
 
AS-i Avraal elektrivõrguga liitumistasu 

ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika 
 
 
Elektrituruseaduse (ELTS) § 71 lg 1 p-d 1 ja 2 sätestavad, et võrguteenust osutav võrguettevõtja 
võtab tasu vastavalt a) võrguga ühendamise eest ja b) tarbimis- või tootmistingimuste muutmise 
eest.  
1. Mõisted  

1.1 Liituja – tarbija, tootja, liinivaldaja või teine võrguettevõtja, kes taotleb oma elektripaigaldise 

ühendamist võrguga või tarbimis- või tootmistingimuste muutmist.  

1.2 Liitumine – liituja elektripaigaldise jaotusvõrguga ühendamine.  

1.3 Liitumisleping – liitumise või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise kohta AS Avraal ja 

liituja vahel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis 

sõlmitav leping.  

1.4 Liitumistasu – liituja poolt võrguga ühendamise eest makstav tasu.  

1.5 Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum.  

1.6 Elektrivõrk – AS-le Avraal kuuluv elektripaigaldis või selle osa, mis sisaldab 0,4 - 10 kV õhu- ja 

kaabelliine ning 10/0,4 kV alajaamu.  

1.7 Tarbimistingimused – pingesüsteem, võrguühenduse läbilaskevõime amprites või lubatud 

võimsus kilovattides, liitumispunkti asukoht ja mõõtepunkti või –punktide asukoht.  

1.8 Tootja – isik, kes soovib toota või toodab elektrienergiat ühe või mitme tootmisseadme  abil.  

1.9 Tootmistingimused – pingesüsteem; lubatud võrku antav vool amprites või lubatud võrku 

antav võimsus kilovattides; liitumispunkti asukoht ja mõõtepunkti või –punktide asukoht; 

tootmisseadmete arv, tüüp ja võimsus; kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning 

sätted; mõõteseadmete funktsionaalsus.  

1.10 Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse reguleeritavate 

võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka.  

 
2.  Üldpõhimõtted  

2.1 AS Avraal kui võrguettevõtja arendab võrku oma teeninduspiirkonnas viisil, mis tagab 

võimaluse järjepidevalt osutada õigusakti ja tegevusloa tingimuste kohast võrguteenust 

võrguga ühendatud tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võrguettevõtjatele, 

arvestades nende põhjendatud vajadusi ning ühendada võrguga oma teeninduspiirkonnas 

asuva turuosalise nõuetekohane elektripaigaldis.  

2.2 Liitumistasu või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu hulka arvatakse uue tarbimis- 

või tootmisvõimsuse ühendamiseks või olemasolevate tarbimis- või tootmistingimuste 

muutmiseks vajalikud kulud, sealhulgas uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate 

elektripaigaldiste ümberehitamise kulud.  

 

 

2.3 Liitumistasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele liitumisele lähtudes seejuures iga 

konkreetse liitumisega seotud põhjendatud kuludest.  



2.4 Liitumis- ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamisel arvestatakse 

perspektiivsete liitujate ning juba liitunud võrgu kasutajate tarbimis- või tootmisvõimsuse 

suurendamisega, võttes sealjuures arvesse konkreetse piirkonna arengukavasid ja 

planeeringuid.  

2.5 Tasude arvutamisel lähtutakse turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning arvutatakse 

kõikidele sarnastes tingimustes olevatele liitujatele tasud ühtsest printsiibist lähtudes.  

2.6 Madalpingevõrguga liitumisel võetakse mitme samaaegse liituja korral liitumistasu 

arvutamisel aluseks kõikide liitujate soovitud liitumispunktide kaitsmete nimivoolude 

summa, kusjuures ühe liituja liitumistasu määratakse proportsionaalselt vastava liituja 

soovitud peakaitsme suuruse järgi kõikide liitujate soovitud liitumispunktide kaitsmete 

nimivoolude summast.  

2.7 Tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu võrdsustatakse liitumistasuga ja määratakse 

vastavalt tegelikele kuludele, arvutades vastavate tingimuste muutmise tasu eraldi igale 

tarbimis- või tootmistingimuste muutmisele.  

2.8 Liitumis- ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasule lisandub liitumislepingu 

menetlustasu. Menetlustasu arvestab keskmisi kulutusi, muuhulgas: liitumispunkti asukoha 

määramiseks; liituja soovi täpsustamiseks; tehnilise lahenduse koostamiseks, 

liitumispakkumise ja vajadusel tehniliste tingimuste väljastamiseks; liitumislepingu 

sõlmimiseks ja arve väljastamiseks; vajadusel hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks 

töövõtjatega.  

2.9 Arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud on investeeringud 

(Arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada elektrivõrguvõrgu selline ülesehitus, mis 

tagab elektrivõrgu varustuskindluse ja säilimise ning võimaldab uutel liitujatel liituda võrguga 

ja liitunud tarbijatel muuta tarbimistingimusi. Arenduskohustuse raames teostatavaid 

investeeringuid ei lülitata liitumis- ega tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasudesse.  

2.10 Liituja elektripaigaldise ühendamisega või tarbimis- või tootmistingimuste muutmisega 

seotud elektrivõrgu osa konfiguratsiooni ja tehnilised parameetrid määrab AS Avraal lähtudes 

optimaalseimast ja efektiivseimast lahendusest, arvestades seejuures ka head inseneritava ja 

võimalusel Liituja soovidega.  

2.11 Uue liituja liitumine toimub hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul ning juba liitunud 

võrgu kasutaja tarbimis- või tootmistingimuste muutmine toimub hiljemalt 6 (kuue) kuu 

jooksul alates liitumis- või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise lepingu sõlmimisest ja 

lepingujärgse ettemaksu tasumisest. Nimetatud tähtaeg võib pikeneda AS-st Avraal  

sõltumatutel põhjustel.  

 

 

2.12 Kui tegelik liitumistasu maksumus kujunes väiksemaks kui liituja poolt tasutud, siis AS Avraal 

maksab liitujale tagasi makstud ja tegeliku liitumistasu maksumuse vahe. Kui tegelikud 

kulutused ületavad liitumistasu, tasub liituja täiendavalt tegeliku liitumistasu maksumuse 

vahe.  



2.13 Tarbimis- või tootmisvõimsuse vähendamisel tasu ei võeta. Samuti ei võeta tasu kui liituja on 

vahepeal tarbimis- või tootmisvõimsust vähendanud, kuid soovib taastada endise võimsuse 

ja vaba võimsus on olemas.  

2.14 Õigusakti kohase mõõtesüsteemi maksumus ning selle paigaldamise kulu sisaldub liitumis- 

või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasus. 

2.15 Kui liituja soovib madalpingel täiendavat võrguühendust, mille tehniline lahendus erineb 

antud tarbimiskoha jaoks rakendatavast optimaalsest lahendusest, siis võimaldatakse 

tarbijale võimaluse korral individuaallahendus, mille eest ta täielikult kulupõhiselt ise tasub. 

2.16 Kui liitumislepingu täitmise käigus selgub, et võrguettevõtja ei saa projekteerida või ehitada 

või teha muud toimingut, mis takistab liitumislepingu täitmist ning see põhjus on liitujast 

tulenev (muuhulgas kui liituja maa-alal puudub detailplaneering või ehitusõigus, 

detailplaneeringus ei ole määratud elektrivõrgu asukohta, liituja maa-ala on 

ettevalmistamata, sh ei ole tagatud ehitusfront, ei ole tagatud pinnas vastavalt 

vertikaalplaneeringule, tee asukohad ei ole maha märgistatud, kinnistu piirimärgid puuduvad, 

puudub juurdepääsutee, puudub pinnavee äravool), siis võrguettevõtja teavitab liitujat 

liitumislepingu täitmist takistavast asjaolust ja määrab liitujale takistuse kõrvaldamiseks 

mõistliku tähtaja. 

2.17 Kui võrguühenduse taastamist sooviva isiku (liituja) elektripaigaldis on olnud ühendatud 

AS Avraal võrguga (ELTS mõistes) võrgulepingu alusel ja juhul kui AS-l Avraal on vaja liituja 

elektripaigaldise ühendamiseks võrguga teha ehitus ja/või ümberehitustöid, maksab liituja 

liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele.  

2.18 Kui liituja ei ole kolme (3) aasta jooksul alates võrguettevõtja poolt (võrguühenduse valmimist 

või tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist võrguettevõtja poolt liitujale saadetava) 

teavituskirja saatmisest asunud võrguühendust kasutama ja/või ei ole tasunud 

võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja tagama liitumislepinguga loodud 

võrguühenduse kasutamise võimalust ja sellisel juhul toimub liitumine vastavalt tegelikele 

kuludele. 

2.19 Liitumislepingu täitmise tulemusena rajatud elektrivõrk kuulub kuni liitumispunktini 

võrguettevõtjale. 

2.20 Mõõtepunkt asub liitumiskilbis, kui võrguettevõtja ei määra teisiti. Liitumiskilp on 

võrguettevõtjale kuuluv, koormusvoolu piirava kaitselüliti ja elektrienergia mõõtesüsteemiga 

komplekteeritud elektrikilp. 

 


