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Väljakutsed kaugküttesektorile 

 Tarbimise ja tarbijate vähenemine 

 Energiatõhususe direktiiv, 
liginulleenergiahooned 

 CO2 ja muude kasvuhoonegaaside 
emissiooni piiramine 

 Regulatsioon ei motiveeri 
lõpptarbija jaoks tööd tegema 

 Regulatsioon on jäik ja muutub tihti 



Suurimad muudatused seoses 

monopolide ohjeldamisega 

 Võrguettevõtte soojusenergia ostmiseks 
konkursi korraldamise kohustus 

 Kõikide soojusettevõtjate kohustus 
kooskõlastada soojuse piirhind 

 Soojusettevõtja etteteatamistähtaja pikenemine 
kuni 90 päevani, kui katkestatakse 
soojusvarustus seaduses ettenähtud põhjustel, 
k.a tarbija võlgnevuse tõttu 

 Konkurentsiametile on antud õigus teha 
majanduslikult ebaefektiivses piirkonnas 
võrguettevõtjale ettekirjutus  korraldada 
soojuse tootja leidmiseks konkurss. 

 



Ettepanekud kaugkütte odavamaks 

muutmiseks  1 

 

 Põhjalikkest ja kiiretest muudatustest 
seadusandluses tuleb hoiduda 

 Soojusmajanduse arengukavast tulenevaid 
eesmärke tuleb silmas pidada 

 Riigi tasandil puudub aga siiani terviklik soojusvarustuse 
arenguvisioon. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
pidi tegema 2010. aasta jaanuariks ülevaate kaugkütte 
valdkonna probleemidest ja neid analüüsima. 
Energiamajanduse arengukava järgi oli edasi kavas välja 
töötada soojamajanduse riiklik arengukava 2011. aasta 
detsembriks, mis siiani puudub. 



Odav kaugküte 2 

 Kaugküte ei ole igas piirkonnas jätkusuutlik, eriti seal, kus on 

vähe tarbijaid 

 Kaugküte on jätkusuutlik, kui võimaldab tagada pikaks ajaks 

kindla,usaldusväärse, hajutatud kütuseriskidega, efektiivse, 

põhjendatud hinna ning keskkonnanõuetele ja tarbijate 

vajadustele vastava soojusvarustuse. 

 Kaugküttepiirkonna lõpetamisel tuleb asemele pakkuda pakett, 

kus on tagatud tarbijale alternatiivse lahenduse leidmine, KOV 

huvid, riigi huvid (KIK), soojusettevõtja huvid 

 



Odav kaugküte 3 

 Soojuse hind odavam nendes 
piirkondades, kus kasutatakse kohalikke 
kütuseid 

 Praegune tulukuse määr kõikidel 
ühesugune 

 Kehtestada 10% tulukese määr 
soojusettevõtjale, kes kasutab kütusena: 
jäätmeid, taastuvaid energiallikaid, 
turvast, põlevkivi uttegaasi 



Odav kaugküte 4 

 Väikesed soojusettevõtjad kooskõlastavad 
piirhinnad tarbijaga (varem KOV-dega) 

 Asjatult on koormatud nii Konkurentsiamet kui 
ettevõtja, mis teeb soojuse hinna kallimaks 

 Konkurentsiametiga kooskõlastavad piirhinnad 
soojusettevõtjad kelle müügimaht on rohkem kui 
50 000 MWh aastas 

 Konkurentsiametiga ei kooskõlasta piirhinda 
ettevõtjad, kelle hind on alla Eesti kaalutud 
keskmist (MKM – 57 €/MWh) 

 



Odav kaugküte 5 

 Kahe (või enama) tariifne hinnastruktuur, 
teeb maksmise lihtsamaks, parem 
ülevaade investeeringutest ja muudest 
kuludest. 

 Paralleeltarbimise piiramine ja 
topelttoetuste tõhusam kontroll (KIK, 
Kredex, Innove) 

 Loobuda ex ante kontrollist, minna üle 
Põhjamaades ja Lääne Euroopas 
domineerivale ex post kontrollsüsteemile 

 Võimalusel arvestada kiirelt efekti andvaid 
ettepanekuid (mõõturite taatlemised,   

 


