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Soojusenergia piirhindade kooskõlastamine

Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 14. detsembri
2004 määrusest nr 52 „Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise
ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna
kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ lisa 1 punktist 4 ning võttes aluseks
AS ELVESO poolt 07. juulil 2008 esitatud taotlusest nr 499 koos lisadega 1, 2, 3, Rae
Vallavalitsus
määrab:
1. Kooskõlastada alates 01.
soojusenergia piirhinnad:

novembrist

2008

Aktsiaselts

ELVESO

müüdava

1.1 Jüri aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 860 krooni/MWh (ei sisalda
käbemaksu);
1.2 Vaida aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 1055 krooni/MWh (ei sisalda
käibemaksu).
2. Tunnistada kehtetuks alates 01. novembrist 2008 Rae Vallavalitsuse 31. oktoobri 2006
määruse nr 41 punkt 1 ja Rae Vallavalitsuse 15. novembri 2005 määruse nr 28 punkt
1.2.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub 23.07.2008.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär

SELETUSKIRI
Rae Vallavalitsuse määruse eelnõu „Soojusenergia piirhindade kooskõlastamine“ juurde.
Vastavalt 01. juulil 2003 jõustunud kaugkütteseadusele Rae Vallavolikogu kehtestas 14.
detsembri 2004 määrusega nr 52 Rae valla Jüri ja Vaida alevike kaugküttepiirkondade
piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja korra, kaugkütte üldised
kvaliteedinõuded,
soojuse
piirhinna
kooskõlastamise
ja
soojusettevõtja
arenduskohustuse.
Kaugkütteseaduse § 9 lõike 3 kohaselt on soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Vallavalitsuse pädevuses.
Sama seaduse § 8 lõige 4 kohustab soojusettevõtjat avalikustama oma võrgupiirkonnas
soojuse piirhinna vähemalt 3 kuud enne selle kehtima hakkamist.
Uuendusena on soojusettevõtja pakkunud välja variandi kasutada erinevaid müügihindu
sõltuvalt soojussõlme ja ühendustorustiku tehnilisest seisukorrast, mis on progressiivne
kuid ei oma seost soojusenergia piirhindadega, sest Vallavalitsus kooskõlastab piihinnad
aga mitte müügihinnad.
Jüri aleviku kaugküttepiirkonna kooskõlastatud soojusenergia piirhind on 680 kr/MWh,
mis hakkas kehtima alates 01.02.2007. Piirhinna tõus 860 kr/MWh moodustab 26,5%.
Vaida aleviku kaugküttepiirkonna kooskõlastatud soojusenergia piirhind on 851 kr/MWh,
mis kehtib alates 01.03.2006. Uus piirhind 1055 kr/MWh annab hinnatõusuks 24%.
Soojusenergia piirhind on välja arvutatud prognoositud müügikoguse ja kulude alusel.
Kuludest mõjutab kõige enam hinnatõusu kõigi kütuseliikide kallinemine – kütteturvas
16%, hakkepuit 49%, kütteõli 54%, maagaas 65%. Kütuse osakaal kuludest moodustab
Jüri piirkonnas 44% ja Vaida piirkonnas 48%. Teiseks suuremaks kulu komponendiks on
tööjõukulud koos maksudega, mille osa Jüri piirkonnas on 21,7% ja Vaida piirkonnas
17,6%, mis on tingitud kõrgest inflatsioonist ning elukalliduse tõusust. Peale selle
moodustas Vaida kaugküttepiirkonna eelmise 12 kuu kahjum 365000 krooni, mis on vaja
katta. Uute piirhindade sisse on kalkuleeritud ka 10% kasum investeeringuteks, mis
saaks olema Jüri piirkonnas 1 468 400 krooni ja Vaida piirkonnas 268 620 krooni.
Müügimahu kasv võrreldes 2007 aastaga on väike – Jüris 2,1% ja Vaidas 5%.
Esitatud kalkulatsioonist võib järeldada, et kooskõlastatavad piirhinnad on reaalsed ja
põhjendatud.
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