
 

 
 
 

 

 

 

 

 

OÜ VKG Elektrivõrgud 

Konkurentsiameti 13.07.2017 otsusega nr 7-3/2017-038 kooskõlastatud võrgutasud 

 

Pingel 6-35 kV Ühik Võrgutasu 

Võrguühenduse kasutamise kilovatipõhine tasu eurot/kW aastas 37,39 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 1,06 

Edastamistasu põhitariif senti/kWh 1,04 

Edastamistasu päevatariif senti/kWh 1,25 

Edastamistasu öötariif senti/kWh 0,73 

   

Reaktiivenergia tarbimise tasu senti/kvarh 0,44 

Reaktiivenergia võrkuandmise tasu senti/kvarh 0,78 

      

Pingel 0,4 (0,23) kV  Ühik Võrgutasu 

Liitumispunktis üle 63 A     

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu eurot/A kuus 0,25 

Edastamistasu põhitariif senti/kWh 3,07 

Edastamistasu päevatariif senti/kWh 3,63 

Edastamistasu öötariif senti/kWh 2,13 

   

Liitumispunktis kuni 63 A püsitasuta    
Edastamistasu põhitariif senti/kWh 4,49 

Edastamistasu päevatariif senti/kWh 5,40 

Edastamistasu öötariif senti/kWh 3,13 

   

Liitumispunktis kuni 63 A püsitasuga    
Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu                     

(1-faasiline võrguühendus) eurot/A kuus 0,11 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu                     

(3-faasiline võrguühendus) eurot/A kuus 0,33 

Võrguühenduse mõõtesüsteemi põhine tasu eurot/tk kuus 1,54 

Edastamistasu põhitariif senti/kWh 2,89 

Edastamistasu päevatariif senti/kWh 3,47 

Edastamistasu öötariif senti/kWh 2,02 

   

Reaktiivenergia tarbimise tasu senti/kvarh 0,62 

Reaktiivenergia võrkuandmise tasu senti/kvarh 0,92 

   

Võrguteenus mõõtesüsteemita Ühik Võrgutasu 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu                     

(1-faasiline võrguühendus) eurot/A kuus 4,85 

Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu                     

(3-faasiline võrguühendus) eurot/A kuus 14,56 



 

Võrguteenustega otseselt seotud lisateenused Ühik Võrgutasu 

Võrguteenuse hinnapaketi vahetustasu kui eelmisest 

vahetusest on möödunud alla 365 päeva eurot/vahetus 8,06 

Arvesti vahetus kliendi soovil (1-faasiline) eurot/tk 13,40 

Arvesti vahetus kliendi soovil (3-faasiline) eurot/tk 21,87 

Peakaitsme vahetamine eurot/tk 38,06 

Tarbimiskoha lülitus mõõtepunktis eurot/tk 14,95 

Tarbimiskoha lülitus liinil eurot/tk 34,96 

Tarbimiskoha sisselülitamine pärast võla tasumist eurot/tk 34,96 

Tarbimiskoha sisselülitamine mõõtepunktis 24 tunni 

jooksul pärast võla tasumist eurot/tk 50,18 

Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil eurot/tk 7,35 

Elektripaigaldise hulgiplommimine (alates teisest 

plommist samas hoones) kliendi soovil eurot/tk 1,32 

Ajatariifsele hinnapaketile üleminek eurot/tk 44,23 

Põhitariifsele hinnapaketile üleminek eurot/tk 16,81 

Tehniliste tingimuste väljastamine eurot/tk 18,69 

Arvesti ekspertiis eurot/tk 34,88 

Põhjuseta väljakutse tarbija poolt Narva Linnas eurot/tk 3,74 

Põhjuseta väljakutse tarbija poolt maakonnas eurot/tk 6,85 

Elektripaigaldise plommimine koos varasema plommi 

mahavõtmisega kliendi soovil eurot/tk 15,30 

 

Võrgutasud on esitatud käibemaksuta. 


