
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Elektrilevi OÜ 

Konkurentsiameti 01.10.2018 otsusega nr 7-3/2018-117 kooskõlastatud võrgu- ja lisateenuste 

tasud 

 

Keskpingel 110 kV alajaama alampinge poolel Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

VKA1     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 2,68 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 3,06 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/kW kuus 0,17 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 121,00 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 0,45 

VKA2     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 2,68 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 3,06 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/kW kuus 0,17 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 121,00 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 0,54 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 0,31 

   

Keskpingel 6-35 kV liinil ja 35 kV alajaama 

alampinge poolel Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

VKL1     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 2,68 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 3,06 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/kW kuus 0,17 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 121,00 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 0,90 

VKL2     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 2,68 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 3,06 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/kW kuus 0,17 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 121,00 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 1,08 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 0,62 

   

Keskpingel alajaamas ja liinil  Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

VKA4 ja VKL4     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 1,99 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 2,27 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/kW kuus 1,18 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 602,00 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 0,77 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 0,45 



 

Madalpingel 6-35 kV alajaama 0,4 kV poolel üle 63 A Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

VMA1     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 1,83 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 2,09 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/A kuus 0,18 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 17,87 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 2,22 

VMA2     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 1,83 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 2,09 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/A kuus 0,18 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 17,87 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 2,67 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 1,54 

   

Madalpingel 0,4 kV liinil üle 63 A Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

VML1     

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/A kuus 0,38 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 17,87 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 2,56 

VML2     

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/A kuus 0,38 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 17,87 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 3,02 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 1,78 

   

Madalpingel alajaamas ja liinil üle 63 A  Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

VMA9 ja VML9     

– võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eurot/kW kuus 1,37 

– tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu* eurot/kW kuus 1,56 

– võrguühenduse läbilaskevõime tasu eurot/A kuus 1,09 

– võrguühenduse kuutasu eurot/kuus 78,00 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 2,16 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 1,25 

      

Madalpingel liitumispunktis kuni 63 A 

ja jaotatud võrguteenuse müügil Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

Võrk 1     

– võrguühenduse kuutasu**:     

Korter eurot/kuus 1,25 

kuni 16A eurot/kuus 2,46 

20 A eurot/kuus 2,85 

25 A eurot/kuus 3,20 

32 A eurot/kuus 3,69 

40 A eurot/kuus 4,25 

50 A eurot/kuus 4,95 

63 A eurot/kuus 5,86 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 5,12 



 

Võrk 2     

– võrguühenduse kuutasu**:     

Korter eurot/kuus 1,25 

kuni 16A eurot/kuus 2,46 

20 A eurot/kuus 2,85 

25 A eurot/kuus 3,20 

32 A eurot/kuus 3,69 

40 A eurot/kuus 4,25 

50 A eurot/kuus 4,95 

63 A eurot/kuus 5,86 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 6,16 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 3,58 

Võrk 2 Kuutasuga     

– võrguühenduse kuutasu:     

Korter  eurot/kuus 1,84 

kuni 16A eurot/kuus 3,33 

20 A eurot/kuus 4,10 

25 A eurot/kuus 4,80 

32 A eurot/kuus 5,78 

40 A eurot/kuus 6,90 

50 A eurot/kuus 8,30 

63 A eurot/kuus 10,12 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 4,23 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 2,46 

Võrk 3     

– võrguühenduse kuutasu:     

Korter  eurot/kuus 4,58 

kuni 16A eurot/kuus 9,88 

20 A eurot/kuus 12,01 

25 A eurot/kuus 14,46 

32 A eurot/kuus 17,88 

40 A eurot/kuus 21,80 

50 A eurot/kuus 26,70 

63 A eurot/kuus 33,07 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 2,28 

Võrk 4     

– võrguühenduse kuutasu:     

Korter  eurot/kuus 4,58 

kuni 16A eurot/kuus 9,88 

20 A eurot/kuus 12,01 

25 A eurot/kuus 14,46 

32 A eurot/kuus 17,88 

40 A eurot/kuus 21,80 

50 A eurot/kuus 26,70 

63 A eurot/kuus 33,07 

– edastamistasu päevahind senti/kWh 2,74 

– edastamistasu ööhind senti/kWh 1,58 

      

220 V pingesüsteemi võrguühenduse kasutamisel Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

– 220 V pingesüsteemi kasutamise tasu korteris eurot/kuus 2,77 

– 220 V pingesüsteemi kasutamise tasu eurot/A kuus 0,35 



 

Võrguühenduse ajutisel kasutamisel Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

– edastamistasu põhihind senti/kWh 9,80 

      

Reaktiivenergia Ühik 

Võrguteenuse 

tasu 

Reaktiivenergia tarbimine 6–35 kV pingel senti/kvarh 0,36 

Reaktiivenergia võrku andmine 6–35 kV pingel senti/kvarh 0,57 

Reaktiivenergia tarbimine alla 6 kV pingel senti/kvarh 0,51 

Reaktiivenergia võrku andmine alla 6 kV pingel senti/kvarh 0,70 

      

Võrguteenustega otseselt seotud lisateenused Ühik 

Lisateenuse 

tasu 

Arvesti vahetus kliendi soovil eurot/tk 35,56 

Peakaitsme vahetamine (kuni 63A) eurot/tk 35,56 

Tarbimiskoha väljalülitamine mõõtepunktist 

kohalesõiduga eurot/tk 36,72 

Tarbimiskoha taaspingestamine mõõtepunktis 

kohalesõiduga eurot/tk 36,72 

Tarbimiskoha väljalülitamine mõõtepunktist 

kaugjuhtimisega eurot/tk 4,57 

Tarbimiskoha taaspingestamine mõõtepunktis 

kaugjuhtimisega eurot/tk 4,57 

Liini väljalülitamine eurot/tk 43,18 

Liini taaspingestamine eurot/tk 43,18 

Kliendi elektripaigaldise võrgust lahtivõtmine eurot/tk 68,54 

Kliendi elektripaigaldise võrku tagasiühendamine eurot/tk 68,54 

Elektripaigaldise plommimine koos varasema plommi 

mahavõtmisega kliendi soovil eurot/tk 21,58 

Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil eurot/tk 17,28 

Elektripaigaldise hulgi plommimine 

(alates teisest plommimisest samas hoones) kliendi soovil eurot/tk 2,80 

Mõõtesüsteemi erakorraline kontrollimine eurot/tk 39,74 

Tarbimiskoha ülevaatus koha peal eurot/tk 31,30 

Kohalesõidu tasu eurot/tk 23,01 

Võrguteenuse hinnapaketi vahetamine 

(eelmine vahetus <365 päeva) eurot/tk 2,51 

*  Tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu (kasutajale mitme liitumispunktiga tarbimiskohas) rakendub, kui kasutaja 

soovib kasutusvõimsuse eest tasuda lähtuvalt tarbimiskoha üheaegsest summaarsest kasutusvõimsusest. Kui 

klient ei ole valikut teinud, rakendatakse vaikimisi liitumispunkti põhist kasutusvõimsust. 

 

** Kuutasu rakendub, kui eelmisel kalendriaastal oli tarbimiskohas elektrienergia tarbimismaht väiksem kui 

250 kWh. Lisaks alates 01.01.2020 rakendub kuutasu, kui tarbimiskoha võrguühenduse läbilaskevõime on      

32 A või suurem (sh kui jaotatud võrguteenuse müügil on liitumispunkti kaitsme jaotatud osa 32 A või 

suurem). 

 

Võrgutasud on esitatud käibemaksuta 

 


