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Liitumine mikrotootjale 

Teil on võimalik ühendada elektrivõrku väikese võimsusega, s.o kuni 

11 kW elektritootmisseade tarbimise katteks.  

 

Mikrotootjana tekib võimalus oma tarbimisest üle jäävat elektrit 

võrku tagasi müüa. 



Liitunud mikrotootjad 

Hetkeseisuga on Elektrilevi võrku liitunud 543 mikrotootjat. Nendest 

kolm on korteriühistud. 

 

Korteriühistutes on paigaldatud tootmisseadmed üldarvesti 

mõõtepunkti. Energiaallikaks on valitud päike. 



Kui palju mikrotootja liitumine 

aega võtab? 

Üldjuhul on mikrotootja liitumine lihtne protsess, mis võib aega võtta kuni 

kaks kuud. Kui elektrivõrgus on vaja teha ümberehitusi, võtab liitumine 

siiski rohkem aega. 

 



Kui palju mikrotootja liitumine 

maksab? 

Mikrotootja liitumisel tuleb reeglina tasuda elektritootmiseks sobiva arvesti 

ja selle paigaldamise eest.  

 

Mikrotootja liitumine on kulupõhine. 

 

Üksikutel juhtudel võib olla vajalik teha täiendavaid töid elektrivõrgus ning 

teil tuleb tasuda teostatud tööde, ostetud seadmete ja kasutatud 

materjalide eest 



Liitumisprotsess 

Liitumispakkumise saamiseks tuleb Teil esitada liitumistaotlus. 

Taotlusele tuleb lisada korteriühistu kirjalik nõusolek elektrienergia 

tootmisseadme paigaldamiseks.  

Liitumistaotluse vormi leiate Elektrilevi koduleheküljelt, nõusoleku 

vormi saab küsida liitumisspetsialisti käest. 

 



Tootmisseadme valik 

Liitumiseks on oluline võrguettevõtjaga kokku leppida kasutatavad 

tootmisseadmed. Kokkulepe puudutab inverterit ehk vaheldit, millel 

peab olema vastussertifikaat Elektrilevi võrgus kasutamiseks. 

Loetelu inverteritest, leiate Elektrilevi koduleheküljest. 

 

Kui Teie valitud võrguinverterit nimekirjas ei ole, tuleb soovitud 

mudeli kohta esitada meile vastavussertifikaat standardile EN 

50438:2013 ning tüübikatsetuste protokoll. 



Liitumispakkumise väljastamine 

Liitumistaotluse saamisel koostame ja saadame Teile kulupõhise 

lepingupakkumise. Liitumistasu korrigeeritakse pärast ehitustöid 

viimase osamaksega, s.t kulud võivad muuta, võrreldes 

lepingupakkumises toodud hinnaga. 



Liitumislepingu sõlmimine 

Teil on aega meie saadetud liitumispakkumisega rahulikult tutvuda – 

see kehtib 6 kuud. Kui tingimused on sobivad, sõlmime Teiega 

mikrotootja liitumislepingu ja esitame liitumistasu esimese osamakse 

arve, mis on tavaliselt 50% liitumislepingus toodud maksumusest. 

Pärast esimese osamakse laekumist alustame töödega. 



Tootmispaigaldise rajamine 

Tootmispaigaldise rajamine ei sõltu liitumispunktiga seotud 

ehitustöödest. Kui liitumisleping saab sõlmitud saate kohe oma 

ehitustöödega alustada. 

Mikrotootmisseadet ei tohi lülitada võrguga paralleeltöösse enne 

võrgulepingu allkirjastamist mõlema osapoole poolt. 



Mikrotootmisseadme 

kasutuselevõtmine 

Selleks et saaksite tootmisseadme kasutusele võtta, esitage meile 

järgmised dokumendid: 

• Elektripaigaldise teostusjoonis kuni võrguettevõtja liitumispunktini. 

• Mikrotootmisseadme kaitsesätete seadistamise protokoll. 

• Teatis elektrisüsteemi nõuetekohasuse kohta koos 

nõuetekohasuse auditi koopiaga.  



Mikrotootmisseadme 

kasutuselevõtmine 

Elektripaigaldise nõuetekohasuse auditi aruande väljastab Teile 

elektritööde teostaja. Auditi saate tellida ettevõttelt, kellel on 

majandustegevuse registri andmetel õigus seda teha. 

Kaitsesätete seadistamise protokolli ning teatise vormi leiate 

Elektrilevi koduleheküljest. 



Võrgulepingu sõlmimine 

Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmime 

võrgulepingu. Võrgulepingut on vaja, et kasutada võrguühendust, sh 

elektrienergiat edastada ja mõõta. 



Elektrienergia ost ja müük 

Elektrienergia ostmiseks ja 

müümiseks tuleb Teil sõlmida 

elektrileping elektrimüüjaga.  



Taastuvenergia toetus 

Toetuse väljamaksmist korraldab Elering AS.  

Toetuse saajaks registreerimiseks  tuleb saata aadressile 

resupport@elering.ee  mikrotootja võrgulepingu koopia mille järel 

Teid registreeritakse toetuse saajaks ning teavitakse edasistest 

sammudest. 

Täpsemalt toetuse saamise protsessist saab lugeda Elering AS 

koduleheküljest. 
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Edukat tootmist! 


