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Vastus pöördumisele 

 

Lugupeetud Hando Sutter 

Seoses Elering AS-i poolt 01.04.2021 turuosalistele kommenteerimiseks saadetud Läänemere 

Energiavõrgu visiooniga pöördusite Konkurentsiameti poole. Eesti Energia AS (EE) kavandab 

2030.aastaks Liivi lahte tuuleparki, liitudes Kilingi – Nõmme alajaamaga. Samaaegselt plaanib 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Läti Vabariigi majandusministeeriumiga 

arendada meretuulepargi ala, mille jaoks Elering AS ja Läti sõltumatu põhivõrgu operaator AS 

Augstsprieguma tīkls arendavad ja ehitavad ülekandevõrgu, mille kulud kannavad mõlema riigi 

põhivõrguettevõtjad. Tegemist on nn Eesti ja Läti riikide poolt arendatava nn hübriidprojektiga 

ELWIND (Estonia- Latvia Wind).  

Kirjas tõite peamise murekohana välja, kas Elering AS kohtleb kõiki turuosalisi võrdselt – 

Elering AS kavandab ehitada arenduskohustuse raames merre elektrivõrgu, millega saaksid 

tulevikus liituda võimalikud meretuulepargid. Samas peab EE oma tuulepargi liitumiseks 

maksma liitumistasu. Lisasite kirjavahetuse Elering AS-ga ning Läänemere Energiavõrgu 

visioonidokumendi.  

Vastame Teie pöördumisele järgnevalt:  

Elektrituruseaduse (ELTS) § 65 lõike 1 punktist 1 tulenevalt võrguettevõtja ühendab asjakohase 

taotluse saamisel liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuva nõuetekohase 

elektripaigaldise. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võrguettevõtja järgib võrguteenust osutades 

turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet.  
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Kooskõlas turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibiga, on Konkurentsiamet kooskõlastanud 

Elering AS  Elering AS-i liitumistasu metoodika1 ja Elering AS elektri põhivõrguga liitumise 

tüüptingimused2.  

Eeltoodust tulenevalt, võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes peab Elering AS põhivõrguga 

liitmisel kohtlema kõiki turuosalisi võrdselt. Lähtudes eeltoodust peab Elering AS võtma 

kõikidelt liitujatelt ka liitumistasu. Erandeid Elering AS siinkohal teha ei tohi. Vastupidisel 

juhul tekiks ebavõrdne olukord, kus liitumiseks ettenähtud tasu maksnud isik peaks kandma ka 

teise liituja kulud, kes liitumistasu maksnud ei ole. Seega küsides liitumistasu Liivi Lahte 

rajatava tuulepargi liitumiseks leiame, et antud juhul puudub Elering AS-i tegevuses vastuolu 

võrdse kohtlemise printsiibiga.  

Vastavalt ELTS § 66 on Eleringil võrgu arenduskohustus ning selle raames saab võrgutariifi 

lülitada vaid võrgu arendamisega seotud kulusid.  

ELTS  § 39 lõikest 7 ja lõike 8 punktist 2 tulenevalt peab Elering koostama aruande, milles 

käsitatakse põhivõrguettevõtja ja talle teadaolevaid naaberriikide asjaomaseid 

investeerimiskavasid järgmiseks viieks kalendriaastaks piiriüleste võrkudevaheliste ühenduste 

rajamise kohta. Praktikas avaldab Elering AS selle varustuskindluse aruande raames. Viimases, 

aastal 2020  Elering AS-i poolt avalikustatud varustuskindluse aruandes3 puuduvad konkreetsed 

investeeringud meretuuleparkide võrgu arendamiseks.  

Investeeringute arengukava koostamisel peab Elering lähtuma printsiibist kus võrgu arendus 

peab tagama kõikide potentsiaalsete merre rajatavatele tuuleparkidele liitumiseks soodsaima 

võimaluse, mh peaks liitumispunkt võrguga asuma liitujatele võimalikult lähedal. Ka tuleb 

Eleringil esitada võrgu arengukava võimalikult aegsasti kõikidele huvitatud osapooltele 

konsulteerimiseks ning kõige optimaalsema lahenduse saamiseks arvestada võimalikult suurel 

määral esitatavate seisukohtade ja arvamustega. Ka peab nimetatud arengukavale andma 

hinnangu KA. Ka teie kirjas viidatud ELWIND projekt peab vastama eelpoolnimetatud 

kriteeriumitele ning selle raames võrgu rajamine peab järgima kõikide meretuuleparkide 

arendajate huvisid ja tagama võrdsed võimalused kõigile arendajatele.  

Võrgu väljaehitamise kõige optimaalsem lahendus peab olema kantud ka eesmärgist, et mõju 

võrgutariifidele oleks võimalikult väike - vaatamata asjaolule, et võrgu väljaehitamiseks on 

võimalik saada toetust Euroopa Liidu rahastamisest, on selle väljaehitamine väga kulukas.  

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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Peadirektor 

 

 
                                                 

1Kättesaadav:https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/2019_06_03_elering_as_liitumistasu_ja_muutm

ise_tasu_arvutamise_metoodika_28.05.2019.pdf 

2Kättesaadav:https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/elering_as_elektri_pohivorguga_liitumise_tuupti

ngimused_03.05.2019.pdf  

3 Kättesaadav https://elering.ee/sites/default/files/public/VKA2020.pdf (vt ka lisa 1 „ELERINGI 

INVESTEERINGUTE EELARVE 2020-2024“.  
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