
Elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste 
muutmise tasu arvutamise metoodika OÜ Veerenni 

Jaotusvõrk võrguteenuse osutamise piirkonnas.

Elektrituruseaduse  (edaspidi  ElTS)  §  71  lg 1  p 1  järgi  võtab  võrguteenust  osutav 
ettevõtja  tasu võrguga ühendamise eest  (liitumistasu).  ElTS § 71 lg 1 p 2 kohaselt 
võtab võrguettevõtja tasu ka tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste 
muutmise  tasu).  01.01.2005 jõustusid  ElTS  §  73  lg 1  muudatused,  mille  kohaselt 
võrguettevõtja  on  kohustatud  nii  liitumistasu  kui  ka  tingimuste  muutmise  tasu 
arvestamise metoodika kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga (edaspidi ETI). 

1. Mõisted 

1.1    Regulatsiooni periood – periood, mille jooksul ettevõtja rakendab liitumis- ja 
tingimuste muutmise tasusid. Regulatsiooni periood on 12 kuud ja see kattub 
kalendriaastaga.

1.2 Liitumistasu – tarbijate poolt elektrivõrguga liitumise eest makstav tasu. 

1.1 Tarbimistingimuste muutmine – pingesüsteemi, tarbimis- või tootmisvõimsuse 
ja lubatud toitekatkestuste aegade muutmine

1.2 Arendusinvesteering  – investeering,  mille  teostamine  finantseeritakse  ex-ante 
reguleeritavate  võrgutasude  kaudu  ning  mille  raames  soetatud  põhivara 
lülitatakse reguleeritava vara hulka.

2. ElTS §  66  lg  1  alusel  arendab võrguettevõtja  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. 

3. Võrgueeskirja  (edaspidi  VE)  §  38  alusel  lähtutakse  liitumistasu  arvutades 
ühendamiseks tehtud põhjendatud kulutustest. Liitumistasu hulka arvatakse uue 
tarbimisvõimsuse  ühendamiseks  või  olemasolevate  tarbimistingimuste 
muutmiseks  vajalike  uute  elektripaigaldiste  ehitamise  ja  olemasolevate 
elektripaigaldiste ümberehitamise kulud. 

4. Võrguettevõtja  võetud  liitumistasu  ei  või  aasta  lõikes  olla  suurem  kui 
liitumislepingute täitmiseks tehtud kulutused.

5. 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 liitumis- ega tingimuste muutmise tasudesse ei lülitata.



6. Tasude  arvutamisel  arvestab  võrguettevõtja  perspektiivsete  tarbijate  liitumise 
ning  juba  liitunud tarbijate  tarbimisvõimuse suurendamisega,  võttes  sealjuures 
arvesse  piirkonna  arengukavasid  ning  planeeringud.  Tasude  arvutamisel 
lähtutakse turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning arvutatakse kõikidele 
sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist lähtuvalt.

7. Uue  liitumise  väljaehitamisel  lähtub  võrguettevõtja  optimaalseimast  võrgu 
konfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest tarbija jaoks. 

8. Uue tarbija liitumine toimub hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul ning juba liitunud 
tarbija tarbimis- või tootmistingimuste muutmine toimub hiljemalt 4 (nelja) kuu 
jooksul,  alates  liitumis-  või  tingimuste  muutmise  lepingu  sõlmimisest  ja 
lepingujärgse ettemaksu tasumisest. 

9. Liitumistasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele liitumisele lähtudes seejuures 
iga konkreetse liitumisega seotud põhjendatud kuludest. 

10. Liitumistasude  ja  –tingimuste  muutmise  tasude  raames  teostatavate 
investeeringute  hulka  arvestatakse  liitumiskulud  sellel  pingetasemel,  millisel 
liitumist soovitakse ja uue alajaama ehitamiseks tehtavad kulud.

11. Liitumistasu arvutatakse alljärgneva valemiga:

tliitumine = maksumusjm x pikkusliin + A + Imuud

tliitumine - liitumistasu konkreetse liitumise kohta kr
maksumusjm - liini ehituse eeldatav maksumus kr/km
pikkusliin - liitumise raames ehitatav liini pikkus m
A - alajaama ehituseks teostatavad investeeringud
Imuud - muud liitumisega seotud investeeringud

12. Tingimuste  muutmise  tasu  arvutatakse  eraldi  igale  konkreetsele  tarbimis-  või 
tootmistingimuste  muutmisele  lähtudes  seejuures  iga  konkreetse  tingimuste 
muutmisega seotud põhjendatud kuludest. 

13. Kui tegelik liitumistasu maksumus kujunes väiksemaks kui liituja (tarbija) poolt 
tasutud,  siis  võrguettevõtja  maksab  tarbijale  tagasi  makstud  ja  tegeliku 
liitumistasu maksumuse vahe. 

14. Tarbimis- ja tootmisvõimsuse vähendamisel tasu ei võeta. Samuti ei võeta tasu, 
kui tarbija on vahepeal tarbimis- või tootmisvõimsust vähendanud, kuid soovib 
taastada endise võimsuse.
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