti koostatud konsultatsioonidokumendi 

„Eesti gaasisüsteemi ülekandetasude lõplik konsultatsioon“ osas oma analüüsi järeldused6. 

 

Alljärgnevalt on toodud Konkurentsiameti seisukohad Elering AS-i Taotluse põhjendatuse 

kohta. 

 

Esitatud Taotluses on prognoositud sihttuluks 23 226,61 tuh €. Prognoositud sihttulu kujuneb 

alljärgnevalt: 

 

- muutuvkuludest 2285,90 tuh €; 

- tegevuskuludest 9055,48 tuh €; 

                                                 

3 Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

4 Kirja lisa nimetusega „Eesti gaasisüsteemi ülekandetasude lõplik konsultatsioon“ 

5 https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309, punkt 2 

6 „Analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Estonia“, vt 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-

%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Estonia.pdf  

https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Estonia.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Estonia.pdf
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- kapitalikulust 6184,85 tuh €;  

- põhjendatud tulukusest 5700,38 tuh €. 

 

Alljärgnevas tabelis (vt tabel 2) on kajastatud võrguteenuse hindade aluseks olevad 

komponendid alljärgnevalt: 

 

Tabel 2. Elering AS-i süsteemisisese ja süsteemidevahelise sisend- ja väljundhindade 

lähtehindade kujunemine vastavalt Taotlusele 

 Ühik 

Võrguteenuse 

hindade 

komponendid 

Muutuvkulud tuh € 2 285,90 

Tegevuskulud tuh € 9 055,48 

Põhivara kulum tuh € 6 184,85 

Põhjendatud tulukus tuh € 5 700,38 

Ülekandeteenusega seotud tulu tuh € 23 226,61 

Ülekandeteenusega mitteseotud tulu tuh € 0,00 

Sihttulu tuh € 23 226,61 

   s.h süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste 

sisendhindade kaudu saadav tulu 

(süsteemisisene sisendtulu) tuh € 1 957,88 

   s.h süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhiste 

väljundhindade kaudu saadav tulu 

(süsteemidevaheline väljundtulu) tuh € 136,57 

   s.h Soome ja Läti ülekandesüsteemihaldurite poolt 

süsteemihaldurite vaheliste transiidivoogude 

kompensatsiooni mehhanismi lepingu (ITC leping) alusel 

kompressorite käitamiseks vajaliku elektrienergia 

ostukulude kompensatsioon 

(kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsioon) tuh € 1 821,08 

   s.h süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste 

väljundhindade kaudu saadav tulu 

(süsteemisisene väljundtulu) tuh € 19 311,08 

Lähiriikidega harmoniseeritud süsteemisisese sisendhindade 

lähtehind 

€/MWh/päev/ 

aastas 142,77 

Vastavalt lähiriikidega harmoniseeritud süsteemisisese 

sisendhindade lähtehinnale süsteemidevahelise sisend- ja 

väljundhindade lähtehind 

€/MWh/päev/ 

aastas 142,77 

Süsteemisisese võrgukasutuse tulude (19 311,08 tuh €) ja 

koguse (14,491 GWh/päev/aastas) alusel kujunev 

süsteemisisese väljundhindade lähtehind 

€/MWh/päev/ 

aastas 1 332,61 

 

2. LÄHTEHINNAMEETODI VALIK 

 

2.1. Kavandatud lähtehinnameetodi hinnang 

 

Lähtehinnameetod on meetod lähtehinna määramiseks ülekandeteenuse müügitulu selle osa 

alusel, mis peab laekuma võimsuspõhistest ülekandetasudest (Määruse 2017/460 

artikkel 3 punkt 2). Määruse 2017/460 artikli 6 lõige 1 sätestab, et lähtehinnameetodi kehtestab 

riiklik reguleeriv asutus (Konkurentsiamet) oma otsusega peale lõplikku konsulteerimist. Eesti, 

Läti ja Soome on otsustanud ühise gaasituru (FinEstLat) loomise. Esimese etapina alates 

01.01.2020 viiakse ellu FinEstLat ühine turupiirkond. Ühine turupiirkond peab olema 

turuosalistele võimalikult lihtne kasutada ja arusaadav oma ülesehituses. See eeldab koostööd 
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riikide süsteemihaldurite ja regulaatorite vahel kasutatava lähtehinnametoodika valimisel. Sel 

eesmärgil viisid Balti riikide ja Soome regulaatorid läbi rahvusvahelise hanke, et tellida 

uurimistöö pealkirjaga „Tariff model for the natural gas entry-exit system for the common 

Baltic-Finnish market“7. Hanke võitjaks ja uurimistöö läbiviijaks oli Baringa Partners LLP 

(Ühendkuningriik). Uurimistöö esimeses faasis võrreldi postmark, võimsusega kaalutud 

kauguse põhise (CWD) ja maatriks lähtehinnameetodeid. Võrdluse tulemused on toodud 

tabelis 3. 

 

Tabel 3. Lähtehinnameetodite võrdlus 

 
 

Tabelist 3 nähtub, et kõige paremaid tulemusi tarbijatele annab postmark lähtehinnameetod. 

Baringa Partners LLP leidis uurimistöös, et postmark lähtehinnameetodi sotsiaalne heaolu 

regioonis on 39 mln € suurem võimsusega kaalutud kauguse põhisest (CWD) 

lähtehinnameetodist ja 296 mln € suurem maatriks lähtehinnameetodist. 
 

Tavapärase postmark lähtehinnameetodi (kõigis sisendites on sama hind ja kõigis väljundites 

on sama hind) suurimaks puuduseks on suured ülekandesüsteemihaldurite vahelised rahavood, 

mida tuleb kompenseerida süsteemihaldurite omavahelise hüvitamise mehhanismi (ITC) 

kaudu. ITC minimeerimiseks leppisid Eesti, Läti ja Soome kokku järgmistes lähtehinnameetodi 

ühisosas: 
 

 igale riigile arvutatakse eraldi postmark lähtehinnameetodiga sisend-väljundhinnad; 

 ühtses gaasiturus osalevate riikide ühenduspunktid kaotatakse (kaasa arvatud 

Inčukalnsi gaasihoidla); 

 ühise gaasituru sisendpunktide sisendhinnad kohandatakse iga riigi regulaatori poolt 

ulatuses, et saavutatakse Euroopa Liidu keskmine hind koos standardveaga 

(alus Määruse 2017/460 artikkel 6 lõige 4 punkt c); 

                                                 

7 https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309  

Postmark

Võimsusega 

kaalutud 

kaugus 

(CWD)

Maatriks

Majanduslik 

efektiivsus

Lühikeses perspektiivis postmargil madalaimad kulud tarbijatele 

(kõige kõrgem tarbijate heaolu), sest odavaim gaas pääseb alati 

turule.

3 2 2

Pikaajaline 

tarbijate heaolu

CWD ja maatriks annavad paremaid stiimuleid gaasivõrgu 

arendamiseks (laiendamiseks). 

Väheoluline gaasitarbimise kahanemise tingimustes.

2 3 3

Konkurents 

gaasiturul

Erinevate tarneallikate võrdne kohtlemine soodustab konkurentsi.

Sisendtariifide erinevuse võib domineeriv tarnija ära kasutada 

erinevate gaasihindade kehtestamisega, mis pärsivad konkurentsi.

Madala nõudluse paindlikkuse juures väljundtariifide erinevus ei 

avalda mõju konkurentsile.

3 2 1

Lihtsus ja 

arusaadavus

Postmark on kõige lihtsam ja arusaadavam meetod tarbijatele.

Maatriks on kõige töömahukam ja keerulisem meetod.
3 2 1

Süsteemihaldurite 

vahelise 

ragavoogude 

minimiseerimine

Postmark tekitab suurima rahavoo süsteemihaldurite vahel.

Maatriks kõige vähem.
1 2 3

12 11 10     Kokku

Kriteerium

Hinne (4 palli süsteemis)

Kaalutlus

https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309
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 süsteemihaldurite vahelised rahavood (ITC) minimiseeritakse riikide erinevate 

väljundhindade abil; 

 ühtses gaasiturus osalevad riigid kasutavad ühtlustatuid võimsustoodete kordajaid ja 

hooajategureid (alus Määruse 2017/460 artikkel 13). 

 

Kavandatud lähtehinnameetodi (postmark meetod koos eespool toodud ühisosa erisustega) 

hinnang vastavalt Määruse 2017/460 artiklile 7: 

 

 postmark lähtehinnameetod on kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2009 artikliga 13, sest 

sellel meetodil kujundatud võrguteenuse tariifid on läbipaistvad, võtavad arvesse 

süsteemi terviklikkuse ja selle edasiarendamise vajadust ning peegeldavad tegelikke 

kulusid. Tariife kohaldatakse mittediskrimineerival viisil. 

 postmark lähtehinnameetod võimaldab võrgukasutajatel arvutada piisavalt täpselt 

prognoositav lähtehind, kasutades konsultatsioonis avaldatud kulukomponente ja 

prognoositavaid võimsuse koguseid; 

 postmark lähtehinnameetod võimaldab arvesse võtta ülekandeteenuse tegelikke kulusid 

igas turupiirkonnas osaleval riigil; 

 võrdsed piirkonna sisendhinnad ja riigiti võrdsed väljundhinnad tagavad 

võrgukasutajate võrdse kohtlemise riigiti. Kuna turupiirkonna ühenduspunktidel tariife 

ei rakendata, siis põhjendamatut ristsubsideerimist ei esine. 

 turupiirkonna ühtne võrdne sisendhind väldib mittevajalikke riikidevahelisi 

ülekandemahtusid, mistõttu on lõppkasutajatele mahurisk minimiseeritud; 

 postmark lähtehinnameetod, kus sisendhinnad turupiirkonnas on ühtlustatud, ei 

moonuta piiriülest gaasi kaubandust. 

 

2.2. Kavandatud lähtehinnameetodi võrdlus võimsusega kaalutud kauguse põhise 

lähtehinnameetodiga 

 

Määruse 2017/460 artikkel 26 näeb konsulteerimisel ette, et kui kavandatud lähtehinnameetod 

erineb võimsusega kaalutud kauguse lähtehinnameetodist, siis tuleb läbi viia kõnealuste 

meetodite võrdlus (Metoodika punkt 6). Võimsusega kaalutud kaugusel põhinevas 

lähtehinnameetodis võetakse arvesse järgmist (Metoodika punkt 6.1): 

 

a) ülekandeteenuste tuluosa, mis tuleb koguda võimsuspõhistest ülekandetasudest; 

b) eeldatav lepinguline võimsus igas sisendpunktis või sisendpunktide klastris ja igas 

väljundpunktis või väljundpunktide klastris; 

c) kui sisend- ja väljundpunktid saab ühendada asjakohasesse voolustsenaariumi, siis 

lühim vahekaugus piki voolurada sisendpunkti või sisendpunktide klastri ja 

väljundpunkti või väljundpunktide klastri vahel; 

d) sisend- ja väljundpunktide kombinatsioonid, kui mõni sisend- või väljundpunkt sobib 

voolustsenaariumi; 

e) sisendi-väljundi tulujaotus peab olema 50:50. 

 

Kui sisend- või väljundpunkte ei saa ühendada voolustsenaariumi, siis neid sisend- ja 

väljundpunkte arvesse ei võeta (Metoodika punkt 6.1). 

 

Lähtehinnad arvutatakse järgmiste sammude kaudu (Metoodika punkt 6.2): 

 

a) arvutatakse iga sisendpunkti või sisendpunktide klastri kaalutud keskmine kaugus ja iga 

väljundpunkti või väljundpunktide klastri kaalutud keskmine kaugus, kasutades järgmisi 
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valemeid, ja võttes arvesse, kui see on asjakohane, lõike 1 punktis d osutatud 

kombinatsioone: 

 

i) teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri jaoks arvutatakse kahe summa jagatis, 

mille puhul lugejas summeeritakse üle kõikide väljundpunktide või väljundpunktide 

klastrite korrutised, milles teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri ja teatava 

väljundpunkti või väljundpunktide klastri vaheline kaugus on korrutatud lepingulise 

võimsusega sellises väljundpunktis või väljundpunktide klastris, nimetajas aga 

summeeritakse kõikide väljundpunktide (või väljundpunktide klastri) lepingulised 

võimsused: 

 

𝐴𝐷𝐸𝑛 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥 × 𝐷𝐸𝑛,𝐸𝑥𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑥

∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑥
 

 

kus: 

 

𝐴𝐷𝐸𝑛 - teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri kaalutud keskmine 

kaugus; 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥 - eeldatav lepinguline võimsus teatavas väljundpunktis või 

väljundpunktide klastris; 

𝐷𝐸𝑛,𝐸𝑥 - lühim vahekaugus piki voolurada sisendpunkti või sisendpunktide 

klastri ja teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri vahel; 

 

ii) teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri jaoks arvutatakse jagatis, mille puhul 

lugejas summeeritakse üle kõikide väljundpunktide või väljundpunktide klastrite 

korrutised, milles teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri ja teatava väljundpunkti 

või väljundpunktide klastri vaheline kaugus on korrutatud kasutusõigusega võimsusega 

sellises väljundpunktis või väljundpunktide klastris, nimetajas aga summeeritakse 

kõikide väljundpunktide või väljundpunktide klastrite kasutusõigusega võimsused: 

 

𝐴𝐷𝐸𝑥 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛 × 𝐷𝐸𝑛,𝐸𝑥𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑛

∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑛
 

 

kus: 

 

𝐴𝐷𝐸𝑥 - teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri kaalutud keskmine 

kaugus; 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛 - eeldatav lepinguline võimsus teatavas sisendpunktis või 

sisendpunktide klastris; 

𝐷𝐸𝑛,𝐸𝑥 - lühim vahekaugus piki voolurada sisendpunkti või sisendpunktide 

klastri ja teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri vahel; 

 

b) arvutatakse iga sisendpunkti või sisendpunktide klastri kulukaal ja iga väljundpunkti või 

väljundpunktide klastri kulukaal, kasutades järgmisi valemeid: 

 

𝑊𝑐,𝐸𝑛 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛 ×  𝐴𝐷𝐸𝑛

∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑛 × 𝐴𝐷𝐸𝑛
 

 

𝑊𝑐,𝐸𝑥 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥 ×  𝐴𝐷𝐸𝑥

∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑥 × 𝐴𝐷𝐸𝑥
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kus: 

 

𝑊𝑐,𝐸𝑛 - teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri kulukaal; 

𝑊𝑐,𝐸𝑥  - teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri kulukaal; 

𝐴𝐷𝐸𝑛 - teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri kaalutud keskmine 

kaugus; 

𝐴𝐷𝐸𝑥 - teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri kaalutud keskmine 

kaugus; 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛 - eeldatav lepinguline võimsus teatavas sisendpunktis või 

sisendpunktide klastris; 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥 - eeldatav lepinguline võimsus teatavas väljundpunktis või 

väljundpunktide klastris; 
 

c) arvutatakse ülekandeteenuste tuluosa, mis kogutakse võimsuspõhistest ülekandetasudest 

kõikides sisendpunktides, ja ülekandeteenuste tuluosa, mis kogutakse võimsuspõhistest 

ülekandetasudest väljundpunktides, ning leitakse sisendi- väljundi tulujaotus; 

 

d) arvutatakse ülekandeteenuste tuluosa, mis kogutakse võimsuspõhistest ülekandetasudest 

igas sisendpunktis või sisendpunktide klastris ning igas väljundpunktis või väljundpunktide 

klastris, kasutades järgmisi valemeid: 

 

𝑅𝐸𝑛 = 𝑊𝑐,𝐸𝑛 × 𝑅∑ 𝐸𝑛 

 

𝑅𝐸𝑥 = 𝑊𝑐,𝐸𝑥 × 𝑅∑ 𝐸𝑥  

 

kus: 

 

𝑊𝑐,𝐸𝑛 - teatava sisendpunkti või sisendpunktide klastri kulukaal; 

𝑊𝑐,𝐸𝑥  - teatava väljundpunkti või väljundpunktide klastri kulukaal; 

𝑅𝐸𝑛 - ülekandeteenuste tuluosa, mis tuleb koguda võimsuspõhistest 

ülekandetasudest teatavas sisendpunktis või sisendpunktide klastris; 

𝑅𝐸𝑥 - ülekandeteenuste tuluosa, mis tuleb koguda võimsuspõhistest 

ülekandetasudest teatavas väljundpunktis või väljundpunktide 

klastris; 

𝑅∑ 𝐸𝑛 - ülekandeteenuste tuluosa, mis tuleb koguda võimsuspõhistest 

ülekandetasudest kõikides sisendpunktides; 

𝑅∑ 𝐸𝑥  - ülekandeteenuste tuluosa, mis tuleb koguda võimsuspõhistest 

ülekandetasudest kõikides väljundpunktides; 
 

e) punktis d arvutatud tuluosa, mis kogutakse võimsuspõhistest ülekandetasudest kas igas 

sisendpunktis või sisendpunktide klastris või igas väljundpunktis või väljundpunktide 

klastris, jagatakse vastavalt kas eeldatava lepingulise võimsusega sisendpunktis või 

sisendpunktide klastris või väljundpunktis või väljundpunktide klastris, kasutades järgmisi 

valemeid: 

 

𝑇𝐸𝑛 =
𝑅𝐸𝑛

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛
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𝑇𝐸𝑥 =
𝑅𝐸𝑥

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥
 

 

kus: 

 

𝑇𝐸𝑛 - lähtehind sisendpunktis või sisendpunktide klastri igas sisendpunktis; 

𝑇𝐸𝑥 - lähtehind väljundpunktis või väljundpunktide klastri igas 

väljundpunktis; 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑛 - eeldatav lepinguline võimsus teatavas sisendpunktis või 

sisendpunktide klastris; 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥 - eeldatav lepinguline võimsus teatavas väljundpunktis või 

väljundpunktide klastris. 

 

Võimsusega kaalutud kauguse põhises lähtehinnameetodis lähtuti lihtsustatud mudelist, et 

Eestil on FinEstLat turupiirkonnas üks sisend A (Värska) ja üks riigisisene väljundpunkt (1), 

mille asukoht määratakse võimsusega kaalutult (Määruse 2017/460 artikkel 3 lõige 10). 

Tabelis 4 on toodud sellise mudeli alusel arvestatud võimsusega kaalutud kauguse põhiste 

lähtehindade kujunemine. 

 

Tabel 4. Kavandatud lähtehinnameetodil (postmark meetod) ja võimsusega kaalutud kauguse 

põhisel (CWD) lähtehinnameetodil arvutatud lähtehindade võrdlus 

 Ühik Väärtus 

Lähteandmed 

Sisend A lepinguline võimsus (CAPEnA) GWh/päev/aastas 14,491 

Väljund 1 lepinguline võimsus (CAPEx1) GWh/päev/aastas 14,491 

Sihttulu (ilma kompressorite otsese 

muutuvkulu kompensatsioonita) tuh €/aastas 21 405,53 

Sisendtulude osakaal kogutulust % 50 

Kaalutud keskmine kaugus 

ADEnA km 278,00 

ADEx1 km 278,00 

Kulukaal   

Wc,EnA - 1,00 

Wc,Ex1 - 1,00 

Sisend-väljund tulujaotus 

Võimsuspõhine sihttulu tuh € 58,485 

Sisendpunktide tulu (RΣEn) tuh € 29,243 

Väljundpunktide tulu (RΣEx) tuh € 29,243 

Ülekandeteenuste tuluosa 

REnA tuh € 29,243 

REx1 tuh € 29,243 

Lähtehinnad (CWD) 

TEnA €/MWh 2,02 

TEx1 €/MWh 2,02 

Postmark ja CWD lähtehinnameetoditel arvutatud lähtehindade võrdlus 

Postmark lähtehinnameetodil arvutatud 

sisendhind + väljundhind €/MWh 4,04 

CWD lähtehinnameetodil arvutatud 

sisendhind + väljundhind €/MWh 4,04 

Postmark ja CWD lähtehinnameetoditel 

arvutatud lähtehindade erinevus  % 0,0 
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Tabelist 4 nähtub, et postmark lähtehinnameetod (kavandatud lähtehinnameetod) ja võimsusega 

kaalutud kauguse põhine lähtehinnameetod teenivad samasuure regulaatori poolt aktsepteeritud 

sihttulu. Erinevatele lõppkasutajatele on postmark lähtehinnameetodi puhul tagatud võrdsed 

sisend-väljundhinnad. Võimsusega kaalutud kauguse põhise lähtehinnameetodi puhul 

maksavad ühed tarbijad rohkem ja teised vähem sõltuvalt tarbija asukohast gaasisüsteemis. 

Regulaatoril puudub võimalus õiglaselt hinnata, kas osade tarbijate kõrgem hind kaalub üles 

teiste klientide madalama hinna. Otseseid kulusid arvestades peab Konkurentsiamet postmark 

ja võimsusega kaalutud kauguse lähtehinnameetodeid võrdväärseteks, kuid 

Baringa Partners LLP uurimistöö kohaselt on postmark lähtehinnameetodi regionaalne 

sotsiaalne kasu 39 mln € aastas suurem võrreldes võimsusega kaalutud kauguse põhise 

lähtehinnameetodiga. Sotsiaalne kasu tuleneb asjaolust, et kõige soodsamalt pakutav gaas 

pääseb alati turule. 

 

Konkurentsiamet, võtnud arvesse kõiki eeltoodud asjaolusid, on kaalumise tulemusena 

jõudnud järeldusele, et Eestis on mõistlik kasutada postmark lähtehinnameetodit. 

Tulenevalt eeltoodust peab Konkurentsiamet Elering AS-i Taotluses kasutatud postmark 

lähtehinnameetodit põhjendatuks. 

 

2.3. Ülekandesüsteemi skeem koos tehnilise teabega 

 

Alates 2020. aastast on süsteemihalduri Elering AS omanduses ja gaasi ülekande teenuse 

osutamiseks opereerimisel Eesti gaasi ülekandevõrk, mis sisaldab 970,3 km gaasitorustikke 

(s.h 39 km merealust torustikku ja 43 km transiittorusid), 36 gaasijaotusjaama (GJJ), 

4 gaasimõõtejaama (GMJ) ja 2 kompressorjaama (vt joonis 1) 8. 

 

 
Joonis 1. Eesti gaasi ülekandevõrk 

 

                                                 

8 Kuni aastani 2020 on Elering AS-i omanduses ja gaasi ülekande teenuse osutamiseks opereerimisel gaasi 

ülekandevõrk, mis sisaldab 884,8 km gaasitorustikke (s.h 0 km merealust torustikku ja 43 km transiittorusid), 

36 gaasijaotusjaama (GJJ), 3 gaasimõõtejaama (GMJ) ja 0 kompressorjaama. 
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Gaasitorustikest annab detailsema ülevaate alljärgnev tabel 5. 

Tabel 5. Elering AS-i gaasitorustike andmed 

Gaasitorustik Ehitusaasta 

Pikkus, 

km 

Läbimõõt 

(DN), 

mm 

Töörõhk 

(MOP), 

bar 

Vireši - Tallinn 1991/92 202,4 700 54 

Vändra - Pärnu 2005/06 50,2 250 54 

Tallinn - Kohtla-Järve I 1951/53 97,5 200 30 

Tallinn - Kohtla-Järve II 1962/68 149,1 500 30 

Kohtla - Järve - Narva 1955 45,1 350/400 30 

Tartu - Rakvere 1979 133,2 500 50 

Izborsk - Tartu 1975 85,7 500 50 

Pskov - Riia 1972 21,3 700 51 

Izborsk - Inčukalns 1984 21,3 700 49 

Kiili - Paldiski (Balticconnector) 2019 46,5 700 54 

Balticconnector’i merealune osa 2019 39,0 500 80 

Harutorustikud 1951/2013 79,0 - 28/54 

Kokku  970,3   
 

Kompressorjaamade andmed on järgmised: 

 

Paldiski kompressorjaam: 

 kompressorjaama tarbitav võimsus ca 6-10 MW  

 kompressorjaama gaasi ülekandevõimsus 81,2 GWh/päevas.  

 

Puiatu kompressorjaam: 

 kompressorjaama tarbitav võimsus ca 6-10 MW 

 kompressorjaama ülekandevõimsus 105 GWh/päevas. 

 

2.4. Gaasivood, tehniline võimsus ja eeldatav kasutatav võimsus sisend- ja 

väljundpunktides 
 

Eesti gaasi ülekandesüsteemi tehniline läbilaskevõimsus ja eeldatav kasutatav läbilaskevõimsus 

on toodud tabelis 6. Eeldatav kasutatav läbilaskevõimsus iseloomustab võimsust, mida 

süsteemihaldur saab anda võrgukasutajatele tavapärastel rõhkudel. 

 

Tabel 6. Eesti gaasi ülekandesüsteemi tehniline läbilaskevõimsus ja eeldatav kasutatav 

läbilaskevõimsus (võimsused sisend- ja väljundpunktides) 

Sisend- ja/või 

väljundpunkt 

Piiripunkt / 

ühenduspunkt 

Gaasi 

liikumise 

suund 

Tehniline 

läbilaske- 

võimsus, 

GWh/päevas 

Eeldatav 

kasutatav 

läbilaske- 

võimsus, 

GWh/päevas 

Karksi Ühenduspunkt LV <-> EE 105,0 105,0 

Värska Piiripunkt RU -> EE 42,0 36,0 

Narva Piiripunkt RU -> EE 31,5 0,0 

Paldiski Ühenduspunkt FIN <-> EE 81,2 81,2 

Misso Izborsk Piiripunkt RU <-> EE 210,0 210,0 

Korneti Ühenduspunkt EE <->LV 178,5 178,5 

 

Gaasivoog Värska piiripunktis on Eestisse sisenev. Balticconnector’i gaasivoog pole veel välja 

kujunenud [see võib olla nii Soomest Eestisse või Lätisse (Eestit läbiv) kui ka vastupidine]. 



13 (60) 

Seega gaasivoog Karksi ühenduspunktis on kahesuunaline. Narva piiripunkt on kasutusel vaid 

eriolukorras varustuskindluse tagamiseks. 

 

Eestit läbivate transiitgaasivoogude (Izborsk - Misso - Korneti ja vastupidi) liikumine Läti 

gaasivarustuseks ei ole pärast ühise Soome, Eesti ja Läti turupiirkonna (FinEstLat) rakendumist 

alates 2020. aastast oluline, sest see on ühise turupiirkonna osa, millele rakendub kokkulepitud 

sisendhind. Nimetatud hinna kaudu saadav tulu jaotatakse kolme riigi väljundkoguste alusel. 

Väljundvoog Venemaale on väike ja sellele kehtestatav väljundhind 

(süsteemidevaheline võrgukasutus) on võrdne sisendhinnaga (142,77 €/MWh/päev/aastas). 

 

2.5. Gaasi kogused sisend- ja väljundpunktides 

 

Gaasi kogustele ehk võrgukasutuse kogustele hinnangu andmine on oluline, kuna üldjuhul on 

need aluseks lähtehindade arvutamisel. Lähtehind saadakse, kui võrgukasutuse võimaldamiseks 

ehk gaasi ülekandeteenuse osutamiseks vajalike põhjendatud kulude ja tulukuse summa ehk 

ülekandeteenusega seotud tulu jagatakse võrgukasutuse kogusega (Metoodika punkt 5.7). 

Seega, mida väiksem on võrgukasutuse kogus, seda suuremaks kujuneb lähtehind. Samas 

võivad lähtehinnad kujuneda ka muude põhjendatud parameetrite alusel. 

 

Võrguteenuse hinna arvutamisel võetakse aluseks viimase kolme kalendriaasta aritmeetiline 

keskmine müügikogus. Vajaduse korral teostatakse müügikoguse leidmiseks täiendav analüüs 

(MGS § 232 lõige 1). MGS ei määratle millistes ühikutes ja kuidas peaks müügikogust 

(ja hindu) arvestama (võimsuspõhine või kaubapõhine müügikogus ja hind). Määruse 2017/460 

artikkel 4 sätestab, et üldjuhul kasutatakse võimsuspõhiseid ülekandetasusid, erandkorras võib 

riikliku reguleeriva asutuse heakskiidul koguda osa ülekandeteenuse tulust kaubapõhiste 

ülekandetasudena kui on täidetud järgmised tingimused (Metoodika punkt 7.2): 

 

 tasu kogutakse selleks, et katta kulud, mis on peamiselt tingitud gaasi kogusest; 

 tasu arvutatakse eeldatavate või varasemate gaasi koguste või mõlema järgi ja tasu 

kehtestatakse nii, et see on ühesugune kõikides sisend- ja väljundpunktides. 

 

Metoodika võimaldab kasutada nii võimsuspõhist müügikogust [MWh/päev aastas] kui ka 

kaubapõhist müügikogust [MWh aastasel perioodil] (Metoodika punkt 7.3). Müügikogus 

prognoositakse alljärgnevate komponentide lõikes (Metoodika punkt 7.4): 

 

 süsteemisisese võrgukasutuse ülekandevõimsus [MWh/päev aastas] ja/või kaubapõhine 

kogus MWh aastas (tasakaalus võrgu puhul sisendkogus võrdub väljundkogusega); 

 süsteemidevahelise võrgukasutuse ülekandevõimsus [MWh/päev aastas] ja/või 

kaubapõhine kogus MWh aastas (tasakaalus võrgu puhul sisendkogus 

võrdub väljundkogusega). 

 

Taotluses kajastas Elering AS tegelikud andmed majandusaastate 2016 kuni 2018 kohta ning 

prognoositud andmed tasuperioodi9 kohta. Käesolevas otsuses käsitleb Konkurentsiamet 

tasuperioodina 2020. aastat, milleks kooskõlastatavad võrguteenuse hinnad võivad kehtida kuni 

reguleerimisperioodi10 lõpuni ehk 2024. aasta lõpuni, juhul kui süsteemihaldur ei taotle hindade 

muutust varem. 

 

 

                                                 

9 Tasuperiood on ajavahemik, mille jooksul kohaldatakse teatavat lähtehinnataset ning mille miinimumkestus on 

üks aasta ja maksimumkestus reguleerimisperioodi pikkus (Määruse 2017/460 artikkel 3 punkt 23) 

10 Reguleerimisperiood on ajavahemik, mille kohta kehtestatakse lubatud või sihttulu üldnormid vastavalt 

direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 6 punktile a (Määruse 2017/460 artikkel 3 punkt 5) 
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Nimelt MGS § 23 lõikest 4 ning Määrusest 2017/460 tulenevalt rakendatakse Eestis hinnalaega 

reguleerimiskorda (price cap regime), milles ülekandesüsteemihalduri sihttulu ja eeldatavate 

kasutatavate võimsuste/voogude koguste alusel arvutatakse ülekandevõrgu võrguteenuste 

hinnad (Metoodika punktid 1 ja 3). Rakendatava hinnalaega reguleerimiskorra 

(price cap regime) eripäraks on fikseeritud ülekande võrguteenuste hindade kooskõlastamine 

Konkurentsiameti poolt. Süsteemihaldur võib igal ajahetkel esitada taotluse kooskõlastatavate 

hindade muutmiseks arvestades järgnevaid nõudeid (Metoodika punkt 1): 

 

 Määruse 2017/460 kohane reguleerimisperiood on maksimaalselt viis aastat11; 

 kooskõlastatud hinnad peavad kehtima minimaalselt ühe aasta12; 

 täidetakse MGS-i ja Määruse 2017/460 nõudeid avalikustamisele. 

 

Konkurentsiamet võib vajadusel algatada järelevalvemenetluse tagamaks hindade kulupõhisuse 

(Metoodika punkt 1). 

 

Tulenevalt eelnevast ning vastavalt Metoodikale võtab Konkurentsiamet analüüsimisel aluseks 

majandusaastate 2016 kuni 2018 tegelikud andmed ja tasuperioodiks prognoositud näitajad. 

 

Elering AS-i taotlus võrgukasutuse võimsuse koguste osas (süsteemisisene võrgukasutuse 

võimsuse kogus 14,491 GWh/päev/aastas ja süsteemidevaheline võrgukasutuse võimsuse 

kogus 0,872 GWh/päev/aastas) 

Taotlusest tulenevalt prognoosib Elering AS tasuperioodi süsteemisiseseks võrgukasutuse 

võimsuse koguseks ja süsteemidevaheliseks võrgukasutuse võimsuse koguseks vastavalt 

14,491 GWh/päev/aastas (kaubapõhine kogus 5304 GWh aastas / 2020. aasta kalendripäevade 

arv 366 päeva = 14,491 GWh/päev/aastas) ning 0,872 GWh/päev/aastas (kaubapõhine kogus 

319 GWh aastas / 2020. aasta kalendripäevade arv 366 päeva = 0,872 GWh/päev/aastas). 

Nimetatud koguste aluseks olevatest kaubapõhistest kogustest annab ülevaate tabel 7. 

 

Tabel 7. Elering AS-i võrgukasutuse kaubapõhised kogused vastavalt esitatud andmetele 

 Ühik 2016 2017 2018 

2016 

kuni 

2018 

keskmine 

Tasu-

periood 

Süsteemisisese 

võrgukasutuse kaubapõhine 

kogus 

GWh 

aastas 5 476 5 219 5 216 5 304 5 304 

Muutus võrreldes eelneva 

veeruga % x -4,7 0,0 1,7 0,0 

Süsteemidevahelise 

võrgukasutuse kaubapõhine 

kogus 

GWh 

aastas 3 072 53 584 1 236 319 

Muutus võrreldes eelneva 

veeruga % x -98,3 1 001,9 111,7 -74,2 

Süsteemisisese ja 

süsteemidevahelise  

võrgukasutuse kaubapõhised 

kogused kokku 

GWh 

aastas 8 548 5 272 5 800 6 540 5 623 

Muutus võrreldes eelneva 

veeruga % x -38,3 10,0 12,8 -14,0 

                                                 

11   Määruse 2017/460 art 27 (5) nõue 

12   Määruse 2017/460 art 3 (23) nõue 
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Konkurentsiameti seisukoht võrgukasutuse koguste osas 

Tabelist 7 selgub, et Elering AS on tasuperioodi süsteemisisese võrgukasutuse kaubapõhise 

koguse prognoosimisel võtnud aluseks viimase kolme majandusaasta aritmeetilise keskmise 

koguse (5304 GWh aastas). Taotlusest selgus, et ettevõtja ei prognoosi tasuperioodil klientide 

arvu ehk võrgukasutajate arvu suurenemist [tasuperioodil on Elering AS-i gaasivõrguga 

ühendatud üheksa klienti (vabatarbijad) nagu aastatel 2016 kuni 2019]. Olukorras, kus 

tasuperioodil võrgukasutajate arv ei suurene, aktsepteerib Konkurentsiamet reeglina viimase 

kolme majandusaasta keskmisel põhinevat võrgukasutuse koguse prognoosi ilma täiendavate 

põhjalike selgitusteta ning seda põhjusel, et aastad on erineva välisõhutemperatuuriga, mistõttu 

ka võrgukasutuse kogus on muutuv13. Seetõttu ei ole võrgukasutuse koguse prognoosimisel 

põhjendatud ka lähtuda eelneva kolme majandusaasta kõige suuremast ja kõige väiksemast 

kogusest. 
 

Tulenevalt eeltoodust ning arvestades MGS § 232 lõikes 1, on Konkurentsiamet seisukohal, et 

ettevõtja põhimõtet prognoosida süsteemisisene võrgukasutuse kogus viimase kolme 

majandusaasta aritmeetilise keskmise koguse alusel võib pidada põhjendatuks. Lähtudes 

eelnevast peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i tasuperioodi süsteemisisese 

võrgukasutuse kaubapõhise koguse prognoosi 5304 GWh aastas, mille alusel saadakse 

võrgukasutuse võimsuspõhine kogus 14,491 GWh/päev/aastas (kaubapõhine kogus 

5304 GWh aastas / 2020. aasta kalendripäevade arv 366 päeva = võimsuspõhine kogus 

14,491 GWh/päev/aastas). 
 

Tasuperioodi süsteemidevahelise võrgukasutuse koguse osas selgub tabelist 7, et  ettevõtja ei 

ole nimetatud koguse prognoosimisel lähtunud viimase kolme majandusaasta aritmeetilisest 

keskmisest kogusest, vaid väiksemast kogusest. Ettevõtja selgitas, et süsteemidevaheline 

võrgukasutuse kogus on prognoositud viimase kahe majandusaasta aritmeetilise keskmise 

koguse alusel [(2017. aasta kogus 53 GWh + 2018. aasta kogus 584 GWh) / 2 = 318,5 GWh 

ehk ca 319 GWh]. Ettevõtja on seisukohal, et viimase kolme majandusaasta andmete alusel ei 

ole süsteemidevahelise võrgukasutuse koguse prognoosimine põhjendatud järgmistel põhjustel: 
 

a) Lätist Venemaa suunas liikuvate gaasivoogude struktuur on viimastel aastatel oluliselt 

muutunud. Näiteks perioodil 01.09.2018 kuni 31.08.2019 on Lätist Eesti kaudu 

Venemaale suundunud gaasi koguseks kujunenud 623 GWh; 

b) võrreldes tänase olukorraga viiekordistuvad aastal 2020 Izborski punktis rakenduvad 

regionaalsed tariifid. Seetõttu on tõenäoliselt oodata Lätist Eesti kaudu Venemaale 

suunduvate gaasivoogude vähenemist ka võrreldes perioodil 01.09.2018 kuni 

31.08.2019 Lätist Eesti kaudu Venemaale suundunud gaasi kogusega. 
 

Konkurentsiamet, lähtunud ettevõtja selgitustest ning võtnud arvesse MGS § 232 lõikes 1, on 

seisukohal, et ettevõtja põhimõtet prognoosida süsteemidevahelise võrgukasutuse kogus 

viimase kahe majandusaasta aritmeetilise keskmise koguse alusel võib pidada põhjendatuks. 

Lähtudes eelnevast peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i tasuperioodi 

süsteemidevahelise võrgukasutuse kaubapõhise koguse prognoosi 319 GWh aastas, mille 

alusel saadakse võrgukasutuse võimsuspõhine kogus 0,872 GWh/päev/aastas 

(kaubapõhine kogus 319 GWh aastas / 2020. aasta kalendripäevade arv 366 päeva = 

võimsuspõhine kogus 0,872 GWh/päev/aastas). 

 

                                                 

13 Elering AS-i võrgukasutuse kogus sõltub gaasi tarbijate poolt Elering AS-i gaasivõrgu kaudu tarbitavast gaasi 

kogusest. Arvestades, et Eestis kasutatakse gaasi peamiselt hoonete kütmiseks ning kütmise vajadus sõltub 

välisõhutemperatuurist (mida madalam on välisõhutemperatuur, seda suurem on hoonete kütmiseks kasutatav 

gaasi kogus ja vastupidi), siis seetõttu võib öelda, et ka Elering AS-i võrgukasutuse kogus sõltub 

välisõhutemperatuurist ning on seetõttu muutuv. 
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3. VÕRGUTEENUSE HINDADE KOMPONENDID  

 

MGS § 8 lõige 2 sätestab, et gaasiettevõtja peab raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestama 

põhimõtted, mille kohaselt peetakse arvestust gaasi ülekande, jaotamise, müügi ja nende 

tegevustega mitteseotud tegevusalade kohta nii, nagu oleksid kohustatud seda tegema nendel 

tegevusaladel eraldi tegutsevad ettevõtjad. MGS § 8 lõige 22 kohaselt peab gaasiettevõtja 

kehtestama oma raamatupidamiseeskirjad varade ja kohustuste ning tulude ja kulude jaotamise 

osas, mida järgitakse MGS § 8 lõikes 2 nimetatud tegevusalade arvestuses. 

Hinnamenetluses jaotab Konkurentsiamet ülekandeteenusega seotud sihttulu komponendid 

järgmiselt (eristades süsteemisiseseid ja süsteemidevahelisi ülekande komponente) 

(Metoodika punkt 5.2.): 

 

1) muutuvkulud; 

2) tegevuskulud; 

3) põhivara kulum; 

4) põhjendatud tulukus. 

 

Kulude põhjendatuse analüüsimisel kasutatakse MGS § 232 lõikes 3 nimetatud meetodeid.  

 

Elering AS, võtnud arvesse eespool toodut, esitas Konkurentsiametile ülevaate võrguteenuse 

osutamisega seotud kuludest, põhivarast ja investeeringutest. Järgnevalt on analüüsitud esitatud 

andmeid tulenevalt MGS §-st 232 ning Metoodika punktidest 8, 9, 10, 11 ja 12. 

 

3.1. Muutuvkulud 

 

Muutuvkulud on seotud selliste teenuste või kaupade kasutamisega, mis on otseselt seotud gaasi 

võrguteenuse müügikogusega (näiteks võrgu käitamise gaasikogus, rõhu regulaatorites 

(alandajates) gaasi soojendamiseks vajalik elektri- või gaasienergia kulu ning kompressorite 

käitamise kulu jms) (Metoodika punkt 9.2). Muutuvkulud saadakse vajalike teenuste või 

kaupade soetamise põhjendatud hindade korrutamisel teenuse või kauba ostukogusega 

(Metoodika punkt 9.3). Muutuvkulud võivad sisaldada mittekontrollitavaid kulusid 

(Metoodika punkt 8.2). Mittekontrollitavaid hindu ja kulusid ei mõjutata ettevõtja 

majandustegevuse kaudu, vaid sõltuvad täielikult ettevõtjavälistest teguritest 

(näiteks administratiivselt reguleeritavad teenuste tasud) (Metoodika punkt 8.1). Juhul, kui 

mittekontrollitavad kulud on põhjendatud (tõendatud), rakendatakse nende suhtes täielikku 

hindades kajastamise printsiipi (Metoodika punkt 8.3). Süsteemihalduri puhul arvestatakse 

spetsiifilisi tulusid ja kulusid: näiteks süsteemihaldurite vaheliste transiidivoogude 

kompensatsiooni mehhanismi (ITC) tulusid ja kulusid, vastukaubanduse tulusid ja kulusid jne. 

Nimetatud kulude ja tulude arvestus on järjepidev (Metoodika punkt 8.4). 

 

Elering AS-i taotlus muutuvkulude osas (2285,90 tuh €) 

Taotlusest tulenevalt prognoosib Elering AS tasuperioodi muutuvkuludeks 2285,90 tuh €. 

Taotluse kohaselt moodustuvad muutuvkulud võrgu käitamisega seotud gaasi ja elektrienergia 

ostukuludest vastavalt summas /…./ ja summas /…./. 

 

Konkurentsiameti seisukoht muutuvkulude osas 

Järgnevalt annab Konkurentsiamet hinnangu ettevõtte taotletud muutuvkuludele kuluridade 

lõikes. 

 

3.1.1. Võrgu käitamisega seotud gaasi ostukulud 

 

Võrgu käitamisega seotud gaasi ostukulud sisaldavad võrgu käitamise mõõdetud gaasikoguse 

ja mõõtmata arvestusliku gaasikoguse ostukulusid. 
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Elering AS-i taotlus võrgu käitamisega seotud gaasi ostukulude osas (/…./) 

Taotlusest tulenevalt prognoosib Elering AS tasuperioodil võrgu käitamiseks ostetava gaasi 

ostukuludeks /…./, mis kujunevad võrgu käitamisega seotud gaasi ostukoguste summa /…./ ja 

gaasi keskmise ostuhinna /…./ korrutisena. Ettevõtte võrgu käitamisega seotud gaasi ostukulude 

kujunemisest annab ülevaate tabel 8. 

 

Tabel 8. Elering AS-i võrgu käitamisega seotud gaasi ostukulude kujunemine vastavalt 

Taotlusele 

 Ühik 2016 2017 2018 

Tasu-

periood 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

      

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

      

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

 

Ettevõtja selgitas, et võrgu käitamise mõõdetud gaasikogus sõltub rõhkude vahest 

gaasijaotusjaamade kõrgema ja madalama rõhuga seadmete vahel. Gaasikoguse mõõtmine 

sõltub rõhu piirkonnast gaasijaotusjaamas, kuhu gaasiarvesti on paigaldatud. Mida kõrgem on 

rõhupiirkond, seda suuremat gaasikogust on võimalik sama nimiläbimõõduga gaasiarvestiga 

mõõta. Selline gaasiarvesti asukoht sobib gaasijaamadesse, kus on tagatud pidevad suured 

gaasivood. Eestis on sellisteks jaamadeks Tallinna linna varustavad Loo ja Raudalu 

gaasijaotusjaamad ning Tartu linna varustavad Tartu ja Roiu gaasijaotusjaamad. 

 

Gaasijaotusjaama madalamasse rõhupiirkonda paigaldatud gaasiarvestid peavad olema 

suurema nimiläbimõõduga, mistõttu on sellised gaasiarvestid kallimad. Madalama 

rõhupiirkonna gaasiarvesti mõõtepiirkond on väiksem ja seetõttu vajab gaasiarvesti pidevamat 

jälgimist ning eri suurustega gaasiarvestitega mõõduliine, et gaasikoguse muutusel ümber 

lülituda. Olemasolevates jaamades teostatakse lülitamised käsitsi (automaatika teel lülitamise 

väljaehitamine nõuab täiendavaid investeeringuid). Gaasijaotusjaama madalama rõhu piirkond 

on fikseeritud võrgulepingutega. Nimetatud rõhu alusel on välja ehitatud jaotusvõrk 

(läbilaskevõime). Seetõttu on gaasijaotusjaama madalrõhu poole rõhkude muutmine võimalik 

väga väikestes piirides – ainult hooldustöödel seadete reguleerimistel. 

 

Rõhk ülekandesüsteemis sõltub ülekantavatest gaasikogustest ja võib olla võrgu eri punktides 

erinev: rõhkude vahemik sõltuvalt aastaajast ja võrgu piirkonnast võib olla 16 bar(g) kuni 

54 bar(g). Rõhud sõltuvad mitmetest teguritest ning seetõttu kõiguvad mõõdetud omatarbe 

gaasikogused aastate lõikes. Mõõdetud omatarbegaasi kasutatakse lisaks gaasi soojendamisele 

ka avariigeneraatorite toiteks, mistõttu ei ole välistatud olukord, kus võrguteenuse 

müügikoguse vähenemisel võrgu käitamise mõõdetud gaasikogus kasvab. 

 

Avariigeneraatoritena on kasutusel diiselgeneraatorid ja gaasigeneraatorid. Diiselgeneraatoreid 

on gaasivõrgus (gaasijaotusjaamades) 2019. aasta alguse seisuga 14 tk, nendest 6 tk on 

vanusega üle 20 aasta, ülejäänud 10 kuni 15 aastat. 
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2018. aastal olemas olnud gaasivõrgu käitamise mõõdetud gaasikogus on prognoositud aastate 

2016 kuni 2018 tegelike gaasikoguste alusel. Balticconnector'iga seotud gaasivõrgu käitamise 

gaasikogus on prognoositud vastavates hankelepingutes sisalduvate tehaseandmete alusel. 

 

Võrgu käitamise mõõtmata arvestusliku gaasikoguse kujunemise osas selgitas ettevõtja, 

et ettevõtte ülekandevõrguga liitumispunkte läbivad gaasikogused mõõdetakse mõõtepunktides 

mõõtesüsteemidega, millesse kuuluvad mõõtevahendid tagavad gaasikoguse (m3) 

mõõtetulemuste mõõtemääramatuse tõenäosusega 95% max ±1%. Gaasikoguse mõõtmise 

täpsuse suurendamist mõõtevahendite uuendamisega/väljavahetamisega ei ole võimalik 

saavutada, kuna gaasi turuosaliste tehingutes kasutada võimalikke mõõtevahendeid ei ole 

suurema täpsusega saadaval. 

 

Samuti mõjutab võrgu käitamise mõõtmata arvestusliku gaasikoguse suurust 

gaasijaotusjaamades mõõtmata jääv gaasikoguse hulk. Ettevõtja selgitas, et 

gaasijaotusjaamades jääb osa gaasi kogusest mõõtmata seoses gaasijaotusjaamadest väljuvate 

gaasivoogude tunduva vähenemisega võrreldes gaasijaotusjaamade mõõtesüsteemide 

projekteerimisel lähtutud voogudega. Kuna siduvad võrgulepingud ei võimalda vähendada 

lepingus fikseeritud maksimaalset gaasivoogu, siis seetõttu ei ole Elering AS-il võimalik 

paigaldada väljaehitatud mõõtesüsteemi mõõteliinidele ka väiksemaid gaasiarvesteid, mis 

oleksid võimelised mõõtma nii väikseid gaasivooge, millised reaalselt esinevad. 

 

Lisaks sõltub võrgu käitamise mõõtmata arvestusliku gaasikoguse suurus sellest, et 

olemasolevad väljaehitatud mõõtesüsteemid ei olnud projekteeritud kasutamiseks 

ülekandevõrgust võrguteenuse osutamiseks ning ei vasta tänasel päeval tehingute aluseks 

olevate mõõtesüsteemide tehniliste normdokumentide nõuetele. Normdokumentide nõuded 

näevad ette, et igal mõõteliinil on arvesti ees ja järel sulgeseade, mis võimaldab mõõteliini 

kindlalt sulgeda ja avada. Praegu suletakse/avatakse paljudes gaasimõõtejaamades mõõteliine 

gaasi regulaatorite kaudu, mis ei taga mõõteliini kindlat sulgemist ja läbi selliselt „suletud“ 

mõõteliini liigub gaasivoog, mida mõõtesüsteem ei ole võimeline mõõtma. 

 

2018. aastal olemas olnud gaasivõrgu käitamise mõõtmata arvestuslik gaasikogus on 

prognoositud viimasel 12 kuul (aprill 2018 kuni märts 2019)14 tegelikult mõõtmata jäänud 

gaasikoguse alusel, mis on suhteliselt sarnane aastate 2016 kuni 2018 keskmise näitajaga 

(10,2 GWh). Balticconnector'iga seotud gaasivõrgu käitamise gaasikogus on prognoositud 

vastavates hankelepingutes sisalduvate tehaseandmete alusel. 

 

Konkurentsiameti seisukoht võrgu käitamisega seotud gaasi ostukulude osas 

Ülaltoodust selgus, et Elering AS-i poolt võrgu käitamiseks ostetav gaas on gaasi ülekande 

võrguteenuse osutamiseks vajalik (võrgu käitamise mõõdetud gaasikogus) või Elering AS-i 

poolt gaasi ülekande võrguteenuse osutamisel vajalikke nõudeid järgides vältimatu 

(võrgu käitamise mõõtmata arvestusliku gaasikogus). Samuti selgus, et võrgu käitamisega 

seotud gaasi ostukogus on prognoositud gaasi tegelike ostukoguste alusel (2018. aastal olemas 

olnud gaasivõrgu puhul) või vastavates hankelepingutes sisalduvate tehaseandmete alusel 

(Balticconnector'iga seotud gaasivõrgu puhul). Tulenevalt eeltoodust on Konkurentsiamet 

seisukohal, et Elering AS-i võrgu käitamise mõõdetud gaasikoguse ning mõõtmata 

arvestusliku gaasikoguse prognoosi vastavalt /…./ ja /…./ võib pidada põhjendatuks. 

 

Gaasi keskmise ostuhinna osas selgus ettevõtja esitatud materjalidest, et ettevõtja ostab 

maagaasi Scener OÜ-ga 22.07.2019 ja AS-iga Eesti Gaas 31.07.2019 gaasi ostuks ja müügiks 

süsteemi toimimise tagamise ning tasakaalustamistoimingute tegemise eesmärgil sõlmitud 

raamlepingute alusel [mõlemad lepingud (Scener OÜ-ga 22.07.2019 sõlmitud leping 

                                                 

14 Taotluse esitamisele eelneva teada olnud andmetega 12 kuud 
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nr 1.1-4/2019/417 ja AS-iga Eesti Gaas 31.07.2019 sõlmitud leping nr 1.1-4/2019/447) 

kehtivad maksimaalselt 24 kuud pärast lepingute allkirjastamist]. Maagaasi keskmise ostuhinna 

prognoosimisel lähtus ettevõtja perioodil aprill 2018 kuni märts 2019 tegelikud ostetud 

maagaasi keskmisest ostuhinnast. Konkurentsiamet, võtnud arvesse asjaolu, et maagaasi hind 

on iga kuiselt muutuv, on seisukohal, et Elering AS-i põhimõtet prognoosida võrgu käitamiseks 

ostetava gaasi keskmine ostuhind ettevõtjale Taotluse esitamise ajaks (15.05.2019) teada olnud 

viimaste andmete alusel võib pidada põhjendatuks. Tulenevalt eeltoodust aktsepteerib 

Konkurentsiamet Elering AS-i võrgu käitamiseks ostetava gaasi keskmise ostuhinna /…./ 

ehk /…./ (/…./ x Taotluses toodud andmete alusel selgunud gaasi ülemine keskmine 

kütteväärtus 10,476 MWh/tuh m3 = /…./) prognoosi. 

 

Korrutades eelmärgitud gaasi ostukoguse /…./ eeltoodud gaasi ostuhinnaga /…./, kujuneb 

maagaasi ostukuludeks /…./ (/…./), mida on ettevõtja ka võrguteenuse hindadesse taotlenud. 

Lähtudes eeltoodust peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i võrgu 

käitamiseks ostetava gaasi tasuperioodi ostukulude prognoosi summas /…./. 

 

3.1.2. Võrgu käitamisega seotud elektrienergia ostukulud 

 

Võrgu käitamisega seotud elektrienergia ostukulud sisaldavad Elering AS-i gaasi 

ülekandevõrgu gaasiseadmete tarbeks vajaliku elektrienergia ostukulusid [valgustus, rõhu 

regulaatorites (alandajates) gaasi soojendamine] ning kompressorite käitamiseks vajaliku 

elektrienergia ostukulusid. 

 

Elering AS-i taotlus võrgu käitamisega seotud elektrienergia ostukulude osas (/…./) 

Taotlusest tulenevalt prognoosib Elering AS tasuperioodil võrgu käitamisega seotud 

elektrienergia ostukuludeks /…./, s.h võrguteenuse hindadesse lülitatavad elektrienergia 

ostukulud /…./. Nimetatud kulud kujunevad Elering AS-i gaasi ülekandevõrgu gaasiseadmete 

tarbeks vajaliku elektrienergia ostukulude /…./ ja kompressorite käitamiseks vajaliku 

elektrienergia ostukulude /…./ summana. Ettevõtte võrgu käitamisega seotud elektrienergia 

ostukulude kujunemisest annab ülevaate tabel 9. 

 

Tabel 9. Elering AS-i võrgu käitamisega seotud elektrienergia ostukulude kujunemine vastavalt 

Taotlusele 

 Ühik 2016 2017 2018 

Tasu-

periood 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

      

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

      

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

 

Ettevõtja selgitas, et tasuperioodiks prognoositakse Elering AS-i gaasi ülekandevõrgu 

gaasiseadmete tarbeks vajaliku elektrienergia ostukulude suurenemist seoses 

Balticconnector'iga seotud gaasivõrgu lisandumise tõttu. Balticconnector'iga seotud gaasivõrgu 

käitamiseks vajaliku elektrienergia ostukogus on prognoositud vastavates hankelepingutes 

sisalduvate tehaseandmete alusel. 

 

Kompressorite käitamiseks vajaliku elektrienergia ostukulude osas selgitas ettevõtja, et need on 

peamiselt vajalikud naaberriikide (Soome ja Läti) piiriülese kaubanduse huvides 
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(naaberriikidevaheliste gaasivoogude võimaldamiseks). Tulenevalt eeltoodust 

kompenseeritakse Elering AS-ile Paldiski ja Puiatu kompressorite käitamiseks vajaliku 

elektrienergia ostukulud naaberriikide ülekandesüsteemihaldurite (Gasum Oy – Soome 

süsteemihaldur ja AS "Conexus Baltic Grid" – Läti süsteemihaldur) poolt süsteemihaldurite 

(s.h Elering AS) vahel 14.02.2019 sõlmitud ITC lepingu alusel. See tähendab seda, et kõik 

eelmainitud kulud kompenseeritakse Elering AS-ile täismahus vastavalt tegelike kulude 

suurusele, mistõttu need ei mõjuta ettevõtja võrguteenuse hindade kujunemist. Seega, eelnevat 

arvesse võttes leidis ettevõtja, et tariifitaotluse kontekstis ei ole oluline, millised on 

kompressorite käitamiseks vajaliku elektrienergia ostukulude prognoosimisel kasutatud 

eeldused (eelkõige piiriüleste gaasivoogude stsenaariumid). 

 

Konkurentsiameti seisukoht võrgu käitamisega seotud elektrienergia ostukulude osas 

Ülaltoodust selgus, et Elering AS-i poolt võrgu käitamiseks ostetav elektrienergia on gaasi 

ülekande võrguteenuse osutamiseks vajalik. Samuti selgus, et nimetatud elektrienergia 

ostukoguse suurenemist prognoositakse Balticconnector'iga seotud gaasivõrgu lisandumise ja 

naaberriikidevaheliste gaasivoogude võimaldamise tõttu. Lisaks selgus, et suurema osa 

nimetatud elektrienergia ostukuludest kompenseerivad naaberriikide ülekandesüsteemihaldurid 

vastavalt tegelikele kuludele. Tulenevalt eeltoodust on Konkurentsiamet seisukohal, et 
Elering AS-i gaasi ülekandevõrgu gaasiseadmete tarbeks vajaliku elektrienergia 

ostukoguse prognoosi /…./ võib pidada põhjendatuks. Kompressorite käitamiseks 

vajaliku elektrienergia ostukoguse põhjendatuse hindamist ei pea Konkurentsiamet 

vajalikuks, sest nimetatud elektrienergia ostukoguse alusel prognoositud elektrienergia 

ostukulud kompenseeritakse Elering AS-ile täismahus vastavalt tegelike kulude 

suurusele, mistõttu need ei mõjuta ettevõtja võrguteenuse hindade kujunemist. 
 

Elering AS-i gaasi ülekandevõrgu gaasiseadmete tarbeks vajaliku elektrienergia keskmise 

ostuhinna osas selgus tabelist 9, et nimetatud hind on prognoositud ettevõtja poolt 2018. aastal 

nimetatud gaasiseadmete tarbeks tegelikult ostetud elektrienergia ostukulude ja ostukoguse 

alusel kujunenud keskmisest ostuhinnast lähtudes (2018. aasta keskmine ostuhind /…./, 

prognoos tasuperioodiks /…./). Võttes arvesse asjaolu, et viimasel 12 kuul (01.08.2018 kuni 

31.07.2019) on olnud elektribörsil Nord Pool elektrienergia keskmine ostuhind suurem kui 

aastal 2018 (viimasel 12 kuul 48,20 €/MWh, 2018. aastal 47,07 €/MWh) ning samuti on 

2019. aastal suurem taastuvenergia tasu (2019. aastal 10,40 €/MWh, 2018. aastal 8,90 €/MWh), 

siis on Konkurentsiamet seisukohal, et ettevõtja eelmärgitud elektrienergia keskmise ostuhinna 

prognoosimise põhimõtet võib pidada põhjendatuks. Tulenevalt eeltoodust aktsepteerib 

Konkurentsiamet Elering AS-i gaasi ülekandevõrgu gaasiseadmete tarbeks vajaliku 

elektrienergia keskmise ostuhinna prognoosi /…./ €/MWh.   
 

Korrutades Elering AS-i eelmärgitud elektrienergia prognoositud ostukoguse /…./ eeltoodud 

elektrienergia keskmise prognoositud ostuhinnaga /…./, kujuneb nimetatud elektrienergia 

ostukuludeks /…./ (/…./), mida on ettevõtja ka võrguteenuse hindadesse taotlenud. Lähtudes 

eeltoodust peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i gaasi ülekandevõrgu 

gaasiseadmete tarbeks tasuperioodil vajaliku elektrienergia ostukulude prognoosi 

summas /…./. 

 

Kompressorite käitamiseks vajaliku elektrienergia keskmine ostuhinna ja ostukulude 

põhjendatuse hindamist ei pea Konkurentsiamet vajalikuks, sest nimetatud 

elektrienergia keskmise ostuhinna alusel prognoositud elektrienergia ostukulud 

kompenseeritakse Elering AS-ile täismahus vastavalt tegelike kulude suurusele, mistõttu 

need ei mõjuta ettevõtja võrguteenuse hindade kujunemist. 

 

Kokkuvõte muutuvkulude kohta: liites Elering AS-i tasuperioodi võrgu käitamisega seotud 

gaasi ostukulud summas /…./ ja ettevõtte gaasi ülekandevõrgu gaasiseadmete tarbeks vajaliku 

elektrienergia ostukulud summas /…./, kujuneb ettevõtte tasuperioodi muutuvkulude summaks 
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/…./, mida on ettevõtja ka võrguteenuse hindadesse taotlenud. Lähtudes eeltoodust peab 

Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i poolt võrguteenuse hindade kujundamisel 

arvesse võetud tasuperioodi muutuvkulude prognoosi summas /…./. Koos kompressorite 

käitamiseks vajaliku elektrienergia ostukulude prognoosiga summas /…./ moodustub 

Elering AS-i tasuperioodi muutuvkuludeks 2285,90 tuh €, mis vastab samuti ettevõtja 

Taotluses toodud muutuvkuludele. 

 

3.2. Tegevuskulud 

 

Tegevuskulud on kulud, mis ei sisalda muutuv- ja finantskulusid ning põhivara kulumit. 

Tegevuskulud ei ole otseselt seotud müügikogusega ning ettevõtja saab nimetatud kulusid 

mõjutada oma efektiivsema majandustegevuse kaudu (v.a mittekontrollitavad tegevuskulud). 

Tegevuskulude hulka arvestatakse ettevõtja poolt teostatud gaasivõrgu hooldus- ja 

remondikulud, sisseostetavad tööd ja teenused, müügikulud, transpordikulud, rendikulud, 

infotehnoloogilised kulud, bürookulud, tööjõukulud, mittekontrollitavad kulud 

(riigilõiv, maamaks, riiklikult kehtestatud infrastruktuuri talumise tasu) 

(Metoodika punkt 10.2). 

 

Hinda lülitatavad kulud peavad olema põhjendatud, lähtuma kuluefektiivsusest ning 

võimaldama ettevõtjale seadusega sätestatud ülesannete täitmise. Põhjendatud tegevuskulude 

hindamisel lähtutakse alljärgnevatest printsiipidest (MGS § 232 lõige 3): 

 

1) kulude dünaamika jälgimine ajas ning selle võrdlus tarbijahinnaindeksi (THI) 

dünaamikaga; 

2) erinevate kulukomponentide põhjendatuse süvaanalüüs (sealhulgas eksperthinnangud); 

3) ettevõtja kulude ning nende põhjal arvutatud statistiliste näitajate võrdlemine teiste 

sarnaste ettevõtjate kuludega. 

 

Kulude dünaamika jälgimine ajas tähendab aastate lõikes ettevõtja tegevuskulude muutuse 

võrdlemist THI-ga. Üldjuhul ei tohi monopoolses seisus oleva ettevõtja tegevuskulud kasvada 

enam kui kasvavad vabaturuteenuseid osutavate ettevõtjate kulud, mis kokkuvõtvalt 

väljenduvad THI kasvus. Regulatiivses tegevuses võtab Konkurentsiamet THI rakendamisel 

arvesse ka MGS § 232 lõikes 3 sätestatud kohustust lähtuda hinda lülitatavate kulude puhul 

kuluefektiivsusest. THI varasemate aastate väärtused võetakse Statistikaameti veebilehelt 

www.stat.ee ning jooksva aasta väärtus võetakse Rahandusministeeriumi majandusprognoosist, 

mis on avaldatud veebilehel www.fin.ee (Metoodika punkt 10.3). 

 

Kulukomponentide põhjendatuse süvaanalüüsi teostamiseks peab ettevõtja esitama 

tegevuskulude detailse jaotuse kolme viimase majandusaasta lõikes ning prognoosi 

tasuperioodiks. Lisaks peab ettevõtja põhjendama taotletavate tegevuskulude vajadust, muutust 

ja kuluefektiivsust peamiselt alljärgnevatest põhimõtetest lähtudes (Metoodika punkt 10.4): 

 

 kulud peavad olema eelnevatel perioodidel reaalselt tehtud (tõestuseks arved, lepingud, 

makstud palgad jms); 

 kulud peavad olema otseselt seotud võrguteenuse osutamisega (vajadusel kulude 

jaotamine erinevate tegevuste vahel); 

 kulud peavad olema vajalikud võrguteenuse osutamiseks (tõestuseks ettevõtja 

selgitused, kuidas kulu muutis tarbijale osutatud teenust, näiteks 

võrguteenuse kvaliteeti); 

 kulud on tehtud kõige efektiivsemal viisil (tõestuseks hinnapakkumiste küsimise 

dokumendid ja vastused nendele). 

 

 

http://www.stat.ee/
http://www.fin.ee/
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Tegevuskulude põhjendatuse hindamisel on Konkurentsiametil õigus kaasata vajadusel 

eksperte (Metoodika punkt 10.4). 

 

Ettevõtja kulude ning nende põhjal arvutatud statistiliste näitajate võrdlemine teiste sarnaste 

ettevõtjate kuludega pole ülekandesüsteemihalduri puhul riigisiseselt võimalik, kuna Eestis on 

ainult üks ülekandesüsteem. Rahvusvaheline võrdlemine ei pruugi olla mõistlik, kuna erinevate 

riikide ülekandesüsteemihaldurid tegutsevad erinevas majanduskeskkonnas 

(Metoodika punkt 10.5). 

 

Hinda ei lülitata järgmisi kuluartikleid (MGS § 232 lõige 2): 

 

1) ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu; 

2) sponsorlust, kingitusi ja annetusi; 

3) põhitegevusega mitteseotud kulusid; 

4) õigusaktide alusel ettevõtjale määratud trahve ja viiviseid; 

5) finantskulusid; 

6) dividendide tulumaksukulu; 

7) muid kulusid, mis ei ole vajalikud ettevõtjale seadusega pandud kohustuste täitmiseks. 

 

Elering AS-i taotlus tegevuskulude osas (9055,48 tuh €)  

Taotlusest tulenevalt prognoosib Elering AS tasuperioodi tegevuskuludeks 9055,48 tuh €. 

Ettevõtte tegevuskulud moodustuvad vastavalt tabelile 10. 

 

Tabel 10. Elering AS-i tegevuskulud vastavalt Taotlusele 

Tegevuskulud, tuh € 

2016 2017 

Gaasi 

tegevus-

vald-

konnaga 

seotud 

kulud 

kokku 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

seotud 

kulud 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

mitte-

seotud 

kulud 

Gaasi 

tegevus-

vald-

konnaga 

seotud 

kulud 

kokku 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

seotud 

kulud 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

mitte-

seotud 

kulud 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
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Tabel 10a. Elering AS-i tegevuskulud vastavalt Taotlusele (jätk tabelile 10) 

Tegevuskulud, tuh € 

2018 Tasuperiood 

Gaasi 

tegevus-

vald-

konnaga 

seotud 

kulud 

kokku 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

seotud 

kulud 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

mitte-

seotud 

kulud 

Gaasi 

tegevus-

vald-

konnaga 

seotud 

kulud 

kokku 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

seotud 

kulud 

s.h gaasi 

ülekande-

teenuse 

osuta-

misega 

mitte-

seotud 

kulud 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

 

Konkurentsiameti seisukoht tegevuskulude osas 

Taotlusest selgus, et Elering AS on tasuperioodi tegevuskulude prognoosimisel lähtutud 

järgmistest põhimõtetest: 

 

1) ettevõtja võttis aluseks Konkurentsiameti 20.03.2018 otsusega nr 7-3/2018-036 

(edaspidi Otsus) kooskõlastatud võrguteenuse hindade kujundamisel ettevõtja poolt 

arvestatud tegevuskulude taseme summas /…./ ja suurendas seda 

Rahandusministeeriumi poolt aastateks 2019 ja 2020 prognoositud THI-dega15 

(/…./ x 1,021 x 1,022 = /…./); 

2) punktis 1 toodud THI-dega korrigeeritud tegevuskulude summast /…./ lahutas ettevõtja 

gaasitaristu ühekordsed remondi- ja hoolduskulud summas /…./, millega arvestati 

Otsusega kooskõlastatud võrguteenuse hindade kujundamisel, ning sai tegevuskulude 

tasemeks /…./ (/…./).  

Nimetatud kulud olid vajalikud, et tagada Vireši - Tallinn gaasitaristu valmidus töötada 

rõhul 55 baari, mis on vajalik selleks, et võimaldada Balticconnector’i kasutamist 

                                                 

15   Taotluse esitamise ajaks (15.05.2019) Rahandusministeeriumi poolt avaldatud viimase majandusprognoosi ehk 

2019. aasta kevadise  majandusprognoosi kohaselt oli 2019. aasta THI 2,1% ja 2020. aasta THI 2,2%. 

Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvise majandusprognoosi järgi on nii 2019. aasta THI kui 2020. aasta 

THI 2,2%, s.t Taotluse koostamisel prognoosimisel aluseks võetud kevadise majandusprognoosi näitajatest 

suuremad (2019. aasta osas). 
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maksimaalsel võimsusel. Nii kõrgel rõhul pole Eesti gaasitaristu ajalooliselt kunagi 

töötanud, mistõttu ei ole gaasitaristut varasemalt sellises valmiduses hoitud. 

Otsuse kohaselt on ettevõtjal lubatud nimetatud kuluartikli võrguteenuse hindadesse 

lülitamine kahe aasta jooksul ehk perioodil 01.07.2018 kuni 30.06.2020 kokku summas 

/…./. Seega perioodil 01.07.2019 kuni 30.06.2020 on ettevõtjal õigus arvestada 

nimetatud kulusid võrguteenuse hindadesse summas /…./ (sisaldub Otsusega 

kooskõlastatud võrguteenuse hindade kujundamisel ettevõtja poolt arvestatud 

tegevuskulude summas /…./). Võttes arvesse aga asjaolu, et Elering AS-i gaasi ülekande 

võrguteenuse taotletavad hinnad hakkavad kehtima alates 01.01.2020, siis on ettevõtjal 

õigus arvestada nimetatud võrguteenuse hindadesse ainult perioodi 01.01.2020 kuni 

30.06.2020 kulusid. See tähendab seda, et võrguteenuse taotletavatesse hindadesse on 

lubatud lülitada gaasitaristu ühekordseid remondi- ja hoolduskulusid /…./. Tulenevalt 

eeltoodust peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i põhimõtet võtta 

tasuperioodiks tegevuskulude prognoosimisel aluseks Otsusega kooskõlastatud 

võrguteenuse hindade kujundamisel arvestatud tegevuskulude tase 

(summas  /…./), korrigeerida seda aastateks 2019 ja 2020 prognoositud THI-dega 

(vastavalt 2,1%16 ja 2,2%) ning vähendada saadud tegevuskulude taset 

gaasitaristu ühekordsete remondi- ja hoolduskulude võrra (/…./). Lähtudes 

eelnevast peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i tasuperioodi 

tegevuskulude prognoosi summas /…./. 

Alates 01.01.2021 kehtestada soovitavate võrguteenuse hindade kujundamisel 

aluseks võetavate tegevuskulude prognoosimisel tuleb ettevõtjal kulud 

prognoosida ilma gaasitaristu ühekordsete remondi- ja hoolduskuludeta summas 

/…./. 

3) punktis 2 märgitud tegevuskulusid summas /…./ on ettevõtja suurendanud alates 

01.01.2020 kasutusele võetava Balticconnector’iga seotud prognoositud tegevuskulude 

võrra (summas /…./). Ettevõtja esitatud materjalidest selgus, et Balticconnector’iga 

seotud tegevuskulud summas /…./ kujunevad tabelis 11 toodud kulude alusel. 

 

Tabel 11. Elering AS-i Balticconnector’iga seotud tegevuskulud vastavalt esitatud 

materjalidele 

Tegevuskulud, tuh € 

 Tasu-

periood Selgitus 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./  

/…./ /…./  

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./  

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ 

                                                 

16   Aluseks Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadine majandusprognoos. Eelnimetatud majandusprognoosis 

toodud THI-de alusel arvutatud kulusumma /…./ (vt punkt 1) ei ületa kulusummat, mis kujuneb Otsusest 

lähtuva tegevuskulude summa /…./ suurendamisel Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvises 

majandusprognoosis avaldatud 2019. aasta ja 2020. aasta THI-dega (/…./ x 1,022 x 1,022 = /…./). 



25 (60) 

Tegevuskulud, tuh € 

 Tasu-

periood Selgitus 

/…./ /…./  

/…./ /…./  

/…./ /…./  

/…./ /…./  

/…./ /…./  

 

Konkurentsiamet, lähtunud Elering AS-i Taotlusest ja Taotluse menetlemise käigus 

esitatud materjalidest selgunud teabest, mis on kokkuvõtlikult ära toodud tabelis 11, 

ning asjaolust, et Elering AS ei oma varasemat kogemust kompressorite ja meres 

paikneva gaasitoru haldamisel ja hooldamisel, mistõttu ei ole ettevõtjale teada 

nimetatud seadmetega kaasnevad tegelikud kulud (kulude prognoosimisel on lähtutud 

teiste riikide kogemusest ja Elering AS-i Balticconnector’iga mitteseotud gaasivõrgus 

olevate Balticconnector’i seadmetega sarnaste seadmetega kaasnevatest kuludest), 

hindab ettevõtja Balticconnector’iga seotud tegevuskulude prognoosi summas /…./ 

põhjendatuks. Samas Konkurentsiamet märgib, et pärast Balticconnector’iga 

seotud tegelike tegevuskulude selgumist võib Konkurentsiameti seisukoht 

muutuda. 

 

Konkurentsiamet, võtnud arvesse punktides 2 ja 3 toodut, on seisukohal, et 

Elering AS-i tasuperioodi tegevuskulude prognoosi summas 9055,48 tuh € võib 

pidada ettevõtjale Taotluse esitamise ja Taotluse menetlemise ajal teada oleva 

informatsiooni alusel põhjendatuks. 

 

4. REGULEERITAVA  VARA, PÕHIVARA KULUMI JA PÕHJENDATUD TULUKUSE  

ARVESTUS 

 

4.1. Reguleeritava vara arvutamise põhimõtted   

 

Reguleeritava põhivara väärtus on ettevõtja poolt investeeritud võrguteenuse osutamiseks 

vajaliku põhivara jääkmaksumuse ja käibekapitali summa (Metoodika punkt 11.2). Hinda 

lülitatava põhjendatud tulukuse ja põhivara kulumi arvutamisel lähtutakse võrguteenuse 

osutamiseks vajalikust põhivarast (MGS § 232 lõige 4). MGS § 23 lõige 3 sätestab, et 

võrguteenuste hinnad tuleb kujundada selliselt, et oleks tagatud investeeringud tegevus- ja 

arenduskohustuse täitmiseks (kaasaarvatud investeeringud keskkonnanõuete, kvaliteedi- ja 

ohutusnõuete täitmiseks) (Metoodika punkt 11.1). Põhivara hulka arvestatakse üksnes 

tegelikult teostatud ja tasuperioodiks prognoositud põhjendatud investeeringud kooskõlas 

metoodika punktides 11.9 ja 11.12 toodud põhimõtetega (Metoodika punkt 11.8). Põhivara 

hulka ei arvestata (MGS § 232 lõige 5 ja Metoodika punkt 11.9): 

 

1) pikaajalisi finantsinvesteeringuid; 

2) immateriaalset põhivara, välja arvatud arvutitarkvara litsentsid; 

3) tagastamatu abi raames (sealhulgas sihtfinantseerimise teel) soetatud põhivara; 

4) liitumistasudest soetatud põhivara; 

5) põhivara, mida ettevõtja ei kasuta võrguteenuse osutamiseks. 

 

Samuti ei arvestata põhivara hulka investeeringuid lõpetamata ehitustele (v.a dokumendis 

„Elektri- ja gaasitaristu projektidesse tehtavate investeeringute ning nendega kaasnevate 

suuremate riskide hindamise metoodika ja kriteeriumid“17 toodud juhtumitel) 

(Metoodika punkt 11.8). 

                                                 

17 Avalikustatud Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=24555  

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=24555
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Põhivara väärtuse arvestus on järjepidev ning jätkub ka ettevõtja või vara omandisuhte 

muutmisel (MGS § 232 lõige 6 ja Metoodika punkt 11.12). Võrguettevõtja raamatupidamises 

tuleb põhivara eristada tegevuste kaupa vastavalt Metoodika punktis 4 toodud põhimõtetele. 

Konkurentsiamet analüüsib põhivara jaotust erinevate tegevusalade vahel ning kontrollib, et 

müüdavad kaubad ja teenused ei sisaldaks tegevusalade ristsubsideerimist. Kui ettevõtja teostab 

nii siseriikliku teenuse müüki kui ka süsteemidevahelise teenuse müüki, peetakse kõigi teenuste 

osutamiseks kasutatavate reguleeritavate põhivarade osas eraldi arvestust 

(Metoodika punkt 11.10). Konkurentsiamet kontrollib, et põhivara ei sisaldaks punktis 11.9 

nimetatud põhivara ja analüüsib nii teostatud kui ka prognoositud investeeringute põhjendatust, 

mis on aluseks reguleeritava põhivara väärtuse arvutamisel (Metoodika punkt 11.11).  

 

Tasuperioodi reguleeritava vara ehk investeeritud kapitali väärtus arvutatakse järgmise 

valemiga (Metoodika punkt 11.14): 

 

𝑅𝑉 = 𝑃𝑉1 + 𝐾𝐾 

 

kus: 
 

RV - reguleeritava vara väärtus; 

PV1 - põhivara jääkmaksumus majandusaasta lõpus; 

KK - käibekapital. 

 

Põhivara jääkmaksumus majandusaasta lõpus arvutatakse järgmise valemiga 

(Metoodika punkt 11.15): 

 

PV1 = PVo + I – PK – L 

 

kus:  
 

PV0 - põhivara jääkmaksumus aasta alguses; 

PV1 - põhivara jääkmaksumus aasta lõpus; 

I - majandusaastal võrguteenuse osutamiseks tehtud põhivara 

investeeringud; 

PK - põhivara kulum; 

L - majandusaastal eemaldatud (müüdud või mahakantud) põhivara 

jääkmaksumuses. 

 

4.2. Põhivara kulumi arvutuse põhimõtted 

 

Põhivara kulum (kapitalikulu) on teenuse hinda lülitatav kulu, mis on seotud soetatud põhivara 

(v.a maa) amortiseeritava osa kandmisega kulusse põhivara kasuliku tehnilise eluea jooksul 

(Metoodika punkt 2.16). Põhivara kulumi arvestamise eesmärk on põhivara soetamiseks tehtud 

kulutuste tagasiteenimine võrguteenuse hinna kaudu põhivara kasuliku tehnilise eluea18 jooksul 

(Metoodika punkt 11.3). Põhivara kulumi arvutamisel lähtutakse võrguteenuse osutamiseks 

vajaliku põhivara väärtusest ning kuluminormist, mis vastab põhivara kasulikule tehnilisele 

elueale (MGS § 232 lõige 9). Kuluminorm on vara kasuliku tehnilise eluea pöördväärtus. 

Erinevatel põhivaradel võib olla erinev kasulik tehniline eluiga ja seega ka kuluminorm. 

Põhivara kasuliku tehnilise eluea põhjendamisel kontrollib Konkurentsiamet järgmisi 

asjaolusid (Metoodika punkt 11.4): 

 

                                                 

18  Põhivara kasulik tehniline eluiga on periood, mille jooksul ettevõtja poolt vara tõenäoliselt kasutatakse ning 

mis võtab arvesse põhivara oodatavat füüsilist (tehnilist) kulumist ning IT-ga seotud põhivara puhul ka 

moraalset vananemist (Metoodika punkt 2.15). 
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a) põhivara eeldatav kasutamise aeg; 

b) põhivara oodatav füüsiline kulumine; 

c) põhivara tehniline või moraalne vananemine. 

 

Põhivara kulumi arvestuses rakendatakse lineaarset meetodit (Metoodika punkt 11.5). Põhivara 

kulum arvutatakse võrguteenuse osutamiseks vajaliku põhivara soetusmaksumuse ja põhivara 

kasulikule elueale vastava kuluminormi alusel (Metoodika punkt 11.6). Jooksval kalendriaastal 

investeeritud põhivara võetakse selle aasta põhivara kulumi arvestusse nii, et investeeritud vara 

soetusmaksumus korrutatakse koefitsiendiga 0,5. Järgnevatel aastatel põhivara kulumi 

arvestuses arvestatakse kogu soetusmaksumusega. Jooksval aastal arvestusest eemaldatud 

reguleeritava põhivara (müük, likvideerimine, mahakandmine) võetakse selle aasta põhivara 

kulumi arvestusse nii, et eemaldatud põhivarade soetusmaksumus korrutatakse 

koefitsiendiga 0,5 (Metoodika punkt 11.7). 

 

4.3. Põhjendatud tulukuse arvutuse põhimõtted 

 

Põhjendatud tulukus on ärikasum, mis arvutatakse reguleeritava vara väärtuse ja kaalutud 

keskmise kapitali hinna korrutisena (Metoodika punkt 2.18). MGS § 23 lõike 3 punktis 5 

sätestatud põhjendatud tulukuse arvutamise aluseks on ettevõtja investeeritud kapital ja 

kaalutud keskmise kapitali hind (MGS § 23 lõige 31). Põhjendatud tulukuse arvutamine toimub 

põhimõttel, et võrguteenuse osutamiseks vajaliku põhivara väärtus, millele on liidetud 

käibekapitali suurus, korrutatakse kaalutud keskmise kapitali hinnaga (MGS § 232 lõige 7). 

MGS § 232 lõikes 7 nimetatud käibekapitali suurus on viis protsenti viimase kolme 

kalendriaasta käibe aritmeetilisest keskmisest. Vajaduse korral teostatakse käibekapitali suuruse 

leidmiseks täiendav analüüs (MGS § 232 lõige 8). Kaalutud keskmise kapitali hinna ehk 

WACC-i leidmiseks on Konkurentsiamet välja töötanud juhendmaterjali nimetusega 

„Juhend 2016. a kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamiseks“, mis kinnitati 27.06.2016 

Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-2/16-009. Nimetatud juhend, milles on 

toodud kaalutud keskmised kapitali hinnad elektri-, soojuse-, gaasi-, vee- ja universaalse 

postiteenuse ettevõtjatele, on avalikustatud Konkurentsiameti veebilehel 

http://www.konkurentsiamet.ee. Juhendi punktis 4 on tabelis 7 kajastatud kaalutud keskmine 

kapitali hind (WACC) gaasi põhivõrguettevõtjale 4,51%. 

 

4.4. Investeeringud 

 

Elering AS-i esitatud andmed investeeringute osas 

Esitatud andmetest tulenevalt kujunevad Elering AS-i aastate 2015 kuni 2019 ja tasuperioodi 

gaasi ülekandevõrgu investeeringud vastavalt tabelis 12 (toodud ka käesoleva otsuse lisas 1, 

lehel 1) nimetatud investeeringute loetelule (kokku summas /…./, s.h ettevõtja oma- ja 

laenuvahendite arvelt summas /…./). 

 

Tabel 12. Elering AS-i investeeringud vastavalt esitatud andmetele 

Investeeringud (tuh €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasu-

periood 

Amortiseerunud võrgu uuendamine 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

http://www.konkurentsiamet.ee/
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Investeeringud (tuh €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasu-

periood 

Maagaasi tarbijate poolt tasutud liitumistasud ja tingimuste muutmise tasud 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

Tagastamatu abi 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

       

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

Muud reguleeritavad investeeringud 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
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Investeeringud (tuh €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasu-

periood 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

       
Maagaasi tarbijate poolt tasutud liitumistasud ja tingimuste muutmise tasud 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

Tagastamatu abi 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

Võrguteenuse hinda mõjutavad piiriülese mõjuga investeeringud 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 
              

/…./ /…./ 

/…./ /…./ 



30 (60) 

Investeeringud (tuh €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasu-

periood 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ 

/…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ /…./ 

/…./ 

/…./ /…./ 

/…./ /…./ 

 

Konkurentsiameti seisukoht investeeringute osas 

Tabelist 12 ja ettevõtja poolt Taotlusele lisatud investeeringute seletuskirjast ning 2017. aastal 

esitatud investeeringute seletuskirjast selgus, et Elering AS-i aastate 2015 kuni 2019 ja 

tasuperioodi gaasi ülekandevõrgu investeeringud (kokku summas /…./, s.h ettevõtja oma- ja 

laenuvahendite arvelt summas /…./) on ettevõtte põhitegevusega seotud ning MGS § 232 

lõikes 5 ja Metoodika punktis 11.8 sätestatuga kooskõlas. Lähtudes eeltoodust aktsepteerib 

Konkurentsiamet Elering AS-i aastate 2015 kuni 2019 ja tasuperioodi gaasi 

ülekandevõrgu investeeringuid vastavalt ettevõtja esitatud investeeringute loetelule ehk 

kokku summas /…./, s.h ettevõtja oma- ja laenuvahendite arvelt summas /…./. 

 

4.5. Põhivara kulum ja põhjendatud tulukus 

 

Elering AS-i taotlus põhivara kulumi (6184,85 tuh €) ja põhjendatud tulukuse 

(5700,38 tuh €) osas 

Taotlusest tulenevalt arvestab Elering AS tasuperioodil põhivaradelt kulumit 6184,85 tuh € ja 

reguleeritavalt varalt põhjendatud tulukust 5700,38 tuh €. 

 

Konkurentsiameti seisukoht põhivara kulumi ja põhjendatud tulukuse osas 

Elering AS-i põhivaradelt (ei sisalda liitumistasude eest ja tagastamatu abi raames 

soetatud põhivara) arvestatud tasuperioodi kulumi (6184,85 tuh €) ja reguleeritavalt varalt 

arvestatud tasuperioodi põhjendatud tulukuse 5700,38 tuh € põhjendatuse hindamisel lähtus 

Konkurentsiamet reguleeritava põhivara arvestusest (vt tabel 13, detailsem arvestus on toodud 

käesoleva otsuse lisas 1, lehel 3). 

 

Tabel 13. Elering AS-i põhivaradelt (ei sisalda liitumistasude eest ja tagastamatu abi raames 

soetatud põhivara) kulumi arvestus ja reguleeritavalt varalt põhjendatud tulukuse arvestus 

vastavalt Taotluse menetlemise käigus ettevõtja poolt esitatud andmetele  

 Ühik 

Tasu-

periood 

Reguleeritava põhivara soetusmaksumus 

tasuperioodi alguses tuh € 176 812,6 

s.h maa tuh € 307,5 

Reguleeritava põhivara jääkmaksumus 

tasuperioodi alguses tuh € 126 164,9 

Tasuperioodi investeeringud tuh € 5 389,1 

Põhivara keskmine kuluminorm 

(amortiseeritav põhivara) % 3,66 

Põhivara kulum tuh € 6 566,2 

Reguleeritava põhivara soetusmaksumus 

tasuperioodi lõpus tuh € 182 201,7 

Reguleeritava põhivara jääkmaksumus 

tasuperioodi lõpus tuh € 124 987,7 

2016. aasta gaasi ülekande võrguteenuse 

osutamise käive tuh € 8 698,2 
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 Ühik 

Tasu-

periood 

2017. aasta gaasi ülekande võrguteenuse 

osutamise käive tuh € 8 773,0 

2018. aasta gaasi ülekande võrguteenuse 

osutamise käive tuh € 10 239,6 

Viimase kolme kalendriaasta ehk aastate 

2016 kuni 2018 gaasi ülekande 

võrguteenuse osutamise aritmeetiline 

keskmine käive tuh € 9 236,9 

Käibekapital  5% keskmisest käibest tuh € 461,8 

Reguleeritav vara tuh € 125 449,6 

WACC  % 4,51 

Põhjendatud tulukus tuh € 5 657,8 

 

Tabelis 13 kajastatud põhivara arvestuse aluseks on Konkurentsiameti Otsuses toodud põhivara 

arvestus, mida on korrigeeritud ja täiendatud käesoleva otsuse punktis 5.4 Konkurentsiameti 

poolt põhjendatuks peetud aastate 2018 ja 2019 ning tasuperioodi gaasi ülekande võrguteenuse 

osutamisega seotud investeeringutega. Samuti on täpsustatud põhivara keskmist kuluminormi 

tulenevalt ettevõtja põhivaragruppide tegelikest osakaaludest ja põhivara kasulikule tehnilisele 

elueale vastavatest põhjendatud kuluminormidest. Eeltoodut arvestades kujuneb Elering AS-i 

põhivara kulumiks 6566,2 tuh €.  

 

Põhjendatud tulukus summas 5657,8 tuh € kujuneb tasuperioodi lõpu reguleeritava põhivara 

jääkmaksumuse 124 987,7 tuh € ja käibekapitali 461,8 tuh € summa ehk reguleeritava vara 

125 449,6 tuh € korrutamisel WACC-iga 4,51%. 

 

Liites eeltoodud põhivara kulumi summas 6566,2 tuh € ja põhjendatud tulukuse summas 

5657,8 tuh €, saab Konkurentsiamet Elering AS-i tasuperioodi põhivara kulumi ja põhjendatud 

tulukuse summaks kokku 12 224,0 tuh €. Võttes arvesse asjaolu, et ettevõtja prognoositud 

põhivara kulumi ja põhjendatud tulukuse summa 11 885,2 tuh € (põhivara kulum summas 

6184,85 tuh € + põhjendatud tulukus summas 5700,38 tuh € = 11 885,23 tuh € ei ületa 

Konkurentsiameti arvutatud kulumi ja tulukuse summat 12 224,0 tuh €, siis peab 

Konkurentsiamet Elering AS-i põhivaradelt arvestatud tasuperioodi kulumi ja 

reguleeritavalt varalt arvestatud põhjendatud tulukuse prognoosi põhjendatuks vastavalt 

summas 6184,85 tuh € ning summas 5700,38 tuh €. 
 

5. ÜLEKANDETEENUSEGA SEOTUD TULU ANALÜÜS 

 

Sihttulu on eeldatavate ülekandeteenuste ja ülekandega mitteseotud teenuste eest saadava tulu 

summa, mida ülekandesüsteemihaldur saab aastasel reguleerimisperioodil hinnalaega 

reguleerimiskorra alusel. Ülekandeteenusega seotud tulud koosnevad sarnaste ühenduspunktide 

rühmade (süsteemisisesed sisendpunktid ja väljundpunktid, süsteemidevahelised 

sisend-väljundpunktid) võimsuse ja/või kauba ülekandmise tulust. Ülekandeteenusega 

mitteseotud tulud on tulud, mida ülekandesüsteemihaldur saab jaotusteenuse osutamisest ja 

muudest osutatavatest ülekandega mitteseotud teenustest (võimalikud tulud on näiteks 

enampakkumistest saadud täiendav tulu, alakasutustasu tulu, andmevahetusplatvormi käitamise 

ja päritolutunnistuste väljastamise tulud jms) (Metoodika punkt 3). 
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Määruse 2017/460 kohaselt arvutatakse süsteemihalduri sihttulu alljärgneva valemiga19 

(Metoodika punkt 5.3): 

 

𝑅𝑆 = 𝑅𝑆−ü𝑘 + 𝑅𝑚𝑠 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠+𝑅𝑚𝑠  

 

kus: 

 

RS - süsteemihalduri sihttulu; 

RS-ük - ülekandeteenusega seotud tulu; 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 - tulu, mis saadakse võimsustasudest, mida kogutakse 

süsteemisisese  võrgukasutuse eest; 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 - tulu, mis saadakse võimsustasudest, mida kogutakse 

süsteemidevahelise võrgukasutuse eest; 

Rms - ülekandeteenusega mitteseotud tulu. 

 

Süsteemisisese ja süsteemidevahelise võrgukasutuse ülekandeteenustega seotud tulud 

määratletakse alljärgnevate valemite alusel (Metoodika punkt 5.4): 

 

 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑀𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑇𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑃𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑃𝑇𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑀𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑇𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑃𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑃𝑇𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 

 

kus: 

 

MK - süsteemisisese (intra) ja süsteemidevahelise (cross) võrgukasutuste 

võimsuspõhiste (cap) teenuste muutuvkulud; 

TK - süsteemisisese (intra) ja süsteemidevahelise (cross) võrgukasutuste 

võimsuspõhiste (cap) teenuste tegevuskulud; 

PK - süsteemisisese (intra) ja süsteemidevahelise (cross) võrgukasutuste 

võimsuspõhiste (cap) teenuste põhivara kulum; 

PT - süsteemisisese (intra) ja süsteemidevahelise (cross) võrgukasutuste 

võimsuspõhiste (cap) teenuste põhjendatud tulukus. 

 

Seega sihttulu määratletakse põhjendatud kulude ning põhjendatud tulukuse summana 

(ex-ante regulatsioon), millele lisatakse eelneva perioodi ülekandeteenusega mitteseotud tulud 

(ex-post regulatsioon) (Metoodika punkt 3). 

 

Teiselt poolt kogutakse süsteemihalduri sihttulu (Rs) alljärgnevas valemis toodud teenuste 

müügist (Metoodika punkt 5.6): 

 

𝑅𝑆 = 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑚𝑠 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Kuna Elering AS ei soovi rakendada kaubapõhiseid ülekandetasusid, siis toodud valem ning kõik teised edaspidi 

toodud valemid ei sisalda valemite lihtsustamise eesmärgil kaubapõhiste ülekandetasudega seotud komponente. 
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kus: 

 

RS - süsteemihalduri sihttulu; 

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑜𝑚𝑚
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  - süsteemisisese võrgukasutuse 

sisendpunktide võimsuse (cap) 

ülekandmise tulu summa; 

𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑜𝑚𝑚
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  - süsteemisisese võrgukasutuse 

väljundpunktide võimsuse (cap) 

ülekandmise tulu summa; 

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =  𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑜𝑚𝑚
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  - süsteemidevahelise võrgukasutuse 

sisendpunktide võimsuse (cap) 

ülekandmise tulu summa; 

𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑜𝑚𝑚
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  - süsteemidevahelise võrgukasutuse 

väljundpunktide võimsuse (cap) 

ülekandmise tulu summa. 

Rms - ülekandeteenusega mitteseotud tulu. 

 

Ülekandeteenuse sisend-väljundkordajad süsteemisisese võrgukasutuse puhul arvutatakse 

alljärgneva valemiga (Metoodika punkt 5.6): 

 

𝐾𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑 =

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
   𝑗𝑎    𝐾𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
=

𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
, 

 

kus: 

 

𝐾𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑

ja 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

 - tegurid, mis iseloomustavad sisendi tulude ja väljundi 

tulude suhet süsteemisisese võrgukasutuse tuludesse. 

Nende tegurite summa on 1. 

 

Ülekandeteenuse sisend-väljundkordajad süsteemidevahelise võrgukasutuse puhul arvutatakse 

alljärgneva valemiga (Metoodika punkt 5.6): 

 

𝐾𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑 =

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠    𝑗𝑎    𝐾𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

=
𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  

 

kus: 

 

𝐾𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑ja 𝐾𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
 - tegurid, mis iseloomustavad sisendi tulude ja väljundi 

tulude suhet süsteemidevahelise võrgukasutuse 

tuludesse. Nende tegurite summa on 1. 

 

Kogu süsteemi sisendi ja väljundi tulude jaotusse suhtarvud arvutatakse alljärgneva valemiga 

(Metoodika punkt 5.6): 

 

𝐾𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑 =
𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
     𝑗𝑎 
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𝐾𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 =
𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
 

 

Kordaja K väärtused näitavad, kuidas erinevad turuosalised panustavad ülekandeteenuse 

tuludesse (Metoodika punkt 5.6). 

 

Süsteemisisese võrgukasutuse ja süsteemidevahelise võrgukasutuse kulude jaotamise 

hindamisel tuuakse välja, mil määral esineb ristsubsideerimist süsteemisisese ja 

süsteemidevahelise võrgukasutuse puhul kavandatud lähtehinnameetodi alusel. Süsteemisisese 

võrgukasutuse ja süsteemidevahelise võrgukasutuse kulude jaotamise hindamisel lähtutakse 

Määruse 2017/460 artiklis 5 toodud regulatsioonist alljärgnevalt (Metoodika punkt 5.5): 

 

a) arvutatakse süsteemisisesest võrgukasutusest saadav ettenähtud tulu ülekandmise eest 

nii sisend- kui ka väljundpunktides jagatuna süsteemisisese võrgukasutuse asjaomase 

kulukäituriga järgmiste valemitega: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

 

 

kus: 

 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 - võimsuspõhine kulukäitur, millega kirjeldatakse süsteemisisest 

võrgukasutust ja mille leidmiseks arvutatakse kõikide 

süsteemisiseste sisend- ja väljundpunktide või punktide klastri 

summaarne päeva keskmine eeldatav lepinguline võimsus 

[MWh/päev]; 

 

b) arvutatakse süsteemidevahelisest võrgukasutusest saadav tulu ülekandmise eest nii 

sisend- kui ka väljundpunktides jagatuna süsteemidevahelise võrgukasutuse asjaomase 

kulukäituriga järgmiste valemitega: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  

 

kus: 

 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 - võimsuspõhine kulukäitur, millega kirjeldatakse 

süsteemidevahelist võrgukasutust ja mille leidmiseks arvutatakse 

kõikide süsteemidevaheliste sisend- ja väljundpunktide või 

punktide klastri summaarne päeva keskmine eeldatav lepinguline 

võimsus [MWh/päev]; 

 

c) arvutatakse kulude jaotuse võrdlusindeks protsentides punktides a ja b sätestatud 

süsteemisisese suhtarvu ja süsteemidevahelise suhtarvu kaudu vastavalt järgmistele 

valemitele: 

  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑐𝑎𝑝 =
2 × |𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠|

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
× 100% 
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Kui võrdlusindeks (Compcap) on suurem kui 10 %, esitab riiklik reguleeriv asutus sellise 

tulemuse kohta põhjenduse otsuses. 

 

5.1. Kordajad ja hooajategurid 

 

Kordaja on tegur, mille abil arvutatakse lähtehinna alusel aastast erineva kestusega 

standardvõimsustoote baashind (Määruse 2017/460 artikkel 3 punkt 16). Kordajad peavad 

jääma järgmisesse vahemikku (Määruse 2017/460 artikkel 13 lõige 1): 

 

a) kvartali ja kuu standardvõimsustoodete korral ei tohi vastav kordaja olla väiksem kui 1 

ega suurem kui 1,5; 

b) päeva ja kuu standardvõimsustoodete korral ei tohi vastav kordaja olla väiksem kui 1 

ega suurem kui 3. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad vastavad kordajad olla 

väiksemad kui 1, kuid suuremad kui 0, või suuremad kui 3. 

 

Hooajategur on tegur, mis väljendab nõudluse muutumist aasta jooksul ja mida võib kasutada 

koos asjakohase kordajaga (Määruse 2017/460 artikkel 3 punkt 21). Hooajategurite kasutamise 

korral peab asjaomase standardvõimsustoote korral kasutatava kordaja ja hooajateguri 

korrutistest arvutatud gaasiaasta keskmine olema samas vahemikus kui lõikes 1 osutatud 

vastavate kordajate vahemik (Määruse 2017/460 artikkel 13 lõige 2). 

 

Eesti, Läti ja Soome ülekandesüsteemihaldurid on kokku leppinud, et Eestis, Lätis ja Soomes 

kasutatakse tabelis 14 toodud võimsustoodete kordajaid. 

 

Tabel 14. Eesti, Läti ja Soome ülekandesüsteemihaldurite 

vahel kokku lepitud võimsustoodete kordajad 

Võimsustoode 

Võimsustoote 

kordaja 

Aastane 1 

Kvartaalne 1,1 

Kuine 1,25 

Päevane 1,5 

Päevasisene 1,7 

 

Võimsustoodete kordajad on välja töötatud selliselt, et need annaksid võimalikult õiglase ja 

tasakaalustatud kulude jaotuse erinevate võrgukasutajate vahel, s.t ühtlase tarbimisprofiiliga 

ning ebaühtlase tarbimisprofiiliga võrgukasutajate vahel. Võimsustoodete kordajate eesmärgiks 

on anda kulupõhiseid signaale motiveerides ühtlast tarbimist ning võimsuse pikaajalist 

broneerimist, mis vastab täpsemalt ülekandevõrgu tegelikele kuludele. Võimsustoodete 

kordajad omavad mõju süsteemihaldurite poolsele gaasisüsteemi operatiivplaneerimisele ning 

on abiks süsteemihaldurite jaoks paremini prognoositava operatiivkeskkonna tekkimisele, mis 

on eriti vajalik ühtse gaasituru piirkonna käivitamisel. Hooajategurite kasutamist 

süsteemihaldurid ette ei näe (hooajateguri väärtus on 1). Tulenevalt eeltoodust on 

Konkurentsiamet seisukohal, et Eesti, Läti ja Soome süsteemihaldurite vahel kokku lepitud 

võimsustoodete kordajate väärtused vastavad Määruse 2017/460 artikli 13 lõikes 1 sätestatule 

ning on lähedased Euroopa Liidus kasutatavate vastavate kordajate keskmistele väärtustele. 

Lähtudes eelnevast peab Konkurentsiamet Elering AS-i tasuperioodi võimsustoodete 

kordajad põhjendatuks vastavalt tabelis 14 toodud kordajatele. 
 

5.2. Sihttulu kujunemine 

 

Taotlusest tulenevalt prognoosib Elering AS tasuperioodi sihttuluks 23 226,61 tuh €, mille 

detailsem kujunemine on toodud alljärgnevas tabelis 15. 
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Tabel 15. Elering AS-i sihttulu kujunemine 

 Ühik Väärtus 

Muutuvkulud tuh € 2 285,90 

Tegevuskulud tuh € 9 055,48 

Põhivara kulum tuh € 6 184,85 

Põhjendatud tulukus tuh € 5 700,38 

Ülekandeteenusega seotud tulu tuh € 23 226,61 

Ülekandeteenusega mitteseotud tulu tuh € 0,00 

Sihttulu tuh € 23 226,61 

   s.h süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste sisendhindade 

kaudu saadav tulu (süsteemisisene sisendtulu) tuh € 1 957,88 

   s.h süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhiste 

väljundhindade kaudu saadav tulu 

(süsteemidevaheline väljundtulu) tuh € 136,57 

   s.h Soome ja Läti ülekandesüsteemihaldurite poolt 

süsteemihaldurite vaheliste transiidivoogude kompensatsiooni 

mehhanismi lepingu (ITC leping) alusel kompressorite käitamiseks 

vajaliku elektrienergia ostukulude kompensatsioon 

(kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsioon) tuh € 1 821,08 

   s.h süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste väljundhindade 

kaudu saadav tulu (süsteemisisene väljundtulu) tuh € 19 311,08 

 

Konkurentsiameti seisukoht sihttulu, s.h süsteemisisese sisendtulu, süsteemidevahelise 

väljundtulu, kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsiooni ja süsteemisisese 

väljundtulu osas 

Käesoleva otsuse punktides 4.1, 4.2 ja 5.5 on Konkurentsiamet pidanud põhjendatuks 

Elering AS-i tasuperioodi muutuvkulude prognoosi summas 464,82 tuh €, mis koos Paldiski ja 

Puiatu kompressorite elektrienergia kuludega kujuneb 2285,90 tuh €, tegevuskulude prognoosi 

summas 9055,48 tuh €, põhivara kulumi prognoosi summas 6184,85 tuh € ja põhjendatud 

tulukuse prognoosi summas 5700,38 tuh €. Liites eeltoodud kulud ja tulukuse, saab 

Konkurentsiamet ettevõtte tasuperioodi sihttuluks 23 226,61 tuh € (2285,90 tuh € + 9055,48 

tuh € + 6184,85 tuh € + 5700,38 tuh € = 23 226,61 tuh €), mis vastab ettevõtja arvutatud 

sihttulule. Lähtudes eelnevast peab Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i 

tasuperioodi sihttulu prognoosi summas 23 226,61 tuh €. 

 

Süsteemisisese sisendtulu (summas 1957,88 tuh €) kujunemise osas selgitas ettevõtja, et 

nimetatud tulu prognoosimisel on võetud arvesse järgnevaid asjaolusid: 

 

a) Vastavalt Eesti ja Läti regulaatorite koordineeritud arvamusele regionaalsete gaasi 

sisendtasude osas pakub Elering AS aastaseid, kvartaalseid, kuiseid, päevaseid ning 

päevasiseseid võimsustooteid. Vastavate toodete hinnad on määratud aastase toote 

baashinna ning kordajate abil. Kuna turuosaliste poolne erinevate võimsustoodete 

kasutamise profiil ei ole teada (puuduvad ajaloolised andmed), siis Elering AS koos Läti 

ja Soome süsteemihalduritega rakendasid optimeerimisalgoritmi leidmaks turuosaliste 

majanduslikult optimaalne võimsustoodete kasutamise profiil (vt tabel 16). 
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Tabel 16. Elering AS-i süsteemisisese sisendtulu kujunemine vastavalt ettevõtja esitatud 

andmetele 

Toode 

Turuosaliste 

poolne erinevate 

võimsustoodete 

kasutamise 

profiil, % 

Soome, Eesti ja 

Läti ülekande-

süsteemi-

haldurite tulu 

kokku enne 

muutuvkulusid, 

tuh € 

s.h Eesti 

ülekande-

süsteemi-

halduri 

tulu enne 

muutuv-

kulusid, 

tuh € 

Soome, Eesti ja 

Läti ülekande-

süsteemi-

haldurite tulu 

kokku pärast 

muutuvkulusid, 

tuh € 

s.h Eesti 

ülekande-

süsteemi-

halduri 

tulu pärast 

muutuv-

kulusid, 

tuh € 

Aastane 59 9 667,10 1 220,66 9 148,32 1 155,15 

Kvartaalne 20 3 604,68 455,16 3 101,13 391,58 

Kuine 11 2 252,93 284,47 1 705,62 215,37 

Päevane 10 2 457,74 310,34 1 550,56 195,79 

Kokku 100 17 982,45 2 270,63 15 505,63 1 957,88 

 

Süsteemidevahelise väljundtulu (summas 136,57 tuh €) kujunemise osas selgus ettevõtja 

esitatud materjalidest, et nimetatud tulu on prognoositud Izborski punktis kolmandate riikide 

suunas liikuva gaasivoo (319 GWh aastas, vt tabel 7), tabelis 16 toodud turuosaliste poolsete 

erinevate võimsustoodete kasutamise profiili ja süsteemidevahelise võrgukasutuse 

võimsuspõhiste väljundhindade (vt tabel 1) alusel. 

 

Kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsiooni (summas 1821,08 tuh €) kujunemise 

aluseks on käesoleva otsuse tabelis 9 toodud andmed. 

 

Võttes arvesse süsteemisisese sisendtulu prognoosi summas 1957,88 tuh €, süsteemidevahelise 

väljundtulu prognoosi summas 136,57 tuh € ning kompressorite otsese muutuvkulu 

kompensatsiooni prognoosi summas 1821,08 tuh €, kujuneb prognoositud süsteemisiseseks 

väljundtuluks 19 311,08 tuh € (prognoositud sihttulu summas 23 226,61 tuh € - süsteemisisese 

sisendtulu prognoos summas 1957,88 tuh € - süsteemidevahelise väljundtulu prognoos summas 

136,57 tuh € - kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsiooni prognoos summas 

1821,08 tuh € = 19 311,08 tuh €). 

 

Konkurentsiamet, lähtunud eeltoodust ning ettevõtja poolt Taotlusele lisatud nimetatud tulude 

prognoosimisel aluseks võetud väga detailsetest arvutustest, on seisukohal, et Elering AS-i 

tasuperioodi süsteemisisese sisendtulu ja süsteemidevahelise väljundtulu prognoosi 

vastavalt 1957,88 tuh € ja 136,57 tuh € võib pidada põhjendatuks. 

 

Kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsiooni (summas 1821,08 tuh €) prognoosi 

põhjendatuse hindamist ei pea Konkurentsiamet vajalikuks, sest see vastab nimetatud 

kompensatsiooni aluseks olevale elektrienergia prognoositud ostukulule. Kompressorite 

elektrienergia otsene kulu kompenseeritakse Elering AS-ile täismahus vastavalt tegelike 

kulude suurusele, mistõttu need ei mõjuta ettevõtja võrguteenuse hindade kujunemist 

(vt käesoleva otsuse punkti 3.1.2). 

 

Seega, võttes arvesse Konkurentsiameti poolt käesolevas otsuses eelnevalt põhjendatuks 

hinnatud Elering AS-i tasuperioodi sihttulu prognoosi summas 23 226,61 tuh €, süsteemisisese 

sisendtulu prognoosi summas 1957,88 tuh €, süsteemidevahelise väljundtulu prognoosi 

summas 136,57 tuh € ning kompressorite otsese muutuvkulu kompensatsiooni prognoosi 

summas 1821,08 tuh €, mille põhjendatuse hindamist ei pidanud Konkurentsiamet vajalikuks, 

saab Konkurentsiamet Elering AS-i tasuperioodi prognoositud süsteemisiseseks väljundtuluks 

19 311,08 tuh €, mis vastab ettevõtja arvutatud tulule. Lähtudes eeltoodust peab 

Konkurentsiamet põhjendatuks Elering AS-i tasuperioodi süsteemisisese väljundtulu 

prognoosi summas 19 311,08 tuh €. 
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5.3. Kulude jaotuse hindamine 

 

Määruse 2017/460 artikli 5 lõike 2 kohaselt tuuakse süsteemisisese võrgukasutuse ja 

süsteemidevahelise võrgukasutuse kulude jaotamise hindamisel välja, mil määral esineb 

ristsubsideerimist süsteemisisese ja süsteemidevahelise võrgukasutuse puhul kavandatud 

lähtehinnameetodi alusel. 

 

Elering AS-i süsteemisisese võrgukasutuse ja süsteemidevahelise võrgukasutuse kulud 

jagunevad järgmiselt (vt tabel 17): 

 

Tabel 17. Elering AS-i süsteemisisese võrgukasutuse ja süsteemidevahelise võrgukasutuse 

kulude jagunemine vastavalt ettevõtja esitatud andmetele 

 Ühik Väärtus 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 tuh € 21 268,96 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 MWh/päev 14 491,20 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 €/MWh/päev 1467,72 

   

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 tuh € 136,57 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 MWh/päev 871,58 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 €/MWh/päev 156,69 

   

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑐𝑎𝑝 % 161,4 

   

Määruse 2017/460 artikkel 5 lõige 6 sätestab, et kui võimsuse võrdlusindeks (Compcap) on 

suurem kui 10%, esitab riiklik reguleeriv asutus selliste tulemuste kohta põhjenduse. Tabelist 17 

selgub, et Elering AS-i võimsuse võrdlusindeks on 161,4% ehk ca 16 korda suurem. Ettevõtja 

selgitas, et eeltoodud võimsuse võrdlusindeks ei indikeeri antud juhul siiski võrgukasutuse 

ristsubsideerimist süsteemisisese võrgukasutuse poolt. Eesti gaasisüsteemi süsteemidevaheline 

võrgukasutus toimub 21 km pikkusel lõigul Korneti ja Izborski entry-exit punktide vahel, mis 

ei ole ülejäänud Eesti gaasisüsteemiga ühendatud (vt joonis 2). Eraldiseisev transiiditorustik 

moodustab 4,3% Elering AS-i kogu süsteemi torustikust (kaks paralleeltoru 21 km, 

kogu süsteem ca 970 km) ning kulud sellele torustikule on seetõttu võrreldes süsteemi 

kogukuludega väga madalad. 

 



39 (60) 

 
Joonis 2. Eesti gaasi ülekandevõrk 

 

Seetõttu ei ole Korneti-Izborsk torustiku puhul põhjendatud lühikese transiidilõigu (vt joonis 2) 

kasutamise tasustamine kogu Eesti gaasisüsteemi süsteemisisese võrgukasutuse väljundhinna 

ulatuses, kuna torulõigu kulud moodustavad proportsionaalselt väga väikese osa kogu süsteemi 

kuludest. 

 

Täiendavalt tõi ettevõtja välja, et süsteemidevahelise võrgukasutuse tasud avaldavad mõju kogu 

regiooni gaasiturule. Elering AS on seisukohal, et võrgukasutuse tasud peavad võimalikult 

vähesel määral takistama regionaalse gaasituru voogusid. Seetõttu peab ettevõtja põhjendatuks 

regionaalse mõjuga punktide võrgutasude regionaalset harmoniseerimist. Kuna tegemist on 

samade sisend-väljund punktidega (nt Izborsk ja Värska) ning süsteemisisese võrgukasutuse 

sisendhinnad on regionaalselt juba harmoniseeritud, siis on mõistlik süsteemisisese 

võrgukasutuse sisendhindasid rakendada ka süsteemidevahelise võrgukasutuse puhul. 

Elering AS on arvamusel, et selline hinnakujundus lihtsustab piiriüleste sisend-väljundpunktide 

tasuloogikat ka turuosaliste jaoks.  

 

Konkurentsiamet, lähtunud ettevõtja eeltoodud selgitustest, on seisukohal, et Elering AS-i 

tasuperioodi süsteemisisese võrgukasutuse ja süsteemidevahelise võrgukasutuse kulude 

jaotamist vastavalt 21 268,96 tuh € süsteemisisese võrgukasutuse kuludeks ja 136,57 tuh € 

süsteemidevahelise võrgukasutuse kuludeks võib pidada põhjendatuks. 

 

5.4. Kulude jaotuse hindamine 

 

Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 lõike 1 koosmõjust tulenevalt peab riikliku 

reguleeriva asutuse (Konkurentsiamet) gaasi ülekande võrguteenuse hindade kooskõlastamise 

otsus sisaldama muuhulgas järgmist teavet: 

 

a) võimsuse-kauba tulujaotus, mis tähendab tulujaotust võimsuspõhiste ülekandetasude 

tulu ja kaubapõhiste ülekandetasude tulu järgi; 

b) sisendi-väljundi tulujaotus, mis tähendab tulujaotust sisendpunktide võimsuspõhiste 

ülekandetasude tulu ja väljundpunktide võimsuspõhiste ülekandetasude tulu järgi; 
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c) süsteemisisene/süsteemidevaheline tulujaotus, mis tähendab tulujaotust süsteemisiseses 

võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides saadava tulu järgi ja 

süsteemidevahelises võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides saadava tulu 

järgi, arvutatuna vastavalt artiklile 5. 

 

Võimsuse-kauba tulujaotus – tabelist 1 selgus, et Elering AS ei soovi rakendada tasuperioodil 

kaubapõhiseid tasusid. Kõik ülekandeteenusega seotud tulud saadakse võimsuspõhistest 

tasudest. Tulenevalt eelnevast kujuneb Elering AS-i võimsuspõhistest tasudest 

tasuperioodil saadava ülekandeteenuste tulu osakaaluks 100%, mida Konkurentsiamet 

peab põhjendatuks, sest Määruse 2017/460 artikli 4 lõike 3 kohaselt kogutakse 

ülekandeteenuse tulu võimsusest sõltuvatest ülekandetasudest. 

 

Sisendi-väljundi tulujaotus – sisendpunktide ning väljundpunktide võimsuspõhiste 

ülekandetasude tulude osakaaludeks kujunevad vastavalt 9% [sisendpunktide võimsuspõhiste 

ülekandetasude tulu 1957,88 tuh € / (sisendpunktide võimsuspõhiste ülekandetasude tulu 

1957,88 tuh € + väljundpunktide võimsuspõhiste ülekandetasude tulu 19 447,65 tuh €) x 

100% = 9%] ja 91% [väljundpunktide võimsuspõhiste ülekandetasude tulu 19 447,65 tuh € / 

(sisendpunktide võimsuspõhiste ülekandetasude tulu 1957,88 tuh € + väljundpunktide 

võimsuspõhiste ülekandetasude tulu 19 447,65 tuh €) x 100% = 91%]. 

 

Sisendpunktide võimsuspõhiste ülekandetasude tulu väike osakaal on tingitud võrgukasutuse 

madalast sisendhinnast. Nimelt Soome, Eesti ja Läti regulaatorid on jõudnud ühisele 

järeldusele, et siseneva gaasi konkurentsivõimeline sisendhind on võrdlusuuringu kohane 

Euroopa Liidu riikide (v.a Balti riigid ja Soome) aastase võimsustoote keskmine sisendhind, 

mida on korrigeeritud statistilise ebatäpsusega (liidetud standardviga)20. Järelduse põhjendused 

on alljärgnevad: 

 

 sisendlähtehind töötati välja nii, et võtta arvesse laiemat eesmärki ühineda 

Euroopa Liidu gaasi ühisturuga; 

 annab tarnijatele hinnasignaali, mis tagab konkurentsikeskkonna kokkusobivuse ka 

pärast isoleeritud turu seisundi lõppemist; 

 võimaldab kaubandussuhteid Mandri-Euroopa turuga via forward swaps; 

 madal sisendlähtehind motiveerib kolmandaid  isikutuid osalema FinEstLat  gaasiturul.  

 

Euroopa Liidu aastase võimsustoote keskmine sisendhind oli 2018. aastal 

128,44 €/MWh/päev/aastas ja selle keskmise arvutuse standardviga oli 

14,33 €/MWh/päev/aastas – seega kokku 142,77 €/MWh/päev/aastas. Tulenevalt eeltoodust 

on Konkurentsiamet seisukohal, et Elering AS-i sisendi-väljundi tulujaotuse osakaale 

vastavalt 9% ja 91% võib pidada põhjendatuks.  
 

Süsteemisisene/süsteemidevaheline tulujaotus – süsteemisiseses ja süsteemidevahelises 

võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides saadavate tulude osakaaludeks kujunevad 

vastavalt 99,4% [süsteemisiseses võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides saadav 

tulu 21 268,96 tuh € / (süsteemisiseses võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides 

saadav tulu 21 268,96 tuh € + süsteemidevahelises võrgukasutuses nii sisend- kui ka 

väljundpunktides saadav tulu 136,57 tuh €) x 100% = 99,4%] ja 0,6% [süsteemidevahelises 

võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides saadav tulu 136,57 tuh € / 

(süsteemisiseses võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides saadav tulu 

                                                 

20 Määruse 2017/460 artikkel 6 lõige 4 punkt a sätestab, et lähtehinnameetodi kohaldamisel võib kohandusi teha 

kõikide sisend- ja väljundpunktide suhtes muuhulgas riikliku reguleeriva asutuse võrdlusuuringu kohaselt, 

kohandades lähtehindu teatavas sisend- või väljundpunktis niivõrd, et need vastavad konkurentsivõimeliste 

lähtehindade tasemele. 
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21 268,96 tuh € + süsteemidevahelises võrgukasutuses nii sisend- kui ka väljundpunktides 

saadav tulu 136,57 tuh €) x 100% = 0,6%]. 

 

Arvestades, et Eesti, Läti ja Soome tegutsevad alates 2020. aastast ühise turupiirkonnana 

(FinEstLat), kus riikidevahelised tariifid puuduvad, siis süsteemidevahelises võrgukasutuses 

kujuneb nii sisend- kui ka väljundpunktides saadavaks tuluks ainult Izborski punktist 

kolmandate riikide suunas gaasi edastamiseks vajaliku lühikese transiittorustiku kasutamise 

eest saadav tulu. Tulenevalt eeltoodust on Konkurentsiamet seisukohal, et Elering AS-i 

süsteemisisese/süsteemidevahelise tulujaotuse osakaale vastavalt 99,4% ja 0,6% võib 

pidada põhjendatuks. 

 

6. VÕRGUTEENUSE HINNAD  

 

Ülekandevõrgu hindade aluseks on määruse 2017/460 kohaselt lähtehind, mis on kindla 

võimsusega võimsustoote üheaastase kehtivusega hind, mida kohaldatakse sisend- ja 

väljundpunktis ning mille alusel kehtestatakse muud võimsuspõhised ülekandetasud 

(kvartali, kuu, päeva ja päevasisene ülekandetasud). Määruse 2017/460 artikkel 4 kohaselt 

kogutakse ülekandeteenuse tulu võimsusest sõltuvatest ülekandetasudest, erandkorras võib 

riikliku reguleeriva asutuse heakskiidul koguda osa ülekandeteenuste tulust kaubapõhiste 

ülekandetasudena (Metoodika punkt 3). 

 

MGS § 23 lõikest 4 ning määrusest 2017/460 tulenevalt rakendatakse Eestis hinnalaega 

reguleerimiskorda (price cap regime), milles ülekandesüsteemihalduri sihttulu ja eeldatavate 

kasutatavate võimsuste/voogude koguste alusel arvutatakse ülekandevõrgu võrguteenuste 

hinnad (Metoodika punktid 1 ja 3).  

 

Lähtehinnad (T ) kujunevad alljärgnevate valemite alusel21 (Metoodika punkt 5.7): 

 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝐶𝐴𝑃𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎   [

€

𝑀𝑊ℎ
 /𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠]  

 

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =

𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎   [

€

𝑀𝑊ℎ
 /𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠]  

 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝐶𝐴𝑃𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠   [

€

𝑀𝑊ℎ
 /𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠]  

 

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =

𝑅𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠   [

€

𝑀𝑊ℎ
 /𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠]  

 

kus: 

 

𝐶𝐴𝑃𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  - süsteemisisese võrgukasutuse eeldatav lepinguline võimsus 

teatavas sisendpunktis või sisendpunktide klastris; 

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  - süsteemisisese võrgukasutuse eeldatav lepinguline võimsus 

teatavas väljundpunktis või väljundpunktide klastris; 

                                                 

21 Kuna Elering AS ei soovi rakendada kaubapõhiseid ülekandetasusid, siis kaubapõhiste lähtehindade kujunemise 

valemeid ei ole käesolevas otsuses ära toodud. 
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𝐶𝐴𝑃𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  - süsteemidevahelise võrgukasutuse eeldatav lepinguline 

võimsus teatavas sisendpunktis või sisendpunktide klastris; 

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  - süsteemidevahelise võrgukasutuse eeldatav lepinguline 

võimsus teatavas väljundpunktis või väljundpunktide klastris. 

 

Aastase võimsustoote baashind võrdub lähtehinnaga. Aastast erineva ajavahemiku 

võimsustoodete baashinna arvutamine toimub alljärgneva valemiga (Metoodika punkt 5.8): 

   

𝑅𝑃𝑦
𝑥 =

𝑇𝑦
𝑥

𝐷𝑌
 × 𝐷 × 𝑀 × 𝐻      [€/𝑀𝑊ℎ/𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑜𝑑𝑖𝑠], 

 

kus: 

 

𝑅𝑃𝑦
𝑥 - teenuse (süsteemisisene või süsteemidevaheline (x) ning sisendteenus 

ja väljundteenus (y)) baashind perioodil (kvartal, kuu, päev). Aastase 

võimsustoote baashind võrdub lähtehinnaga; 

𝑇𝑦
𝑥 - teenuse (süsteemisisene või süsteemidevaheline (x) ning sisendteenus 

ja väljundteenus (y)) lähtehind; 

DY - päevade arv aastas (tavapäraselt 365, v.a liigaasta kui 366); 

D - perioodi (kvartal, kuu, päev) kestus gaasipäevades; 

M - võimsustoote kordaja. Kvartali ja kuu standardvõimsustoodete korral 

ei tohi kordaja olla väiksem kui 1 ega suurem kui 1,5. Päeva 

standardvõimsustoodete korral ei tohi kordaja olla väiksem kui 1 ega 

suurem kui 3; 

H - hooajategur. Hooajategurite arvutus toimub määruse 2017/460 

artikkel 15 põhimõtete järgi. 

 

Sihttulu kontrollimisel peab Metoodika punktis 5.3 määratletud sihttulu vastama alljärgneva 

valemi alusel saadud sihttulule (Metoodika punkt 5.9): 

 

𝑅𝑆 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠+𝑅𝑚𝑠 = 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 × 𝐶𝐴𝑃𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 +

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 × 𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 × 𝐶𝐴𝑃𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑−𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 ×

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑅𝑚𝑠  

 

Elering AS-i taotlus võrguteenuse hindade osas 

Taotlusest selgus, et Elering AS soovib kooskõlastada alljärgnevad võrgutasud (vt tabel 18). 
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Tabel 18. Elering AS-i taotletavad võrguteenuse hinnad 

 

Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Aasta 2020 (jaan-dets) 142,77 0,00 142,77 142,77 

Gaasiaasta 2020 

(jaan-sept)22 106,88 0,00 106,88 106,88 

I kvartal (jaan-märts) 23 39,05 0,00 39,05 39,05 

II kvartal (aprill-juuni) 39,05 0,00 39,05 39,05 

III kvartal (juuli-sept) 39,48 0,00 39,48 39,48 

IV kvartal (okt-dets) 39,48 0,00 39,48 39,48 

Jaanuar24 15,12 0,00 15,12 15,12 

Veebruar 14,14 0,00 14,14 14,14 

Märts 15,12 0,00 15,12 15,12 

Aprill 14,63 0,00 14,63 14,63 

Mai 15,12 0,00 15,12 15,12 

Juuni 14,63 0,00 14,63 14,63 

Juuli 15,12 0,00 15,12 15,12 

August 15,12 0,00 15,12 15,12 

September 14,63 0,00 14,63 14,63 

Oktoober 15,12 0,00 15,12 15,12 

November 14,63 0,00 14,63 14,63 

Detsember 15,12 0,00 15,12 15,12 

Päev25 0,59 3,64 0,59 0,59 

Päevasisene26 0,66 3,64 0,66 0,66 

 

Tabelis 18 toodud võrguteenuse hindade osas esitas ettevõtja järgmised selgitused: 

 

1) Vastavalt Eesti ja Läti regulaatorite koordineeritud arvamusele regionaalsete gaasi 

sisendtasude osas taotleb Elering AS süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste 

sisendhindade lähtehinnaks 142,77 €/MWh/päev/aastas. Regionaalsed sisendtasud 

rakenduvad vastavalt Eesti ja Läti regulaatorite koordineeritud arvamusele regionaalsete 

gaasi sisendpunktide osas Eesti gaasisüsteemis Värska, Narva ja Izborski punktidele. 

                                                 

22 Võimsuspõhine sisendhind 142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 

366 päeva x perioodi 01.01.2020 kuni 30.09.2020 kalendripäevade arv 274 päeva = 

106,88 €/MWh/päev/gaasiaastas   

23 Võimsuspõhine sisendhind 142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 

366 päeva x I kvartali (jaan-märts) kalendripäevade arv 91 päeva x kvartaalne võimsustoote kordaja 1,1 = 

39,05 €/MWh/päev/kvartalis. Samal viisil on arvutatud ka II, III ja IV kvartali süsteemisisese võrgukasutuse 

võimsuspõhised sisendhinnad   

24 Võimsuspõhine sisendhind 142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 

366 päeva x jaanuarikuu kalendripäevade arv 31 päeva x kuine võimsustoote kordaja 1,25 = 

15,12 €/MWh/päev/kuus. Samal viisil on arvutatud ka ülejäänud 11 kuu süsteemisisese võrgukasutuse 

võimsuspõhised sisendhinnad 

25 Võimsuspõhine sisendhind 142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 

366 päeva x päevane võimsustoote kordaja 1,5 = 0,59 €/MWh/päev/päevas. Võimsuspõhine väljundhind 

1332,61 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 366 päeva = 

3,64 €/MWh/päev/päevas 

26 Võimsuspõhine sisendhind 142,77 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 

366 päeva x päevasisene võimsustoote kordaja 1,7 = 0,66 €/MWh/päev/päevasiseselt. Võimsuspõhine 

väljundhind 1332,61 €/MWh/päev/aastas / tasuperioodi (aasta 2020) kalendripäevade arv 366 päeva = 

3,64 €/MWh/päev/päevasiseselt 
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2) Tulenevalt ülekandevõimsuse piisavusest ning turuosaliste protsesside lihtsustamiseks 

ei plaani Elering AS (sarnaselt Läti süsteemihaldurile) pakkuda süsteemisiseses 

väljundpunktis broneerimiseks pikaajalisi võimsustooteid. Sellest tulenevalt taotleb 

Elering AS süsteemisiseses väljundpunktis ainult päevast ja päevasisest väljundhinda. 

 

3) Vastavalt Eesti ja Läti regulaatorite koordineeritud arvamusele regionaalsete gaasi 

sisendtasude osas vaatleb Elering AS Eesti, Soome ja Läti gaasisüsteeme ühe 

süsteemina. Eesti gaasisüsteemi süsteemidevaheline võrgukasutus toimub ainult 21 km 

pikkusel lõigul Korneti ja Izborski entry-exit punktide vahel. Arvestades, et 

süsteemidevahelise võrgukasutuse tasud avaldavad mõju kogu regiooni gaasiturule, siis 

on Elering AS seisukohal, et võrgukasutuse tasud peavad võimalikult vähesel määral 

takistama regionaalse gaasituru voogusid. Seetõttu peab ettevõtja põhjendatuks 

regionaalse mõjuga punktide võrgutasude regionaalset harmoniseerimist. Kuna 

tegemist on samade sisend-väljund punktidega (nt Izborsk ja Värska) ning 

süsteemisisese võrgukasutuse sisendhinnad on regionaalselt juba harmoniseeritud, siis 

on mõistlik süsteemisisese võrgukasutuse sisendhindasid rakendada ka 

süsteemidevahelise võrgukasutuse puhul. Elering AS on arvamusel, et selline 

hinnakujundus lihtsustab piiriüleste sisend-väljundpunktide tasuloogikat ka turuosaliste 

jaoks. 

  

4) Jagades süsteemisisese prognoositud väljundtulu 19 311,08 tuh € süsteemisisese 

võrgukasutuse prognoositud kogusega 14,491 GWh/päev/aastas, kujuneb 

süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste väljundhindade lähtehinnaks 

(edaspidi süsteemisisese väljundhindade lähtehind) 1332,61 €/MWh/päev/aastas. 

Nimetatud lähtehinna alusel on arvutatud süsteemisisese võrgukasutuse 

võimsuspõhiseks väljundhinnaks (edaspidi süsteemisisene väljundhind) 

3,64 €/MWh/päev/päevas (nimetatud lähtehind 1332,61 €/MWh/päev/aastas / 

2020. aasta kalendripäevade arv 366 päeva = 3,64 €/MWh/päev/päevas). 

 

5) Tulenevalt üleminekust regionaalsele turupiirkonnale on gaasiaasta 2020. aasta 

üleminekuperiood27. Selle tulemusena on esimese aasta toote pikkus 9 kuud, 

perioodil 01.01.2020 kuni 30.09.2020. Seega on üleminekuperioodi aastase toote 

tegelik hind madalam kui tavalisel aastal, kuna toote ostnud võrgukasutaja tasub toote 

eest üheksa kuu tasu. Üleminekuperioodi aastase toote hind võrgukasutajale on 

106,88 €/MWh/päev/üheksas kuus. 

 

Konkurentsiameti seisukoht võrguteenuse hindade osas 

Soome, Eesti ja Läti regulaatorid on jõudnud ühisele järeldusele, et siseneva gaasi 

konkurentsivõimeline lähtehind on võrdlusuuringu kohane Euroopa Liidu riikide 

(v.a Balti riigid ja Soome) aastase võimsustoote keskmine sisendhind, mida on korrigeeritud 

statistilise ebatäpsusega (liidetud standardviga)28. Euroopa Liidu aastase võimsustoote 

keskmine sisendhind oli 2018. aastal 128,44 €/MWh/päev/aastas ja selle keskmise arvutuse 

standardviga oli 14,33 €/MWh/päev/aastas – seega kokku 142,77 €/MWh/päev/aastas, mis 

vastab ettevõtja taotletud süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste sisendhindade 

lähtehinnale (vt tabel 2). 

 

 

                                                 

27 FinEstLat turupiirkonna süsteemihaldurid on otsustanud hinnakujundusel üleminna kalendriaastalt 

(jaanuar kuni detsember) gaasiaastale (oktoober kuni september). Määruse 2017/460 artikkel 12 lõige 2 

punkt b võimaldab kehtestada ühekordselt baashinnad tasuperioodi algusest kuni 30. septembrini. See ei muuda 

Metoodikas toodud sihttulu ja lähtehindade arvutamist, mis toimub kalendriaasta (majandusaasta) alusel. 

28   Järelduse põhjendused on toodud käesoleva otsuse punktis 5.4 
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Käesoleva otsuse punktis 5.2 on Konkurentsiamet pidanud põhjendatuks Elering AS-i 

tasuperioodi süsteemisisese väljundtulu prognoosi summas 19 311,08 tuh €. Käesoleva otsuse 

punktis 2.4 on Konkurentsiamet pidanud põhjendatuks Elering AS-i tasuperioodi 

süsteemisisese võrgukasutuse koguse prognoosi 14,491 GWh/päev/aastas. Jagades nimetatud 

tulu summas 19 311,08 tuh € võrgukasutuse kogusega 14,491 GWh/päev/aastas, saab 

Konkurentsiamet ettevõtte tasuperioodi süsteemisisese väljundhindade lähtehinnaks 

1332,61 €/MWh/päev/aastas (19 311,08 tuh € / 14,491 GWh/päev/aastas = 

1332,61 €/MWh/päev/aastas), mis vastab ettevõtja arvutatud eelmainitud lähtehinnale 

(vt tabel 2). 
 

Määruse 2017/460 artikli 4 lõike 3 kohaselt kogutakse ülekandeteenuse tulu võimsusest 

sõltuvatest ülekandetasudest. Erandkorras võib riikliku reguleeriva asutuse heakskiidul koguda 

osa ülekandeteenuste tulust eraldi kehtestatud kaubapõhiste ülekandetasudena. Ülaltoodust 

selgus, et lähtehinnad 142,77 €/MWh/päev/aastas ja 1332,61 €/MWh/päev/aastas on 

võimsuspõhised lähtehinnad. Seega on nimetatud hinnad kooskõlas Määruse 2017/460 

artikli 4 lõikes 3 sätestatuga.  
 

Konkurentsiamet, võtnud arvesse kõiki eeltoodud asjaolusid, on seisukohal, et 

Elering AS-i tasuperioodi süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste sisendhindade 

lähtehinda 142,77 €/MWh/päev/aastas ning süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiste 

väljundhindade lähtehinda 1332,61 €/MWh/päev/aastas võib pidada põhjendatuks. 

 

Konkurentsiamet, lähtunud eelnevast, käesoleva otsuse punktis 5.1 ameti poolt 

põhjendatuks peetud võimsustoodete kordajatest ning ettevõtja selgitustest (vt käesoleva 

otsuse lk 46 ja 47), on seisukohal, et põhjendatuks võib pidada ka Elering AS-i 

tasuperioodi süsteemisisese võrgukasutuse võimsuspõhiseid kvartaalseid sisendhindasid, 

kuude sisendhindasid, päeva sisend- ja väljundhinda, päevasisese sisend- ja väljundhinda 

ning süsteemidevahelise võrgukasutuse võimsuspõhiseid kvartaalseid sisend- ja 

väljundhindasid, kuude sisend- ja väljundhindasid, päeva sisend- ja väljundhinda ning 

päevasisese sisend- ja väljundhinda vastavalt tabelis 18 toodud hindadele. 

 

7. LIHTSUSTATUD ÜLEKANDETASU KUJUNDAMISE MUDEL 

 

Kasutatav lähtehinnameetod (postmark lähtehinnameetod koos FinEstLat 

turupiirkonna erisustega) täidab Määruse 2017/460 artikli 7 punkti a nõuet, et see võimaldab 

võrgukasutajatel arvutada lähtehind ja selle täpne prognoos kasutades valemit: 

 

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 =
𝑅𝑆

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

− 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑    

 

kus: 

 

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑  - tarbijale kehtiv väljundhind (kokku lepitud Eesti, Läti ja Soome 

süsteemihaldurite vahel); 

𝑅𝑆 - süsteemihalduri prognoositav sihttulu; 

CAP - eeldatav võrgukasutuse võimsus; 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑  - tarnijatele kehtiv sisendhind (kokku lepitud ühtne Eesti, Läti ja 

Soome sisendhind). 
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8. KOOSKÕLASTATAVATE ÜLEKANDETASUDE ERINEVUS VÕRRELDES 

KEHTIVATE ÜLEKANDETASUDEGA 

 

Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 lõike 1 koosmõjust tulenevalt peab riikliku 

reguleeriva asutuse (Konkurentsiamet) gaasi ülekande võrguteenuse hindade kooskõlastamise 

otsus sisaldama muuhulgas järgmist teavet: 

 

a) ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate ülekandetasude erinevus jooksval 

tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud; 

b) ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate ülekandetasude hinnanguline 

erinevus tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ja igal tasuperioodil ülejäänud 

osal reguleerimisperioodist. 

 

Nimetatud teabe väljatoomine ei ole otseselt kohaldatav, sest: 

 

a) jooksval tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ei ole osutatavad 

ülekandeteenused ühesugused; 

b) tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ja igal tasuperioodil ülejäänud osal 

reguleerimisperioodist ei ole ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate 

ülekandetasude hinnangulise erinevuse väljatoomine võimalik, sest Elering AS ei taotle 

erinevateks tasuperioodideks erinevate ülekandetasude kooskõlastamist. 

 

Küll on võimalik aga välja tuua keskmiste ülekandetasude erinevus. Käesoleva otsuse 

koostamise ajal kehtivate võrguteenuse hindade kujundamisel ettevõtja poolt prognoositud 

lubatud müügitulu ja võrguteenuse müügikoguse alusel kujuneb võrguteenuse keskmiseks 

hinnaks 2,461 €/MWh. Käesoleva otsusega kooskõlastatavate võrguteenuse hindade 

kujundamisel ettevõtja poolt prognoositud süsteemisisese sisend- ja väljundtulu summa ning 

süsteemisisese võrgukasutuse koguse alusel kujuneb võrguteenuse keskmiseks hinnaks 

4,010 €/MWh. Seega kooskõlastatavate võrguteenuse hindade aluseks olevate andmete põhjal 

kujunev keskmine ülekandetasu (4,010 €/MWh) erineb käesoleva otsuse koostamise ajal 

kehtivate võrguteenuse hindade aluseks olnud andmete põhjal kujunevast keskmisest 

ülekandetasust (2,461 €/MWh) 1,6 korda (4,010 €/MWh / 2,461 €/MWh = 1,6 korda). Nii suur 

keskmiste ülekandetasude erinevus on tingitud Elering AS-ile täiendavate kulude lisandumisest 

(tegevuskulud ja investeeringutelt kulum) seoses Balticconnector’i ehitamise ja Eesti-Läti 

ühenduse tugevdamisega (Karksi gaasimõõtejaama kahesuunalise võimsuse tõstmine ja 

Puiatusse kompressorjaama ehitamine). 

 

9. KONSULTEERIMISNÕUDED 

 

Ühe või mitu konsulteerimist korraldab riikliku reguleeriva asutuse otsuse kohaselt kas riiklik 

reguleeriv asutus või ülekandesüsteemihaldur (Määruse 2017/460 artikkel 26 lõige 1). Pärast 

artikli 26 kohase lõpliku konsulteerimise alustamist ja enne artikli 27 lõikes 4 osutatud otsust 

edastab riikliku reguleeriva asutuse otsuse kohaselt kas riiklik reguleeriv asutus või 

ülekandesüsteemihaldur koostööametile (ACER) konsultatsioonidokumendi 

(Määruse 2017/460 artikkel 27 lõige 1). Kahe kuu jooksul pärast artikli 27 lõikes 1 osutatud 

konsulteerimise lõppemist avaldab koostööamet inglise keeles artikli 27 lõike 2 kohase analüüsi 

järeldused ning saadab need kas riiklikule reguleerivale asutusele või 

ülekandesüsteemihaldurile, sõltuvalt sellest, kes avaldas konsultatsioonidokumendi, ja 

komisjonile (Määruse 2017/460 artikkel 27 lõige 3). 

 

Konkurentsiamet saatis ülal nimetatud konsultatsioonidokumendi ACER-ile 27.05.2019 

kirjaga nr 7-7/19-0075-254-1 (kirja lisa nimetusega „Eesti gaasisüsteemi ülekandetasude 

lõplik konsultatsioon“). 
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26.09.2019 edastas ACER Konkurentsiameti koostatud konsultatsioonidokumendi 

„Eesti gaasisüsteemi ülekandetasude lõplik konsultatsioon“ osas oma analüüsi järeldused29.     

 

Alljärgnevalt on toodud ACER-i järeldused ja Konkurentsiameti seisukohad. 

 

1. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Eesti riiklik reguleeriv asutus – Konkurentsiamet – viis läbi Eesti lähtehinna ja selle metoodika 

(inglise keeles reference price methodology, lühendatult RPM) konsultatsiooni. Konsulteeritud 

metoodika on postmark meetod. Kavandatud tariifid ei tulene mitte ainult seda 

postmargimeetodit kasutades, vaid põhinevad ka laiemal skeemil, mida kohaldatakse Soome, 

Eesti ja Läti võrkudele (FinEstLat) nende turgude integreerimiseks. Selle piirkonna tariifide 

kehtestamiseks kasutatud metoodika sisaldab järgmisi elemente: 

 

 Venemaalt Soome, Eestisse ja Lätti ning Leedust Lätti gaasi sisenemisele kehtestatakse 

ühine sisenemistariif 142,77 eurot/MWh/päevas; 

 FinEstLat piirkonnas on liikmesriikide ühenduspunktides nulltariifid; 

 sisendtulude suhtes rakendatakse ülekandesüsteemihaldurite (edaspidi nimetatud 

ka süsteemihaldurid) vahelise hüvitusmehhanismi (ITC) lepingut. See tulu katab kolme 

FinEstLat süsteemihalduri kompressorite muutuvkulud, millele lisandub täiendav 

sisendtulu marginaal, mis jaotatakse süsteemihaldurite vahel; 

 postmargi metoodikat rakendatakse üksnes gaasi kodumaiste väljundpunktide puhul ja 

iga liikmesriigi kohta eraldi. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet ei saa nõustuda viimase kahe eespool täppjaotuses toodud seisukohaga. 

Konkurentsiamet selgitab, et ITC kaudu kompenseeritakse küll FinEstLat regiooni toimimiseks 

vajalike kompressorite otsesed muutuvkulud, kuid nende osakaal kogu regiooni sisendtuludest 

on 14%. Peamine osa (86%) sisendtuludest jaotatakse süsteemihaldurite vahel kooskõlas iga 

riigi väljundiga kui süsteemihalduri  sisendtulu. 

 

Postmargi lähtehinnameetodit kasutatakse Eestis nii ühise sisendhinna (Eesti, Läti ja Soome 

vahel kokkulepitud sisendhind) kui ka kodumaise ning välismaise väljundhinna suhtes. 

 

2. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Postmargi metoodika alusel jaotatakse osa süsteemihalduri tuludest sisendvoogudele, ülejäänud 

tulu jaotatakse kodumaistele väljundvoogudele. Tulude jaotus gaasi sisendi (mis põhineb 

kokkulepitud sisenemistariifil ja vastavalt ITC mehhanismil) ja väljundi vahel 

(jaotatud postmargi meetodi alusel) on vastavalt 9% (gaasi sisendtulu) ja 91% 

(gaasi väljundtulu). Eesti korraldatud konsultatsioon ei sisaldanud edasist arutelu Eestist 

Venemaale suunduvatele gaasivoogudele väljundtariifi rakendamise osas. Konkurentsiamet 

täpsustas, et nimetatud vooge ei ole, samas kui ENTSOG TP30 näitab, et perioodil 2016 kuni 

2019 on nii vooge kui ka broneeringuid. Konsultatsioonide käigus esitatud teave viitab kaudselt 

sellele, et Venemaale suunduva gaasi väljumispunktile tariifi kehtestamiseks toimub varade 

jagamine. 

 

 

                                                 

29 „Analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Estonia“ 

30 European Network of Transmission System Operators for Gas Transparency Platform, vt 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-

%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Estonia.pdf 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Estonia.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Estonia.pdf
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Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konsultatsioonidokumendi ettevalmistamise ajal lähtus Konkurentsiamet Elering AS-i väitest, 

et gaasivoog Eestist Venemaale on olematu tulu teenimise mõttes. Konsultatsiooni käigus 

selgus, et nimetatud gaasivoog on keskmiselt 0,87 GWh/päev/aastas ning saadav tulu 

136,57 tuh € aastas. Käesolevas otsuses on toodud asjaoluga arvestatud (vt punkti 5.3). 

 

3. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Kõigi süsteemihaldurite sisendtulud kogutakse ühele kontole ja jaotatakse seejärel 

süsteemihaldurite vahel kahe kriteeriumi alusel: 

 

 Esiteks hüvitatakse süsteemihaldurile tema võrgu kompressorite kõik otsesed 

muutuvkulud. See moodustab 13,8% kannetest laekunud tuludest. 

 Teiseks, ülejäänud 86,2% sisendtulust jaotatakse süsteemihaldurite vahel, lähtudes iga 

liikmesriigi sisetarbimisest. 

 

Sellise ITC ja kokkulepitud sisendhindade kehtestamise tulemusel mõistab ACER, et postmargi 

metoodikat rakendatakse ainult väljundvoogude suhtes, samas kui FinEstLati tsooni 

sisendtariifid lepivad erinevad pooled omavahel kokku ja neile kehtib ITC mehhanism. 

Sisendtulud, mida kompenseeritakse ITC kaudu, on seotud kompressorite kulude ja muude 

mitte spetsiifiliste kuludega. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet selgitab, et konsultatsioonidokumendis sisendhinnana regionaalse 

sisendhinna 142,77 €/MWh/päev/aastas kasutamine ei tähenda seda, et sisendi suhtes ei ole 

aluseks võetud postmargi meetodit. Konkurentsiamet märgib, et ka regionaalse sisendhinna 

142,77 €/MWh/päev/aastas kujundamisel on lähtutud postmargi meetodist. 

 

4. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Konkurentsiamet poolt välja toodud tariifide kehtestamise metoodika ja arvutused ei ole 

kooskõlas gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete võrgueeskirjaga 

(NC TAR31) ja põhinevad mitmel erandil, mis on vastuolus NC TAR-i põhiprintsiipidega. 

ACER ei suutnud tuvastada RPM-i, mida rakendatakse järjekindlalt kõigis võrgupunktides, et 

jaotada süsteemihalduri tulud võimsuspõhiste tariifide alusel. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet selgitab, et alates 01.01.2020 käivituvad FinEstLat turupiirkond ja Eesti-Läti 

ühine bilansipiirkond on nii unikaalsed, et nimetatud piirkondade puhul ei ole võimalik järgida 

kõiki regulatsiooni norme, mis on kehtestatud ühte riiki ja ühte bilansipiirkonda silmas pidades. 

Seetõttu on NC TAR-i artikkel 11, mis sätestab, et kui mitut liikmesriiki hõlmavas sisend-

väljundsüsteemis tegutseb mitu ülekandesüsteemihaldurit, võib kasutada ühte ja sama 

lähtehinnameetodit ühiselt või eraldi või mitut lähtehinnameetodit, andnud liikmesriikidele 

üsna laialdase võimaluse koostöövormi leidmiseks. Lähtudes eelnevast otsustasid liikmesriigid, 

et kuigi FinEstLat turupiirkond käsitleb ühist tegevuspiirkonda, siis võrguteenuse hindade 

kehtestamine jääb iga riigi enda otsustada. See võib olla ka põhjuseks, miks ACER-il tekkisid 

RPM-i tuvastamisraskused, kuigi Konkurentsiamet on seda asjaolu konsultatsioonikäigus 

selgitanud. 

 

5. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Riigisiseste väljundpunktide tariifide arvutamisel kasutatakse postmargi meetodit. Selle 

arvutuse jaoks kasutatav sisend ei ole võimsusel põhinev prognoos, vaid kaubapõhine sisend. 

                                                 

31 Komisjoni Määrus (EL) 2017/460 
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See viitab sellele, et lõplikud tariifid on kaubapõhised, mitte võimsuse põhised. See tekitab 

küsimusi sisenemis- ja väljumismudeli rakendamise kohta Eesti võrgus, nagu on nõutud 

määruse (EÜ) 715/2009 artiklis 13, võimsuse eraldamise mehhanismide võrgueeskirjas 

(NC CAM) ja tasakaalustuse võrgueeskirjas (NC BAL). Sisenemise ja väljumise mudeli ning 

standardse võimsusega toodete nõuetekohane rakendamine on gaasi ülekandetariifide 

võrgueeskirja (NC TAR) nõuetele vastava RPM väljatöötamise eeltingimus. Agentuur ei 

suutnud kindlaks teha, kas Eesti konsultatsioonidokumendis toodud tariifid on võimsuse 

põhised või kaubapõhised, samuti ka gaasivoo väljumist Venemaale. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet on seisukohal, et konsultatsioonidokumendis ja ka käesolevas otsuses 

kasutatakse võimsuspõhiseid gaasikoguseid ja hindu. Kuna siiani on olnud kasutusel 

kaubapõhised hinnad, siis puuduvad ajaloolised andmed võimsuste reserveerimise kohta, 

mistõttu kasutatav võimsuspõhine gaasikogus tuletati viimase kolme aasta keskmisest 

kaubavoost. 

Komisjoni määruse (EL) 2017/459, millega kehtestati gaasi ülekandesüsteemide võimsuse 

jaotamise mehhanismide võrgueeskiri, artikkel 10 defineerib, et pakutavat võimsust 

väljendatakse energiaühikutes ajaühiku kohta. 

Eesti viimase kolme aasta (aastate 2016, 2017 ja 2018) keskmine gaasi tarbimine 

energiaühikutes oli 5304 GWh aastas, millest tuleneb keskmine päevane kasutusvõimsus 

2020. aastal 14,491 GWh/päev/aastas (kaubapõhine kogus 5304 GWh aastas / 2020. aasta 

kalendripäevade arv 366 päeva = võimsuspõhine kogus 14,491 GWh/päev/aastas). Talvisel 

perioodil on tegelik kasutatav võimsus suurem, suvisel perioodil väiksem. Keskmine 

kasutusvõimsus iseloomustab piisavalt täpselt aastast võimsuskasutust, mistõttu on seda sobilik 

kasutada ex-ante hindade arvutamisel. 

 

Gaasivoo väljumist Venemaale on käsitletud käesoleva otsuse punktis 2 toodud 

Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele. 

 

6. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

ACER toob välja, et talle analüüsi järelduse aruande koostamiseks kättesaadavaks tehtud teave 

ei ole piisav kavandatud metoodika nõuetekohasuse täielikuks hindamiseks. Selle põhjuseks on 

asjaolu, et tariifimäärade alane konsultatsioon on puudulik ja ei vasta NC TAR-i 

miinimumnõuetele. Lisaks ei ole ITC osas konsulteeritud ja ACER-ile kättesaadavaks tehtud 

üksikasjadest ei piisa selle mõju hindamiseks. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet selgitab, et ITC leping sõlmiti kolme riigi (Soome, Eesti ja Läti) 

süsteemihaldurite vahel 2018. aasta detsembris. Sellele eelnesid ligi kahe aasta jooksul aset 

leidnud mitmesugused konsultatsioonid ja arutelud kolme riigi ministeeriumite, regulaatorite, 

süsteemihaldurite ja huvirühmade vahel. ITC leping, sellisel kujul nagu see on 

süsteemihaldurite vahel kokku lepitud, ei ole konsultatsioonidokumendi osa, sest ITC ei loo 

süsteemihaldurile täiendavat tulu. ITC leping ei ole regulatsiooni teema, sest see on 

süsteemihaldurite koostööleping. ITC on töövahend, mis tagab igale riigile tema väljundile 

vastava sisendtulu ning lisaks kompenseerib kompressorite otseseid muutuvkulusid. 

Konkurentsiameti ülesandeks on jälgida, et sellest koostöölepingust ei tuleneks põhjendamatuid 

kulusid Eesti süsteemihaldurile (Elering AS), mida soovitakse korvata ülekandetasude kaudu. 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes arvesse Konkurentsiameti eelnevalt toodud seisukohti 

(vt käesoleva otsuse punktides 1 kuni 5 toodud Konkurentsiameti seisukohti ACER-i 

analüüsi järeldustele), on amet seisukohal, et konsultatsioonidokumendis esitatud andmed on 

piisavad, et hinnata kavandatud metoodika nõuetekohasust NC TAR-i nõuetele. 
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7. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Vastavalt NC TAR artikli 27 lõikele 2 on ACER analüüsinud tariifide arvutamise kavandatud 

metoodika vastavust määrusele, sealhulgas nii kavandatud postmargi metoodikat kui ka ITC-d. 

Kättesaadavate andmete põhjal järeldab ACER järgmist: 

 

 konsultatsioonidokument on puudulik ega sisalda NC TARi artikli 26 lõikes 1 loetletud 

nõutavaid elemente. Need hõlmavad reguleerimisperioodi ja tasuperioodi kestuse 

märkimist, tariifide arvutamise ja prognoosimise lihtsustatud mudelit ning RPM-i 

sisendit võimaldava sissetuleku üksikasju. 

 tariifide arvutamisel kasutatud metoodika ei vasta läbipaistvuse nõudele, kuna see ei 

võimalda võrdlushindu reprodutseerida ja prognoosida. ACER ei suutnud järeldada, et 

tariifide arvutamisel kasutatud metoodika on kooskõlas kulude kajastamise, piiriülese 

subsideerimise ja piiriülese kaubandusega seotud nõuetega. Tariifi kehtestamine 

Venemaa väljundvoole väljaspool RPM-i tundub meelevaldne ja võib olla 

diskrimineeriv, kuna mitte kõik tariifid ei tulene samast metoodikast. 

 Kaubapõhiste tariifide kehtestamise kriteeriumid ei ole kohaldatavad. Seepärast tunneb 

ACER muret kaubatariifide kohaldamise üle riigisisestel väljumistel. 

 Mitte-ülekandetasude määramise kriteeriumid ei ole kohaldatavad. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet selgitas konsultatsioonidokumendis metoodika „Gaasi ülekandevõrgu 

võrguteenuste hindade arvutamise metoodika“32 punkti 1, mille kohaselt rakendatakse Eestis 

hinnalaega reguleerimiskorda (price cap regime), mille eripäraks on fikseeritud ülekande 

võrguteenuste hindade kooskõlastamine Konkurentsiameti poolt. Süsteemihaldur võib igal 

ajahetkel esitada taotluse kooskõlastatavate hindade muutmiseks arvestades järgnevaid 

nõudeid: 

 

 Määruse 2017/460 (NC TAR) kohane reguleerimisperiood33 on maksimaalselt viis 

aastat34; 

 kooskõlastatud hinnad peavad kehtima minimaalselt ühe aasta35 

 täidetakse MGS-i ja Määruse 2017/460 nõudeid avalikustamisele. 

 

Konkurentsiamet võib vajadusel algatada järelevalvemenetluse tagamaks hindade 

kulupõhisuse. 

 

Konkurentsiamet avaldas konsultatsioonidokumendis hindade arvutamise ja prognoosimise 

lihtsustatud mudeli: 

 

 sisendhind konsulteeritakse ja lepitakse kokku FinEstLat turupiirkonna 

süsteemihaldurite vahel ning kiidetakse heaks regulaatorite poolt; 

 väljundhind arvutatakse järgmise valemi alusel: 

 

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 =
𝑅𝑆

𝐶𝐴𝑃𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

− 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑    

                                                 

32 https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18315 
33 Määruse 2017/460 artikkel 3 (5) selgitab, et reguleerimisperiood on ajavahemik, mille kohta kehtestatakse 

sihttulu üldnormid vastavalt direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 41(6)(a)   
34 Määruse 2017/460 artikli 27 (5) nõue   
35 Määruse 2017/460 artikli 3(23) nõue   

https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18315
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kus: 

 

𝑇𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑  - tarbijale kehtiv väljundhind (kokku lepitud Eesti, Läti ja Soome 

süsteemihaldurite vahel); 

𝑅𝑆 - süsteemihalduri prognoositav sihttulu; 

CAP - eeldatav võrgukasutuse võimsus; 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑  - tarnijatele kehtiv sisendhind (kokku lepitud ühtne Eesti, Läti ja 

Soome sisendhind). 

 

Ristsubsideerimise suhtarvu Compcap arvutus ning põhjendused on toodud käesoleva otsuse 

punktis 5.3.  

 

Võimsuse-kauba tulujaotus, sisendi-väljundi tulujaotus ja süsteemisisene-süsteemidevaheline 

tulujaotus on toodud käesoleva otsuse punktis 5.4. 

 

Venemaa väljundvoole tariifi kujundamise osas selgitab Konkurentsiamet, et Eesti 

gaasisüsteemi süsteemidevaheline võrgukasutus toimub 21 km pikkusel lõigul Korneti ja 

Izborski entry-exit punktide vahel, mis ei ole ülejäänud Eesti gaasisüsteemiga ühendatud 

(vt joonis 2, lk-l 42). Eraldiseisev transiiditorustik moodustab 4,3% Elering AS-i kogu süsteemi 

torustikust (kaks paralleeltoru 21 km, kogu süsteem ca 970 km) ning kulud sellele torustikule 

on seetõttu võrreldes süsteemi kogukuludega väga madalad. Seetõttu ei ole Korneti-Izborsk 

torustiku puhul põhjendatud lühikese transiidilõigu (vt joonis 2, lk-l 42) kasutamise tasustamine 

kogu Eesti gaasisüsteemi süsteemisisese võrgukasutuse väljundhinna ulatuses, kuna torulõigu 

kulud moodustavad proportsionaalselt väga väikese osa kogu süsteemi kuludest. 

 

Lisaks avaldavad süsteemidevahelise võrgukasutuse tasud mõju kogu regiooni gaasiturule. 

Elering AS on seisukohal, et võrgukasutuse tasud peavad võimalikult vähesel määral takistama 

regionaalse gaasituru voogusid. Seetõttu peab ettevõtja põhjendatuks regionaalse mõjuga 

punktide võrgutasude regionaalset harmoniseerimist. Kuna tegemist on samade sisend-väljund 

punktidega (nt Izborsk ja Värska) ning süsteemisisese võrgukasutuse sisendhinnad on 

regionaalselt juba harmoniseeritud, siis on mõistlik süsteemisisese võrgukasutuse 

sisendhindasid rakendada ka süsteemidevahelise võrgukasutuse puhul. Elering AS on 

arvamusel, et selline hinnakujundus lihtsustab piiriüleste sisend-väljundpunktide tasuloogikat 

ka turuosaliste jaoks. Konkurentsiamet on eeltoodu osas Elering AS-iga nõus. 

 

Võimsus- ja kaubapõhiseid koguseid käsitletakse käesoleva otsuse punktis 5 toodud 

Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele. 

 

8. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Ehkki ACER pooldab turgude piirkondlikku integratsiooni, peab ta kahetsusväärseks, et selline 

integreerimine toimub osaliselt NC TAR-iga mittevastavuse hinnaga. ACER annab analüüsi 

järelduse aruandes mitmeid soovitusi NC TAR-i järgimise saavutamiseks, mida tuleks Eestis 

kohaldada nii piirkondlikult kui ka riiklikul tasandil. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet on arvamusel, et NC TAR-i artikkel 11 jätab üsna avarad võimalused 

riikidevahelisele koostööle. Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet, koostöös naaberriikide 

regulaatoritega, otsustanud minna turgude integreerimise teed kasutades NC TAR-i artiklis 11 

antud võimalusi. 
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9. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

ACER märgib, et kohustus rakendada täielikult kolmandat energiapaketti, sealhulgas 

sisenemise ja väljumise mudelit, eeldab riikliku tariifiregulaatori rakendamist. NC TAR eeldab 

NC CAM-i eelnevat rakendamist, mille jaoks peaks olema olemas sobiv mõõteinfrastruktuur 

(mida saab täiendada väljumispunktide voogude profileerimisega, mis põhineb võrgu 

kasutamise statistilistel prognoosidel). 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet selgitab, et NC CAM osas on Eestis üleminekuperiood, kasutades NC CAM 

artikli 2 lõike 3 erandit. Seetõttu 2020. aastaks kehtestatud võrgu kasutamise ja bilansihoidmise 

reeglid ei järgi täielikult NC CAM nõudeid. Eestis on kavas NC CAM täielikult üle võtta alates 

2022. aastast, kui Soome liitub Eesti ja Läti ühise bilansipiirkonnaga. 

 

10. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

ACER julgustab riikide reguleerivaid asutusi kordama (uuesti läbi viima) RPM-iga 

konsulteerimist ja konsulteerima kavandatud ITC osas. Viimast nõuet ei ole NC TAR-is 

sätestatud, kuid seda võib järeldada NC TAR-i artikleid 10 ja 11 ühiselt lugedes. ACER peab 

kahetsusväärseks, et ITC-teemalist konsultatsiooni ei toimunud enne FinEstLat-i turutsooni 

riiklikke tariifikonsultatsioone ega nendega paralleelselt. Sellised konsultatsioonid võiksid 

toimuda ühe aasta jooksul. See aeg peaks võimaldama protsessi kaasatud osapoolte vahel välja 

selgitada, millised on FinEstLat-i turupiirkonnas realiseeritud ja eeldatavad voolumudelid 

(kaasa arvatud need, mis asuvad Balti ühenduses). Lisaks võttes arvesse tulevase infrastruktuuri 

rolli (näiteks GIPL-i torujuhtme ehitamine aastatel 2022–23), oleks voomudelid vaja uuesti läbi 

vaadata aastatel 2023–24. Need konsultatsioonid peaksid põhinema suuremal koordineerimisel 

asjaomaste poolte vahel ja nende eesmärk peaks olema reguleerimisperioodi ja tariifide 

kehtivusaja ühtlustamine, et tulu kohandamise mehhanisme vastavalt hallata. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Kuigi ACER möönab, et NC TAR ei nõua antud juhul ITC konsulteerimist määruse raames, 

tuuakse siiski välja, et NC TAR-i artiklit 11 võiks koos lugeda artikliga 10, mis ITC 

konsulteerimise nõude sätestab. Konkurentsiamet on seisukohal, et NC TAR-i artikli 10 nõuete 

ülekandmine artiklisse 11 on määruse ülesehituse mõttega vastuolus. 

 

Konkurentsiamet selgitab, et NC TAR-i artikkel 10 sisaldab liikmesriigisiseseid sisend-

väljundsüsteeme käsitlevaid norme sellise liikmesriigi jaoks, kus tegutseb mitu 

ülekandesüsteemihaldurit (näiteks Saksamaa, kus ühe riigisisese seadusandluse alusel 

tegutsevad mitu süsteemihaldurit). NC TAR-i artiklis 11 on toodud normid, mis käsitlevad mitut 

liikmesriiki hõlmavas sisend-väljundsüsteemis mitme ülekandesüsteemihalduri tegutsemist 

(mitu erinevate õigussüsteemidega liikmesriiki, kus tegutseb ka mitu süsteemihaldurit).  

 

Tulenevalt eeltoodust on Konkurentsiamet seisukohal, et konsultatsioonidokumendis toodud 

FinEstLat integreeritud turumudelile NC TAR-i artiklis 10 (s.h artikli 10 lõikes 5 märgitud ITC 

konsulteerimisnõue) sätestatud normid ei kohaldu [FinEstLat integreeritud turumudel ei ole ühe 

liikmesriigisisene turumudel, vaid mitut (kolme) liikmesriiki hõlmav turumudel]. Samuti ei 

kohaldu NC TAR-i artiklis 10 toodud normid ainult Eestile, sest Eestis on ainult üks 

süsteemihaldur. Lähtudes eeltoodust on Konkurentsiamet seisukohal, et konsultatsiooni uuesti 

läbiviimine ei ole põhjendatud. 

 

11. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Seoses ITC osas konsulteerimisega märgib ACER, et konsultatsioon: 

 

 peaks vastama ITC suhtes kohaldatava NC TAR-i artikli 10 lõikes 3 loetletud nõuetele. 

 peaks selgitama ITC-ga seotud kulusid. Ideaalis peaks konsultatsioon hõlmama kogu 
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turupiirkonnas kasutatavate varade hindamist vastavalt analüüsi järelduse aruande 

viiendas peatükis tehtud ettepanekutele. 

 Peaks hindama ITC-ga seotud kulude jaotamise mehhanismi. ITC-ga seotud kulud 

peaksid olema jaotatud kogu turupiirkonnas kasusaajate vahel vastavalt järelduse 

aruande viiendas peatükis tehtud ettepanekutele. Selline lähenemisviis võimaldaks 

paremini tagada ristsubsideerimise vältimist süsteemidevaheliste ja süsteemisiseste 

voogude vahel, nagu on nõutud NC TAR-i artikli 10 lõikes 3, ning FinEstLat võrkude 

vahel. 

  

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet on seisukohal, et NC TAR-i artiklis 10 (s.h artikli 10 lõikes 3) sätestatud 

normid ei kohaldu FinEstLat turupiirkonnale (vt käesoleva otsuse punktis 10 toodud 

Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele). 

 

Konkurentsiamet selgitab, et ITC leping on süsteemihaldurite vaheline koostöö kokkulepe, 

mille tingimuste määramiseks ei ole regulaatoril õiguslikku alust. Regulaator saab vaid jälgida, 

et süsteemihaldur ei oleks oma võrguteenuse hindade kujundamisel arvestanud põhjendamatute 

tulude ja kuludega, mis võivad olla tingitud ITC-st. Konkurentsiamet on seda teinud ning on 

seisukohal, et Elering AS-i Taotluses toodud võrguteenuse hinnad ei sisalda põhjendamatuid 

kulusid. 

 

Täiendavalt märgib Konkurentsiamet, et ACER-i poolt välja toodud ristsubsideerimise 

vältimine põhjustaks FinEstLat turupiirkonna sisestele läbivatele voogudele hinna 

kehtestamise, mis pole kooskõlas gaasi vaba liikumisega turupiirkonnas. Samuti kaoksid sellise 

hinna kehtestamisel nimetatud gaasivood, sest ülekandevõimsuse puudust piirkonnas ei ole 

ning võrgukasutajad on hinnatundlikud. Kõik see tähendab seda, et süsteemihalduritel tuleks 

ikkagi ettenähtud tulude saamiseks kasutada sisend- ja väljundhindasid nagu see on esitatud 

konsultatsioonidokumendis. 

 

12. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

ACER märkis, et sisendite jaoks kehtestatud ühine tariif võib olla kooskõlas NC TAR-iga 

(nt kasutades võrdlusuuringuid või kehtestades sisenemise ja väljumise jaotuse, mis eraldab 

sisenemiskohtadele vajaliku osa tulust). Kuid sellest hoolimata peaks valitud lähenemisviis 

säilitama vastavuse muudele NC TAR-i nõuetele, eriti läbipaistvuskohustustele, mis 

võimaldavad võrgu kasutajatel tariife reprodutseerida ja prognoosida. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet märgib, et sisendhinna kujunemist on selgitatud konsultatsioonidokumendi 

punktis 4. Nimelt Soome, Eesti ja Läti regulaatorid on jõudnud ühisele järeldusele, et siseneva 

gaasi konkurentsivõimeline lähtehind on võrdlusuuringu kohane Euroopa Liidu riikide 

(v.a Balti riigid ja Soome) aastase võimsustoote keskmine sisendhind, mida on korrigeeritud 

statistilise ebatäpsusega (liidetud standardviga). Järelduse põhjendused on alljärgnevad: 

 

 sisendlähtehind töötati välja nii, et võtta arvesse laiemat eesmärki ühineda Euroopa 

Liidu gaasi ühisturuga; 

 annab tarnijatele hinnasignaali, mis tagab konkurentsikeskkonna kokkusobivuse ka 

pärast isoleeritud turu seisundi lõppemist; 

 võimaldab kaubandussuhteid mandri Euroopa turuga via forward swaps; 

 madal sisendlähtehind motiveerib kolmandaid  isikutuid osalema FinEstLat  gaasiturul.  

 

Euroopa Liidu aastase võimsustoote keskmine sisendhind on 128,44 €/MWh/päev/aastas ja 

selle keskmise arvutuse standardviga on 14,33 €/MWh/päev/aastas – seega kokku 
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142,77 €/MWh/päev/aastas (vt arvutust „Gaasi ülekandesüsteemi avaliku konsultatsiooni 

Lisa 1“36). Lisas 1 toodud arvutuskäik võimaldab võrgu kasutajatel sisendhinda reprodutseerida 

ja prognoosida. 

 

13. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

ACER tõi välja, et nulltariifi kohaldamine teatavates punktides on nõuetele vastav, kuna neid 

punkte ei saa enam broneerida. Sellise otsusega peaks kaasnema asjaomaste süsteemihaldurite 

saamata jäänud tulu nõuetekohane hüvitamine, et vältida põhjendamatut ristsubsideerimist 

süsteemidevahelise ja süsteemisisese võrgukasutuse vahel. NC TAR-i artikli 10 lõike 3 punkti 

a alapunktis i nõutakse, et tõhus ITC vastaks sellele tingimusele. FinEstLat-i turutsooni riikide 

reguleerivad asutused ei ole sellise hüvitise hindamist lõpule viinud. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet on seisukohal, et NC TAR-i artiklis 10 (s.h artikli 10 lõike 3 punkti a 

alampunktis i) sätestatud normid ei kohaldu FinEstLat turupiirkonnale (vt käesoleva otsuse 

punktis 10 toodud Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele). 

 

Täiendavalt selgitab Konkurentsiamet, et kuna Karksi ühenduspunktis ega ka avatavas Paldiski 

ühenduspunktis ei ole kunagi siseneva gaasi pealt tulu teenitud, siis ei põhjusta FinEstLat 

turupiirkonnale üleminek Elering AS-ile ka saamata jäävat tulu. Nimetatud ühenduspunktide 

teoreetilise tulu hüvitamine tähendaks hindade kehtestamist läbivale gaasivoole, mis viiks 

prognoosi kohaselt need vood nullilähedaseks (tulu jääks saamata) ja muudaks kogu FinEstLat 

turupiirkonna eksisteerimise mõttetuks. Nagu selgus ka Baringa uuringust („Tariff model for 

the natural gas entry-exit system for the common Baltic-Finnish market“37), siis 

ühenduspunktide nulltariif tagab kõige odavama pakutava gaasi turule pääsu, mis on kasulik 

lõpptarbijatele.  

 

Samuti märgib Konkurentsiamet, et ristsubsideerimine on antud juhul näiline, sest ka ilma 

FinEstLat turupiirkonnata tuleks süsteemisisese võrgukasutajate poolt katta kõik 

süsteemihalduri põhjendatud kulud nagu on planeeritud FinEstLat turupiirkonna puhul. 

Konkurentsiamet selgitab, et kuna ülekandesüsteemi võimsused võimaldavad gaasivarustust 

ilma transiidita, siis ei ole transiitvoogude tulule lootmine õigustatud. 

 

14. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

Seoses kavandatud postmargi metoodikaga seotud konsultatsioonidega soovitab ACER riikide 

reguleerivatele asutustele: 

 

 Tuletada RPM-i abil Venemaale gaasi väljumispunkti tariif. Vastavalt NC TAR-i artikli 

6 lõikele 2 tuleks RPM-i kohaldada kõikides võrgu punktides. 

 Täpsustada reguleerimis- ja tasuperioodide kestust. Konkurentsiameti esitatud teave ei 

ole mõlema perioodi kestuse osas selge. Selline ebaselgus takistab tariifide 

reprodutseerimise ja prognoosimise võimalust, nagu on nõutud NC TAR-i artikli 7 

punktis a. 

 Välja tuua võrdlushindade arvutamiseks lihtsustatud mudel. See on NC TAR-i artikli 30 

lõike 2 punkti b nõue. Arvestus peaks sisaldama ITC üksikasju ja võimaldama arvutada, 

kuidas süsteemihalduri tulud jagunevad sisenemiste ja väljumiste vahel. 

 Selgitada lubatud tulu, mis on RPM-i sisend. Konsultatsioonidokumendis selgitatakse, 

et tasu- ja reguleerimisperioode saab süsteemihalduri taotlusel muuta. Seetõttu ei ole 

                                                 

36 https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309 

37 https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309 

https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309
https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18309
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selge, kuidas sellised süsteemihalduri poolt käivitatud muudatused on seotud 

süsteemihalduri võimaliku tulude ala- või ülelaekumise kohandamisega või sihtulu 

laekumise riskiga. 

 Esitada kulude jaotuse hinnangu (CAA) arvutus. See on NC TAR-i artikli 26 lõike 1 

punkti a alapunkti v nõue. 

 Esitada võimsusega kaalutud kauguse põhise meetodi (CWD) arvutamine viisil, mis 

võimaldab mõista vahemaa olulisust Eesti võrgu võrgutasudena. See on NC TAR-i 

artikli 26 lõike 1 punkti a alapunkti vi nõue. 

 Selgitada, kas riigisisesed väljundhinnad on võimsuspõhised või kaubapõhised hinnad. 

Varem olid riigisisesed hinnad kaubapõhised. Konsultatsioonide käigus prognoositava 

lepingulise võimsuse arvutamiseks kodumaiste väljundite puhul arvutatakse kauba 

kogus, selgitamata, kuidas see parameeter võimsuseks teisendatakse. 

 Välja tuua tariifide võrdlus varasemate ja tulevaste tariifidega. See on NC TAR-i 

artikli 30 lõike 2 punkti a nõue. 

 Hinnata süsteemihalduri tariifide muutmise kavandatud perioodi vastavalt NC TAR-i 

nõuetele. See on erakorraline meede, mille regulaator esitas konsultatsioonide käigus ja 

mida saab kohaldada kuni kahe kuu jooksul. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

1) Venemaale gaasi väljumispunkti tariifi kujunemist käsitletakse käesoleva otsuse punktis 7 

toodud Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele. 

 

2) Tasuperioodina käsitletakse käesolevas otsuses 2020. aastat, milleks kooskõlastatavad 

võrguteenuse hinnad võivad kehtida kuni reguleerimisperioodi lõpuni ehk 2024. aasta 

lõpuni, juhul kui süsteemihaldur ei taotle hindade muutust varem. 

 

3) Võrdlushindade arvutamiseks lihtsustatud mudeliga seonduvat käsitletakse käesoleva otsuse 

punktis 7 toodud Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele. 

 

4) RPM-i sisendiks oleva lubatud tulu kujunemist koos selgitustega kajastavad käesoleva 

otsuse punktid 3, 4 ja 5. Süsteemihalduri võimalus esitada igal ajal uus hinnataotlus 

võimaldab olulises osas vähendada sihttulu ala- või ülelaekumise riski. Näiteks olukorras, 

kus süsteemihaldur saab kehtestatud võrguteenuse hindade kaudu sihttulust järjepidevalt 

väiksemat tulu (toimub sihttulu alalaekumine), on süsteemihalduril võimalus nimetatud 

olukorra likvideerimiseks esitada Konkurentsiametile korrigeeritud võrguteenuse hindade 

kooskõlastamise taotlus. Sama võimalus on ka vastupidi. Kui süsteemihaldur näeb, et ta saab 

kehtestatud võrguteenuse hindade kaudu sihttulust järjepidevalt suuremat tulu 

(toimub sihttulu ülelaekumine), on tal võimalus nimetatud olukorra likvideerimiseks esitada 

Konkurentsiametile korrigeeritud võrguteenuse hindade kooskõlastamise taotlus. 

 

5) Kulude jaotuse hinnangu (CAA) arvutused on toodud käesoleva otsuse punktides 5.3 ja 5.4. 

 

6) Võimsusega kaalutud kauguse põhise meetodi (CWD) arvutus on toodud käesoleva otsuse 

punktis 2.2. 

 

7) Konkurentsiamet selgitab, et kõik kooskõlastatavad võrguteenuse hinnad on 

võimsuspõhised hinnad (vt lisaks käesoleva otsuse punktis 5 toodud Konkurentsiameti 

seisukohta ACER-i analüüsi järeldusele). 

 

8) Varasemate ja tulevaste tariifidega kooskõlastatavate tariifide võrdluse väljatoomine ei ole 

otseselt kohaldatav, sest: 
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a) jooksval tasuperioodil ja tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ei ole osutatavad 

ülekandeteenused ühesugused; 

b) tasuperioodil, mille kohta teave on avaldatud, ja igal tasuperioodil ülejäänud osal 

reguleerimisperioodist ei ole ühesuguste ülekandeteenuste suhtes kohaldatavate 

ülekandetasude hinnangulise erinevuse väljatoomine võimalik, sest Elering AS ei taotle 

erinevateks tasuperioodideks erinevate ülekandetasude kooskõlastamist. 

 

Küll on võimalik aga välja tuua keskmiste ülekandetasude erinevus, mis oli toodud ka 

konsultatsioonidokumendi punktis 6. Nimelt käesoleva otsuse koostamise ajal kehtivate 

võrguteenuse hindade kujundamisel ettevõtja poolt prognoositud lubatud müügitulu ja 

võrguteenuse müügikoguse alusel kujuneb võrguteenuse keskmiseks hinnaks 2,461 €/MWh. 

Käesoleva otsusega kooskõlastatavate võrguteenuse hindade kujundamisel ettevõtja poolt 

prognoositud süsteemisisese sisend- ja väljundtulu summa ning süsteemisisese 

võrgukasutuse koguse alusel kujuneb võrguteenuse keskmiseks hinnaks 4,010 €/MWh. 

Seega kooskõlastatavate võrguteenuse hindade aluseks olevate andmete põhjal kujunev 

keskmine ülekandetasu (4,010 €/MWh) erineb käesoleva otsuse koostamise ajal kehtivate 

võrguteenuse hindade aluseks olnud andmete põhjal kujunevast keskmisest ülekandetasust 

(2,461 €/MWh) 1,6 korda (4,010 €/MWh / 2,461 €/MWh = 1,6 korda). Nii suur keskmiste 

ülekandetasude erinevus on tingitud Elering AS-ile täiendavate kulude lisandumisest 

(tegevuskulud ja investeeringutelt kulum) seoses Balticconnector’i ehitamise ja Eesti-Läti 

ühenduse tugevdamisega (Karksi gaasimõõtejaama kahesuunalise võimsuse tõstmine ja 

Puiatusse kompressorjaama ehitamine). 

 

9) MGS § 37 lõike 31 kohaselt võib Konkurentsiamet kehtestada gaasi ajutise ülekande- või 

jaotamishinna ning hoidla ja terminali kasutamise hinna kõige kauem kaheks kuuks 

olukorras, kus ülekande- või jaotamishind või hoidla ja terminali kasutamishind ei ole 

põhjendatud või hinda ei ole määratud ning gaasiettevõtja ei järgi Konkurentsiameti 

ettekirjutusi. Konkurentsiamet selgitab, et ülekandesüsteemihalduri suhtes eeltoodud 

meetme rakendamisel järgitakse muuhulgas kindlasti NC TAR-i nõudeid ning seetõttu 

vastuolu erinevate seadusandlike aktide vahel puudub. 

 

15. ACER-i analüüsi järeldus Konkurentsiameti konsultatsioonidokumendi osas 

ACER peab kahetsusväärseks, et pärast mitut taotlust esitas Konkurentsiamet piiratud teavet, 

mis ulatus konsultatsioonidokumendi osalisest ingliskeelsest tõlkimisest kuni ITC arvutuste 

ebapiisavate selgitamisteni ning sisend- ja väljundtulude jaotusest kuni Venemaale gaasi 

väljumispunkti tariifi määramiseni. Seoses muude nõuetega, nagu CAA arvutamine ja CWD 

metoodika, ei nõustunud Konkurentsiamet ACER-i taotlusega esitada täiendavat teavet. Lisaks 

ei ole riikide reguleerivatel asutustel praegu kavandatud ajakava alusel aega arvestada ACER-i 

analüüsi järelduse aruandes toodud märkustega, mis on aluseks motiveeritud otsusele RPM-i 

kohta, nagu on ette nähtud NC TAR-i artikliga 27, kuna selline otsus kavatsetakse välja anda 

neli päeva pärast ACER-i analüüsi järelduse aruande avaldamise kuupäeva. 

 

Konkurentsiameti seisukoht ACER-i analüüsi järelduse osas 

Konkurentsiamet selgitab, et NC TAR-i artikli 26 lõike 1 kohaselt koostatakse 

konsultatsioonidokument inglise keeles vastavalt võimalustele. Süsteemihaldur esitas 

hinnataotluse võrguteenuse hindade kooskõlastamiseks 15.05.2019. Otsus hindade 

kooskõlastamise kohta tuleb teha enne käesoleva aasta septembrikuu lõppu, et tagada FinEstLat 

turupiirkonna käivitumine 01.01.2020. NC TAR-i artikli 26 lõige 2 sätestab, et lõplik 

konsulteerimine enne otsust kestab vähemalt kaks kuud. NC TAR-i artikli 27 lõige 3 sätestab, 

et kahe kuu jooksul pärast konsulteerimise lõppemist avaldab koostööamet oma analüüsi 

järeldused ning saadab need muuhulgas riiklikule reguleerivale asutusele. Eeltoodu tähendab 

seda, et Konkurentsiametil tuli konsulteerimist alustada, s.h konsultatsioonidokument avaldada 

hiljemalt 31.05.2019 (juunis ja juulis kestis konsulteerimine ning august ja september oli 
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ettenähtud ACER-i analüüsi järelduse aruande koostamiseks ja esitamiseks). Tulenevalt 

eelnevast ei olnud Konkurentsiametil võimalik koheselt lõpliku konsultatsiooni alguses 

27.05.2019 esitada konsultatsioonidokumendi tõlget inglise keeles. Nimetatud tõlge esitati 

turuosalistele ja ACER-ile 21.06.2019. 

 

ITC-ga seonduva osas on Konkurentsiamet oma seisukoha esitanud käesoleva otsuse punktis 10 

toodud Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele. 

 

Sisend- ja väljundtulude jaotuse osas on Konkurentsiamet oma seisukoha esitanud käesoleva 

otsuse punktis 2 toodud Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi järeldusele ning 

punktides 5.3 ja 5.4. 

 

Venemaale gaasi väljumispunkti tariifi määramise osas on Konkurentsiamet oma seisukoha 

avaldanud käesoleva otsuse punktis 7 toodud Konkurentsiameti seisukohas ACER-i analüüsi 

järeldusele. 

 

Kõiki eeltoodud asjaolusid arvesse võttes on Konkurentsiamet arvamusel, et 

konsultatsioonidokumendis esitatud postmark ja võimsusega kaalutud kauguse põhise 

lähtehinna meetodite võrdlus, mis lähtus FinEstLat turupiirkonna eeldustest, ei olnud piiratud 

teabega. 

 

Samas Konkurentsiamet märgib, et järgmisteks konsultatsiooniprotsessideks saab amet 

hinnametoodikat ja koostatavat konsultatsioonidokumenti veelgi täiendada, arvestades 

seejuures ACER-i analüüsi järelduse aruandes toodud ettepanekutega. 

 

10. KOKKUVÕTE 

 

MGS § 23 lõige 3 sätestab, et võrguteenuste hinnad tuleb kujundada selliselt, et oleks tagatud: 

 

1) vajalike tegevuskulude katmine; 

2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks; 

3) keskkonnanõuete täitmine; 

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

5) põhjendatud tulukus ettevõtja investeeritud kapitalilt; 

6) võrguteenuse hind peab katma võrguteenuse osutamisel kasutatud gaasi ostmise 

põhjendatud kulud.  

 

MGS § 1 lõike 2 kohaselt peavad gaasivõrguga liitumise ning gaasivõrgu kaudu maagaasi 

(edaspidi gaasi) impordi, ülekande, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused olema 

koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetele, et 

tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja 

tarbijate vajadustele vastav gaasivarustus. 

 

Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 lõike 1 koosmõjust tulenevalt peab riikliku 

reguleeriva asutuse (Konkurentsiamet) otsus sisaldama järgmist teavet: 

 

a) kavandatud lähtehinnameetodi kirjeldus ning järgmised andmed: 

 

i) artikli 30 lõike 1 punktis a sätestatud esialgne teave, sealhulgas: 

 

1) süsteemi tehniliste omadustega seotud näitajate selgitus; 

2) teave selliste näitajate asjaomaste väärtuste kohta ja tehtud eeldused; 

 

ii) võimsuspõhiste ülekandetasude artikli 9 kohased kavandatud kohandused; 
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iii) konsulteerimiseks esitatavad esialgsed lähtehinnad; 

iv) artiklis 5 sätestatud kulude jaotuse hindamise tulemused ja üksikasjalikud 

komponendid; 

v) kavandatud lähtehinnameetodi hinnang vastavalt artiklile 7; 

vi) kui kavandatud lähtehinnameetod erineb artiklis 8 kirjeldatud meetodist, siis 

kõnealuste meetodite võrdlus koos alapunktis iii nimetatud teabega; 

 

b) artikli 30 lõike 1 punkti b alapunktides i, iv ja v sätestatud esialgne teave; 

 

c) järgmine teave ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude kohta: 

 

i) kui on kavandatud artikli 4 lõikes 3 osutatud kaubapõhised ülekandetasud: 

 

1) nende kehtestamise viis; 

2) milline osa lubatud või sihttasust eeldatavasti selliste tasudega kaetakse; 

3) esialgsed kaubapõhised ülekandetasud; 

 

ii) kui on kavandatud ülekandega mitteseotud teenused võrgukasutajatele: 

 

1) ülekandega mitteseotud teenuse tasu metoodika; 

2) milline osa lubatud või sihttasust eeldatavasti selliste tasudega kaetakse; 

3) viis, kuidas ülekandega mitteseotud teenuste tulu kohandatakse vastavalt 

artikli 17 lõikele 3; 

4) võrgukasutajatele osutatavate ülekandega mitteseotud teenuste esialgsed tasud; 

 

d) artikli 30 lõikes 2 sätestatud esialgne teave; 

 

e) kui artikli 24 punkti b kohast fikseeritud makstava hinna pakkumist kaalutakse 

hinnalaega reguleerimiskorra tingimustes olemasoleva võimsuse jaoks: 

 

i) kavandatud indeks; 

ii) kavandatud arvutus ja viis, kuidas kasutada riskitasust saadavat tulu; 

iii) millis(t)e ühenduspunkti(de) korral sellist mudelit kavandatakse; 

iv) võimsuse pakkumise toiming ühenduspunktis, mille jaoks pakutakse artikli 24 

kohaselt fikseeritud hinda ja muutuvat hinda. 

 

Konkurentsiamet, analüüsinud Elering AS-i võrguteenuse hindade arvutamise aluseks olevaid 

kulusid ja tulukust, leiab, et need on vastavuses MGS § 1 lõikes 2 ning § 23 lõikes 3 toodud 

põhimõtetega. Samuti sisaldab käesolev otsus Määruse 2017/460 artikli 27 lõike 4 ja artikli 26 

lõike 1 koosmõjust tulenevat teavet järgmiselt: 

 

a) kavandatud lähtehinnameetodi kirjeldus (vt käesoleva otsuse punkti 2.1); 

b) artikli 30 lõike 1 punktis a sätestatud esialgne teave 

(vt käesoleva otsuse punkte 2.3, 2.4 ja 2.5); 

c) võimsuspõhiste ülekandetasude artikli 9 kohased kavandatud kohandused puuduvad, 

sest Elering AS ei kohanda ülekandetasusid; 

d) konsulteerimiseks esitatavad esialgsed lähtehinnad (vt käesoleva otsuse lk 5, tabel 2); 

e) artiklis 5 sätestatud kulude jaotuse hindamise tulemused ja üksikasjalikud komponendid 

(vt käesoleva otsuse punkti 5.3); 

f) kavandatud lähtehinnameetodi hinnang vastavalt artiklile 7 

(vt käesoleva otsuse punkti 2.1); 
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g) kui kavandatud lähtehinnameetod erineb artiklis 8 kirjeldatud meetodist, siis kõnealuste 

meetodite võrdlus koos alapunktis iii nimetatud teabega 

(vt käesoleva otsuse punkti 2.2); 

h) artikli 30 lõike 1 punkti b alapunktides i, iv ja v sätestatud esialgne teave  

(vt käesoleva otsuse punkte 5.2 ja 5.4); 

i) teave kaubapõhiste ülekandetasude kohta ei ole kohaldatav, sest Elering AS ei soovi 

nimetatud ülekandetasusid rakendada; 

j) teave ülekandega mitteseotud teenuste kohta ei ole kohaldatav, sest Elering AS ei 

kavanda ülekandega mitteseotud teenuseid võrgukasutajatele; 

k) artikli 30 lõikes 2 sätestatud esialgne teave (vt käesoleva otsuse punkte 7 ja 8); 

l) teave selle kohta, kui artikli 24 punkti b kohast fikseeritud makstava hinna pakkumist 

kaalutakse hinnalaega reguleerimiskorra tingimustes olemasoleva võimsuse jaoks, ei 

ole kohaldatav, sest Elering AS ei kaalu fikseeritud makstava hinna pakkumist 

hinnalaega reguleerimiskorra tingimustes olemasoleva võimsuse jaoks. 

 

Määruse 2017/460 artikkel 30 lõige 1 sätestab, et riikliku reguleeriva asutuse otsuse kohaselt 

avaldab kas riiklik reguleeriv asutus või ülekandesüsteemihaldur enne tasuperioodi algust 

kooskõlas artiklites 31 ja 32 sätestatud nõuetega artiklis 30 lõigetes 1 kuni 3 toodud teabe. 

 

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes MGS § 1 lõikest 2, § 23 lõigetest 2 kuni 5, §-st 232, § 37 

lõike 3 punktist 4, Määrusest 2017/460 ja Metoodikast 

 

otsustan: 
 

1) Kooskõlastada 15.05.2019 esitatud taotluse alusel Elering AS-i võrguteenuse hinnad 

järgmiselt: 

 

 

Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Aasta 2020 

(jaan-dets) 142,77 0,00 142,77 142,77 

Gaasiaasta 2020 

(jaan-sept) 106,88 0,00 106,88 106,88 

I kvartal 

(jaan-märts) 39,05 0,00 39,05 39,05 

II kvartal 

(aprill-juuni) 39,05 0,00 39,05 39,05 

III kvartal 

(juuli-sept) 39,48 0,00 39,48 39,48 

IV kvartal 

(okt-dets) 39,48 0,00 39,48 39,48 

Jaanuar 15,12 0,00 15,12 15,12 

Veebruar 14,14 0,00 14,14 14,14 

Märts 15,12 0,00 15,12 15,12 

Aprill 14,63 0,00 14,63 14,63 

Mai 15,12 0,00 15,12 15,12 

Juuni 14,63 0,00 14,63 14,63 

Juuli 15,12 0,00 15,12 15,12 
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Süsteemisisene võrgukasutus Süsteemidevaheline võrgukasutus 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

sisendhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

Võimsuspõhine 

väljundhind, 

€/MWh/ 

päev/perioodis 

August 15,12 0,00 15,12 15,12 

September 14,63 0,00 14,63 14,63 

Oktoober 15,12 0,00 15,12 15,12 

November 14,63 0,00 14,63 14,63 

Detsember 15,12 0,00 15,12 15,12 

Päev 0,59 3,64 0,59 0,59 

Päevasisene 0,66 3,64 0,66 0,66 

 

2) Kooskõlastada 15.05.2019 esitatud taotluse alusel Elering AS-i baashinna arvutamise 

kordajad alljärgnevalt: 

 

Võimsustoode 

Võimsustoote 

kordaja 

Aastane 1 

Kvartaalne 1,1 

Kuine 1,25 

Päevane 1,5 

Päevasisene 1,7 

 

3) Elering AS on kohustatud avaldama Määruse 2017/460 artiklis 30 lõigetes 1 kuni 3 toodud 

teabe kooskõlas artiklites 31 ja 32 sätestatud nõuetega. 

 

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on õigus esitada 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse 

teatavakstegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks 

Tallinna Halduskohtule. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Ots 

peadirektor 

 

Lisad: 

 
1. Lisa 1 Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusele nr 7-3/2019-054 


