EESTI ENERGIA AS
OÜ JAOTUSVÕRGU SAARTE

REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 172071
Väljastatud: 04.01.10
Kehtivad kuni: 04.01.12
1. Tehniliste tingimuste taotleja:
Dagopen OÜ
Taotleja aadress:
Sadama 15 Kärdla Hiiu maakond 92412
Taotleja telefon:
463 2024
507 3765
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:
Hiiepõllu detailplaneeringu
ala
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks
tootmishoone ja 2 eramut Mullutu Kaarma vald Saare maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku
projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x125A
Elektriline aadress:
Toitealajaam: SIKASSAARE 110/35/10
Jaotusalajaam: Uus
Jaotusfiider:

Toitefiider:
Uus

RANDVERE:SIK

· Detailplaneeringu alal näha ette planeeritavale alajaamale maa-ala koos
teenindusmaaga. Alajaama asukoht planeerida koormuskeskmesse, mille
teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.
Planeeritava alajaama toide näha ette Randvere 10kV fiidri õhuliini mastist
nr.190... .
Tarbijate varustamine elektrienergiaga näha ette uuest 10/0,4kV alajaamast.
Planeeringus ühildada teedega elektriliini(de) koridor(id) toitepunktist kuni
liitumiskilpideni. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele
soovitavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati
vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks). Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki.
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul,
mille kohta tuleb esitada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kirjalik taotlus.
Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kuressaare Tolli 27 tel/faks
7155346. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline
osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis (varasem ver. kui 2004) disketil või
saata aadressil: mati.kytt@energia.ee.
Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku
heakskiidu tehnilised tingimused väljastanud isikult. Võimalike kitsenduste
kohta tuleb tehniliste tingimuste väljastajale aadressil mati.kytt@energia.ee
saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta.
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu
tasumist projekteerib ja ehitab Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ elektrivõrgu.
· Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada
moodustatud kinnistute aadressid. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul
elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti
Energia Müük ja Teenindus poole.
Kui elektrivõrguga võrguühenduse loomiseks on vajalik luua ühendus
olemasoleva elektrivõrguga, mis ei asu planeeritaval maa-alal, siis peab
planeeritavat maa-ala laiendama selliselt, et planeering hõlmaks kogu
loodavat võrguühendust.
4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub:
liitumiskilbis.
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