GS TEMO OÜ maagaasivõrguga liitumise
liitumistasu arvutamise metoodika.
1. ÜLDOSA
Käesolev metoodika on välja töötatud liitumistasu arvutamise aluseks olevate
kriteeriumite läbipaistvuse tagamiseks ning võrdse kohtlemise printsiibi järgimiseks
liitumistasu arvutamisel.
Maagaasiseadus § 18 lg 1 tulenevalt on võrguga liitumine maagaasiseaduse
tähenduses tarbijapaigaldise või teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühendamine
võrguga. Vastavalt maagaasiseadus § 20 lg 1 kohaselt on võrguettevõtjal õigus võtta
gaasivõrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu. Uue liitumise väljaehitamisel lähtub
GS Temo OÜ optimaalsest võrgu konfiguratsioonist, heast inseneritavast ja
efektiivseimast lahendusest tarbija jaoks.
Käesolev metoodika on välja töötatud GS Temo OÜ poolt, gaasivõrguga liitumiseks
võetava liitumistasu arvestamise aluseks. Metoodika väljatöötamisel on lähtutud
Maagaasiseaduse sätetest, mis määravad antud arvestuse põhimõtted, milleks on
arvestuse läbipaistvus ja kõikide liitujate võrdse kohtlemise printsiip.
Eeldatav maagaasitrasside ning muude investeeringute maksumused põhinevad
turuhindadel.
2. MÕISTED
2.1. Võrguettevõtja – on ettevõtja kes osutab võrguteenust;
2.2. Liitumispunkt – on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht;
2.3. Liitumispiirkond ehk võrgupiirkond – ala, kus kehtib ühtne liitumistasu;
2.4. Liitumistasu – maagaasivõrguga liitumise või tarbimistingimuste muutmise eest
makstav tasu;
2.5. Liitumisinvesteering - uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks tehtud
põhjendatud investeeringud, keskkonnanõuete täitmiseks tehtud kulud ning
kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmiseks tehtud kulud. Liitumisinvesteering
jaguneb kaheks:
•

arenduskohustuse
raames
teostatavad
investeeringud
(edaspidi
arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu selline ülesehitus,
mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma tarbimisvõimsust
ning liituda uutel tarbijatel;

•

investeeringud, mis kaetakse tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise eest
makstavast tasust (liitumistasust).

2.6. Arendusinvesteering – arenduskohustuste raames teostatav investeering mille
vahendid saadakse võrguteenuse hinna kaudu ning mille raames soetatud põhivara
lülitatakse reguleeritava vara hulka;
2.7. Tarbimistingimuste muutmine – liitumislepinguga määratletud
tarbimisvõimsuse suurendamine või tarbimisrežiimi muutmine.

3. LIITUMISTASU ARVESTAMINE JAOTUSTORUSTIKE
EHITAMISEL
3.1. Liitumistasu arvutatakse GS Temo OÜ tegevuspiirkonnas ühistel alustel,
lähtuvalt käesolevast metoodikast.
3.2. Liitumistasu arvutatakse alljärgneva valemi alusel:
( I vp – A )
Lt = ---------------------- x Vl
Vvp
kus,
Lt – liitumistasu, kr;
Ivp – võrgupiirkonna summaarsed liitumisinvesteering, kr;
A – arendusinvesteering, kr;
Vvp – võrgupiirkonna liitujate summaarne maksimaalne gaasitarbimine, m3/h;
Vl – liituja maksimaalne gaasitarbimine, m3/h.
Kui tegelik liitumisinvesteering kujuneb madalamaks kui liitujate (tarbijate) poolt
tasutud liitumistasude summa, mis on kajastatud võrguteenuse hinna
kooskõlastuses, siis korrigeerib GS Temo OÜ koheselt enam laekunud summa
ulatuses reguleeritavat vara ja ühtlasi ka võrguteenuse hinda ning esitab
vastavasisulise taotluse Konkurentsiametile (edaspidi KA) kooskõlastamiseks.
Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasust laekuvaid summasid, võib
ettevõtja taotleda KA - lt ületava summa lülitamist võrguteenuse hinda läbi
reguleeritava vara.

4. TARBIMISTINGIMUSTE MUUTMISE TASU
4.1. Tarbimistingimuste muutmise tasu arvestatakse juhul kui tarbija soovib
suurendada tarbimisvõimsust üle liitumislepinguga määratletud võimsuse ja kui see
toob kaasa torustiku või (ja) mõõtepunkti rekonstrueerimise;
4.2. Antud tasu sisse arvestatakse kõik kulutused mis on seotud tarbimisvõimsuse
suurendamiseks vajalike rekonstrueerimistööde teostamiseks.
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