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Elektrituruseadus

Kaugkütteseadus

Maagaasiseadus

Elektrienergia tootmine

Tootja, kes toodab elektrienergiat 

alla 100 kW (uue eelnõu kohaselt 

<200 kW) tootmisseadmega, 

ei pea olema äriühing,

talle ei esitata kõrgendatud kapitalinõudeid,

ei pea omama tegevusluba (riigilõiv)

NB! Võrgueeskirja nõuded peavad olema 
täidetud

Elektrienergia müük

Müüja, kes müüb alla 100 kW

(uue eelnõu kohaselt alla 200 kW)

tootmisseadmega toodetud elektrienergiat 

ei pea olema äriühing,

talle ei esitata kõrgendatud kapitalinõudeid,

ei pea omama tegevusluba (riigilõiv)

Elektrienergia edastamine

Elektrivõrku võib 
ehitada ja 
võrguteenust 
osutada ainult 
tegevusluba omav 
võrguettevõtja

Miks ainult võrguettevõtja?

Riik peab tagama kõigile tarbijatele 
direktiivis 2009/72/EÜ sätestatud õigused:

- õigus saada vajaduse korral üldteenust

- õigus saada reguleeritud hinnaga 
kvaliteetset võrguteenust

- õigus valida elektrimüüjat
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Praegu on see võimalik kokkuleppel 
võrguettevõtjaga. 

Sel juhul ehitab ühistu omal kulul välja võrgu, 
võõrandab selle võrguettevõtjale ning edaspidi 
hooldab, mõõdab tarbimist ja tagab võrguteenuse 
kvaliteedi võrguettevõtja. 

Tarbijatel on sel juhul võimalik osta elektrienergiat 
ka turult.

Kas ühistu saab praegu ise ehitada 
elektrivõrku?

Elektrienergia edastamine 
elektrituruseaduse § 15 lõike 6 kohaselt

1) isik, kes väljaspool põhitegevust müüb ja 
edastab elektrienergiat temale kuuluva või 
tervikuna tema valduses oleva ehitise või 
kinnisasja piires isikutele, kes seaduslikul alusel 
seda ehitist või kinnisasja kasutavad;
2) mittetulundusühing, kes müüb ja edastab 
elektrienergiat oma liikmele üksnes liikme 
omandis või valduses oleva korteri, suvila, 
garaaži või eramu elektrienergiaga 
varustamiseks.

Kas on teisi võimalusi tarbijale 
elektrienergia edastamiseks, nii et talle 
oleks tagatud üldteenuse osutamine, 
reguleeritud hinnaga võrguteenuse 
osutamine ja võimalus valida elektrimüüjat?

Mõelge kaasa! 

Kaugkütteseadus (KKütS)

KKütS kohaselt peab soojuse piirihinna 
kooskõlastama soojusettevõtja (ettevõtja 
ÄS mõistes). Ühistu või ühisus ei ole 
soojusettevõtja, mistõttu puudub hinna 
kooskõlastamise kohustus

Üle 50 GWh tootmismahuga soojusettevõtja 
peab omama tegevusluba

Kaugkütteseadus (KKütS), 
muudatused

Eelnõu kohaselt ei pea piirhinda 
kooskõlastama soojusettevõtjad, mille 
eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa 
oma tootmisseadmega toodetud soojust 
üksnes oma liikmetest või osade või 
aktsiate omanikest tarbijatele tarbija 
omandis või valduses oleva tarbimiskoha 
soojusega varustamiseks lõpptarbimise 
eesmärgil.

Maagaasiseadus (MGS)

Tegevusloa nõue puudub isikul, kes 
müüb gaasi ainult oma liikmetele, 
rentnikele või üürnikele, kui selline 
müük ei ole tema põhitegevus ning 
toimub ühe kinnistu või vallasasjaks 
oleva ehitise ja selle teenindamiseks 
vajaliku maa piires 
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Maagaasiseadus (MGS)

Võrguteenuse hinna kooskõlastamise 
kohustus võrguettevõtjale

Võrguettevõtja on ettevõtja ÄS mõistes 
ehk ühistul või ühisusel puudub 
kohustus võrguteenuse hinna 
kooskõlastamiseks

Maagaasiseadus (MGS) muutmisel

Ootame AF-lt ettepanekuid 
energiaühistute teemal

Aitäh!
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