
 
 

  

 
 
VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ VÕRGUTASUD ALATES 01.05.2022  
Alates 01. maist 2022 jõustuvad uued hinnapakettide aluseks olevad võrgutasud. 
Võrgutasud kooskõlastatud Konkurentsiametiga (otsus nr 7-3/2022-011,27.01.2022) 
   

Võrgutasud alates 01.05.2022 Ühik 
Võrgutasu 

(KM-ta) 
Pingel 6-35 kV 
Võrguteenus põhitariifiga 
Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eur/kW kuus 4,03 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (kilovatipõhine) eur/kW kuus 0,23 
Edastamistasu põhitariif senti/kWh 1,27 
Võrguteenus põhitariifiga 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine)* eurot/A kuus 1,29 
Edastamistasu põhitariif senti/kWh 1,27 
Võrguteenus ajatariifidega 
Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu eur/kW kuus 4,03 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (kilovatipõhine) eur/kW kuus 0,23 
Edastamistasu päevatariif senti/kWh 1,52 
Edastamistasu öötariif senti/kWh 0,89 
Võrguteenus ajatariifidega 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine)* eurot/A kuus 1,29 
Edastamistasu päevatariif senti/kWh 1,52 
Edastamistasu öötariif senti/kWh 0,89 
Pingel 0,4 (0,23) kV liitumispunktis üle 63A                     
Võrguteenus põhitariifiga 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine) eurot/A kuus 0,31 
Edastamistasu põhitariif senti/kWh 3,72 
Võrguteenus ajatariifidega 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine) eurot/A kuus 0,31 
Edastamistasu päevatariif senti/kWh 4,42 
Edastamistasu öötariif senti/kWh 2,58 
Pingel 0,4 (0,23) kV liitumispunktis kuni 63A                     
Võrguteenus põhitariifiga 
Edastamistasu põhitariif senti/kWh 5,46 
Võrguteenus ajatariifidega 
Edastamistasu päevatariif senti/kWh 6,57 
Edastamistasu öötariif senti/kWh 3,81 
Võrguteenus põhitariifiga ja püsitasudega 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine, 3-faasiline 
võrguühendus) 

eurot/A kuus 0,39 

Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine, 1-faasiline 
võrguühendus) 

eurot/A kuus 0,13 

Võrguühenduse kasutamise mõõtesüsteemi põhine tasu eurot/ kuus 1,96 
Edastamistasu põhitariif senti/kWh 3,52 
Võrguteenus ajatariifide ja püsitasudega 
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine, 3-faasiline 
võrguühendus) 

eurot/A kuus 0,39 

Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine, 1-faasiline 
võrguühendus) 

eurot/A kuus 0,13 

Võrguühenduse kasutamise mõõtesüsteemi põhine tasu eurot/ kuus 1,96 
Edastamistasu päevatariif senti/kWh 4,22 
Edastamistasu öötariif senti/kWh 2,46 
Võrguteenus mõõtesüsteemita  
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine, 1-faasiline 
võrguühendus) 

eurot/A kuus 5,99 

Võrguühenduse läbilaskevõime tasu (ampripõhine, 3-faasiline 
võrguühendus) 

eurot/A kuus 17,97 

Reaktiivenergia tasud 
Reaktiivenergia tarbimine 6-35 kV pingel senti/kvarh 0,54 
Reaktiivenergia võrku andmine 6-35 kV pingel senti/kvarh 0,95 
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Reaktiivenergia tarbimine alla 6 kV pingel senti/kvarh 0,75 
Reaktiivenergia võrku andmine alla 6 kV pingel senti/kvarh 1,12 
Võrguteenustega otseselt seotud lisateenused 
Võrguteenuse hinnapaketi vahetustasu (kui eelmisest vahetusest on 
möödas alla 1 aasta) 

eurot/vahetus 3,30 

1-faasilise arvesti vahetus kliendi soovil eurot/tk 40,56 
3-faasilise arvesti vahetus kliendi soovil eurot/tk 51,60 
Peakaitsme vahetamine (kuni 63A)** eurot/tk 38,00 
Tarbimiskoha lülitus mõõtepunktis eurot/tk 16,61 
Tarbimiskoha sisselülitamine pärast võla tasumist 5 tööpäeva jooksul eurot/tk 30,93 
Liini valjalulitamine eurot/tk 58,50 
Liini taaspingestamine eurot/tk 58,50 
Kliendi elektripaigaldise võrgust lahtiühendamine eurot/tk 86,10 
Kliendi elektripaigaldise võrku tagasiühendamine eurot/tk 86,10 
Elektripaigaldise plommimine (koos varasema plommi mahavõtmisega) 
kliendi soovil 

eurot/tk 25,20 

Elektripaigaldise hulgiplommimine (alates teisest plommist samas 
hoones; kortermaja puhul samas trepikojas) kliendi soovil)  

eurot/tk 2,30 

Arvesti ekspertiis*** eurot/tk 30,00 
Põhjuseta väljakutse kliendi poolt eurot/tk 30,90 
Mõõtesüsteemi erakorraline kontrollimine eurot/tk 64,02 
Tarbimiskoha ülevaatus koha peal eurot/tk 29,80 

   
* Tasu rakendatakse võrguühenduse kasutajatele, kelle liitumispunkt elektrivõrguga on 6-35 kV pingel, 
kuid mõõtepunkt 0,4 kV nimipingel 

** Üle 63A peakaitsme vahetamise hind määratakse kalkulatsiooniga. 

*** Teenuse eest tuleb tasuda vaid juhul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et arvesti on töökorras. Sellisel 
juhul lisandub antud teenusele ka arvesti vahetuse teenuse tasu. 

Elektriaktsiis ning taastuvenergia tasu arvestatakse eraldi hinnakomponendina. 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 
 


