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 ELEKTRILEVI OÜ SAARTE REGIOON

 TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 234340

Väljastatud:   17.09.2015
Kehtivad kuni:   17.09.2017

1. Tehniliste tingimuste taotleja: Dagopen OÜ
    Taotleja aadress: Sadama tänav 15 Kärdla linn Hiiu maakond 

92412
    Taotleja telefon: 463 2024   522 9032
    Taotleja E-Mail: dagopen@dagopen.ee
    Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise 
iseloomustus:

detailplaneering,  Tehnilised tingimused 
detailplaneeringuks  
Soelaranna ja Pärna Soela küla Leisi vald Saare 
maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks 
järgmised nõuded:   
   Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:   
   Elektriline aadress: 
Toitealajaam: Toitefiider: Jaotusalajaam: Sektsioon: Jaotusfiider:
LEISI 110/35/10 LAUGU:LEI Soela:(Orissaare) F1

Tarbijate varustamine elektrienergiaga näha ette Soela alajaama, fiidri F1 mastist nr.4 
maakaabliga. · Planeeringus ühildada teega  elektriliini koridor(id) toitepunktist kuni 
liitumiskilpideni. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt teealasse. 
Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge 
kaablivõrgu projekteerimiseks). · Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb 
seada Elektrilevi OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki. 
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta 
tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
Detailplaneering tuleb kooskõlastada Eletrilevi OÜ-ga.  Projektide kooskõlastamine toimub 
e-teeninduses, www.elektrilevi.ee. Lähemalt saab kooskõlastmise kohta lugeda meie 
kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine). Kooskõlastamise 
päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis 
andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee
Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu 
tehnilised tingimused koostanud isikult. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste 
tingimuste väljastajale saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta.
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist 
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projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.  · Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb 
Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid. · Kehtestatud detailplaneeringu 
olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja 
tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole.
Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite 
trasside servituudi alad.

4. LiitumispunktElektrilevi OÜ-ga asub: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi 
alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli 
kingadel

Kinnitaja:
Mati Kütt
Võrgu planeerija

Koostas:     Mati Kütt

Telefon: 53268734, 50 86 
289

   


