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Kaugküttepiirkondade määramine

Vastu võetud 26.06.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja kaugkütteseaduse § 5 lg 2 ja 6
alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Kaugküttepiirkondade kehtestamise eesmärk ja ülesanne

 (1) Kaugküttepiirkond määratakse eesmärgiga tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga
ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

 (2) Kaugküttepiirkonna määramise tingib vajadus tagada keskkonnasäästlik majandamine hoonete varustamisel
soojusenergiaga, välisõhu kaitstus ning kaugküttevõrgu funktsioneerimise tagamine ning võrguettevõtja
arenduskohustuse täitmine.

 (3) Kaugküttepiirkonna määramine võimaldab soojusenergia tootmisel ulatuslikult kasutada taastuvaid
energiaallikaid ning perspektiivis üle minna soojusenergia ja elektrienergia koostootmisele.

 (4) Kaugküttevõrgu säilitamine ja arendamine tagab erinevate kütuseliikide kasutamise võimaluse ning sellest
tuleneva suure varustuskindluse ja tarbijaile soodsaima soojusenergia hinna.

 (5) Kaugküttepiirkonna väljaarendamine teenib keskkonnareostuse vähendamise eesmärki, tagades hoonete
soojusenergiaga varustamisel väiksema õhureostuse tarbimispunktis.

 (6) Olemasolevate ja tulevaste tarbijate soojusenergia hinda on võimalik alandada uute tarbijate liitumisega
kaugküttevõrguga.

 (7) Kaugküttepiirkonna määramisega avaneb võimalus taotleda suuremahulisi toetusi kaugküttepiirkonna
arendamiseks ning rekonstrueerimiseks.

§ 2. Kohila kaugküttepiirkonna piirid

 (1) Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste
varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet.

 (2) Käesolev määrus piiritleb Kohila valla territooriumil asuvad kaugküttepiirkonnad, kehtestab
kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja korra.

 (3) Kohila kaugküttepiirkonna piirid on märgitud lisas nr 1.

§ 3. Mõisted

 Käesolevat määruses toodud mõisteid käsitletakse kui kaugkütteseaduses toodud mõisteid

2. peatükk
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KAUGKÜTTEVÕRGUGA
LIITUMISE TINGIMUSED JAKORD 

§ 4. Võrguga liitumine

 (1) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik
kaugküttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu
varasemate liitunute varustuskindlust.

 (2) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

 (3) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle
omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja
arvatud käesolevas määruses nimetatud erandjuhtudel.

 (4) Isikud, kes kaugküttepiirkonda jääval maa-alal kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei
ole kohustatud liituma kaugküttevõrguga.

 (5) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel
lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
 1)  ajutised ehitised;
 2)  ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku on alla 25 kW;
 3)  ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on
väiksem kui 0,5 kW;
 4)  ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu
varasemate liitujate varustuskindluse;
 5)  ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse ainult tehnoloogilist jääksoojust või kütusevabadest ja taastuvatest
allikatest muundatud kütteviise.

 (6) Loa käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud erisuste kasutamiseks annab Kohila Vallavalitsus
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja ehitusloa väljastamise käigus.

 (7) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt Kaugkütteseaduses sätestatule.

 (8) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud üldises korras.

 (9) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

3. peatükk
KAUGKÜTTEVÕRGUST

ERALDUMISE TINGIMUSED JAKORD 

§ 5. Võrgust eraldumine

 (1) Võrgust eraldumine on võrguühenduse alaline likvideerimine. Võrgust eraldumiseks loetakse ka
soojuse müügilepingu ülesütlemist, soojatarbimise lõpetamist ning soojustarbimise olulist vähendamist
hoonele. Oluliseks vähendamiseks loetakse üle 50 % soojuse tarbimise vähendamist ühes kuus hoone
projektdokumentatsioonis ettenähtust.

 (2) Soojusvarustuse ajutise katkestamise ja taastamise üldtingimused ning kord võrguettevõtjale on sätestatud
kaugkütteseaduses.

 (3) Soojavarustuse ajutine katkestamine ja taastamine tarbija taotlusel peab olema kooskõlastatud
võrguettevõtjaga.

 (4) Korterelamu puhul ei ole üksiku korteri eraldumine kaugküttesüsteemist lubatud.

 (5) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
 1)  kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
 2)  ehitise rekonstrueerimise käigus minnakse üle kütteliigile, mis kasutab soojusenergia tootmiseks ainult
tehnoloogilist jääksoojust kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud kütteviise.

 (6) Eralduja peab võrgust eraldumise taotluse esitama võrguettevõtjale kolm kuud ette.

 (7) Eraldumistingimused esitab võrguettevõtja eralduja taotluse alusel kümne tööpäeva jooksul.

 (8) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
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 1)  võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks kuue kuu jooksul eraldumistaotluse
esitamisest;
 2)  võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate
varustuskindluse tagamiseks.

 (9) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

 (10) Omavolilise eraldumise või ajutise katkestamise puhul peab tarbija taastama kaugküttesüsteemi ja
hüvitama kõik sellega tekitatud kahjud.

4. peatükk
SOOJUSE PIIRHID, KVALITEEDINÕUDED

JA ARENDUSKOHUSTUS 

§ 6. Nõuded piirhinna kooskõlastamiseks

 (1) Soojuse piirhind tuleb kujundada selliselt, et oleks tagatud:
 1)  vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmine;
 2)  investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
 3)  keskkonnanõuete täitmine;
 4)  kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
 5)  põhjendatud tulukus.

 (2) Soojusettevõtja peab soojuse piirhinna kooskõlastama vastavalt kaugkütteseadusele.

§ 7. Kvaliteedinõuete tagamine

 (1) Soojusettevõtja ja võrguettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga
ühendatud tarbijate varustamise vajalikus koguses soojusega.

 (2) Kaugküttevõrgus peab võrguettevõtja hoidma stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja
temperatuurigraafikut milles on tarbijaga kokku lepitud.

 (3) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse
müügi lepingus.

§ 8. Soojusettevõtja arenduskohustus

 (1) Soojusettevõtja peab arendama oma võrke lähtudes üld- ja detailplaneeringutest ning nende realiseerimise
vajadusest. Planeeringud koostatakse koostöös soojusettevõtjaga.

 (2) Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstma nende
efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal
olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED 

§ 9. Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 27.01.2009 määrusega nr 5 kinnitatud „Kohila alevi
kaugküttepiirkonna määramine“.

 (2) Määrus jõustub 29. juunil 2012. a.

Margus Miller
Kohila vallavolikogu esimees


