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Viljandi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise
ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte

üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus

Vastu võetud 28.01.2005 nr 93

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51,
322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387;
64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 6 lõige 1 ning
kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2004, 18, 131) § 5 alusel.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada Viljandi linna kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise
ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja
arenduskohustus.
1.2. Käesolevat määrust tuleb käsitleda koos kaugkütteseadusega.
2. VILJANDI KAUGKÜTTEPIIRKONNA PIIRID
Viljandi linna kaugküttepiirkonna piirid on kirjeldatud tekstina lisas 1 ja kaardil lisas 2.
3. VÕRGUGA LIITUMISE JA VÕRGUST ERALDUMISE KORD
3.1. Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik tema
võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate
liitujate varustuskindlust.
3.2. Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.
3.3. Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle
omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja
arvatud punktis 3.4 nimetatud erandjuhtudel.
3.4. Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega
varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
3.4.1. ajutised ehitised;
3.4.2. ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 25 kW;
3.4.3. ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks
ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
3.4.4. ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise;
3.4.5. ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse tehnoloogilist jääksoojust.
3.5. Loa punktis 3.4 loetletud erisuste kasutamiseks annab Viljandi Linnavalitsus projektide läbivaatamise ja
kinnitamise käigus Viljandi Linnavalitsuse linnamajandusameti poolt tehtud ettepanekute alusel.
3.6. Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumise ja soojuse müügi lepingute
lõpetamisega.
3.7. Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
3.7.1. kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
3.7.2. ehitise rekonstrueerimisel selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ainult ökoloogiliselt
puhtaid kütteviise;3.7.3. ehitise soojusega varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojavajaduse rahuldamiseks
tehnoloogilist jääksoojust.
3.8. Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse.
3.9. Võrguettevõtja peab vastama tarbija taotlusele 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
3.10. Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
3.10.1. võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks vähemalt 6 kuu jooksul eraldumistaotluse
esitamisest arvates;
3.10.2. võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu
stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.
4. KAUGKÜTTE ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED
4.1. Soojusettevõtja (võrguettevõtja) on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga
ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega.
4.2. Kaugküttevõrgus peab võrguettevõtja hoidma stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja
temperatuurigraafikut milles on tarbijaga kokku lepitud.
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4.3. Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse
müügi lepingus.
5. SOOJUSE PIIRHINNA KOOSKÕLASTAMISE KORD
Soojusettevõtja peab soojuse hinna kooskõlastama vastavalt kaugkütteseadusele.
6. SOOJUSETTEVÕTJA ARENDUSKOHUSTUS
6.1 Soojusettevõtja peab arendama oma võrke lähtudes linna üld- ja detailplaneeringutest ning nende
realiseerimise vajadusest. Planeeringud koostatakse koostöös soojusettevõtjaga.
6.2. Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstma nende
efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja
seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.
7. LÕPPSÄTTED
Määrus jõustub 01.02.2005.

Arnold Kimber
Linnavolikogu esimees

Lisa  Viljandi linna kaugküttepiirkonna piiride kirjeldus

Lisa Kaugküttepiirkond kaardil

Leht 2 / 2 Viljandi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise t...

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/9201/2012/Lisa1_m%C3%A4%C3%A4rusele93_28012005.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4120/9201/2012/Lisa%202_m%C3%A4%C3%A4rusele93_28012005.pdf%23

