Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord
Väljavõte Rae Vallavolikogu määrusest nr 100 19.03.2013
1 Kaugküttepiirkonna määramisel on kaugküttepiirkonnas kaugküttevõrguga liitumine
kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis
ehitise soojaga varustamiseks ja tiheasustusega uusehitisteks planeeritaval maa-alal asuvatele isikutele, välja
arvatud punktis 3 nimetatud erandjuhtudel.
2 lsikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.
3 Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi
kui kaugküte, on
3. 1 ajutised ehitised;
3.2 ühel kinnistul paiknevad ehitised, mille summaarne soojuskoormus planeeritava
kaugkütte soojustrassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,3 kW;
3.3 ühel kinnistul paiknevad ehitised, mille summaarne projekteeritud maksimaalne
soojuskoormus on alla 40 kW;
3.4 ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu
varasemate liitujate varustuskindluse;
3.5 ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud
soojusenergiat.
4 Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.
5 Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.
6 Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse likvideerimist.
7 Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt kaugkütteseaduses sätestatule.
8 Võrgust eraldamist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
8.1 võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
8.2 ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist
soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
8.3 ehitise rekonstrueerimine selliselt, et kinnistul paiknevate ehitiste summaarne soojuskoormus jääb alla 40
kW;
8.4 ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama kütusevabadest ja
taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat.
9 Võrgust eraldamist taotlev tarbija peab soojusettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.
10 Soojusettevõtja esitab eraldamistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.
11 Eraldamistingimustes määratakse kindlaks:
11.1 võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldamistaotluse esitamisest;
11.2 võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate
varustuskindluse tagamiseks;
11.3 Eraldamist taotlev tarbija peab tasuma soojusettevõtjale eraldumisega seotud
põhjendatud kulud.
12 Tarbija eraldamist võrgust kaugküttepiirkonnas võib taodelda soojusettevõtja alljärgnevatel juhtudel:
12.1 kui tarbija poolt soojusvõimsus ja tarbimine on oluliselt vähenenud ning seetõttu muutub tarbija
varustamine soojusenergiaga kaugküttevõrgust tehnilismajanduslikel kaalutlustel ebaotstarbekaks.
12.2 kui tarbija ei ole viimase 12 kuu jooksul tarbinud/ostnud soojusenergiat

