EELNÕU

MÄÄRUS
Kõrgessaare

…………….2008 nr

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse hinna reguleerimise kord
Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse” § 14 lg 2, “Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 37 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesolev kord reguleerib ühisveevägi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) kaudu
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenustele hinna kehtestamist ÜVK-ga kaetud alal
vee-ettevõtja teeninduspiirkonnas.
(2) Veevarustus ja reovee ärajuhtimise teenuste (edaspidi teenuste) hind moodustub:
1) tasust võetud vee eest;
2) tasust reovee ärajuhtimise eest;
3) Abonenttasu.
§ 2. Hinna määramine
(1) Teenuste hinna kehtestab Kõrgessaare Vallavalitsus oma määrusega, avalikustades
nimetatud määruse vähemalt 90 päeva enne hindade kehtima hakkamist.
(2) Vallavalitsus võib teenuste hinna koosseisus eraldi kehtestada vee ja reovee
abonenttasud.
§ 3. Hinna kujundamine
(1) Teenuste hinnad kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjale oleks tagatud:
1) tootmiskulude katmine;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4) põhjendatud tulukus;
5) ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkondades, kus ÜVK-ga
ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22.
märtsi 1999. a.
(2) Vallavalitsusel on õigus diferentseerida reovee hinda, kui teenuse saaja reovees on
olmereoveest kõrgema kontsentratsiooniga saasteaineid või keskkonnaministri
määrusega kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületavat reostust.
(3) Vallavalitsusel on õigus diferentseerida teenuste hinda tegevuspiirkonniti.
(4) Teenuse hind kujundatakse käesoleva korra Lisas 1 sätestatud metoodika alusel.
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§ 4. Rakendamine
(1) Käesolev kord jõustub …………….
(2) Korra jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 13. oktoobri
2000 a. määrus nr 25.

Harri Kattel
Vallavolikogu esimees
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Lisa 1
Kinnitatud
Kõrgessaare vallavolikogu
………..2008 määrusega nr

1. Vee ja Kanalisatsiooniteenuse Hinna Valem
Tariifimäära kujundamisel lähtutakse järgmisest valemist
T a-1 x (1+THI)
M a-1

= TR a+1

Kus,
TR a+1 tegevuskasumita tariif aastaks a+1
T a-1- aktsiaseltsi tegevuskulud aastal a-1
THI- tarbijahinna indeksi muutus 12 kuud jooksul enne hinnaarvestuse tegemist
M a-1- vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügimaht aastal a-1
Aasta a-1 - tariifiarvestuse aastale eelnenud aasta
Aasta a+1 - tariifide kehtestamise aasta ehk arvestuse tegemise aastale järgnev aasta
Kaalutud keskmine tariif (TRA) aastaks a+1 arvutatakse Vee ja
Kanalisatsiooniteenuse Hinna Valemile alusel
TRA a+1= TR a+1 x 1,15
Kus,
1,15- põhjendatud tulukus
Tariif kehtestatakse 12-kuiseks perioodiks.
Kaalutud keskmise vee- ja kanalisatsioonitariif TRA perioodiks a+1 peab erinevate
Klientide ja Regioonide lõikes vastama järgmisele valemile

TVE a+1 x MVE a-1 + TVJ a+1 x MVJ a-1 + TKE a+1 x MKE a-1 +TKJ a+1 x MKJ a-1 + FF a+1
TRA

Ma-1
Kus,
TVE a+1 - Vee Tariif tarbijale aastal a+1
TVJ a+1 - Vee Tariif ettevõtjale aastal a+1
TKE a+1 - Kanalisatsiooni Tariif tarbijale aastal a+1
TKJ a+1 - Kanalisatsiooni Tariif ettevõtjale aastal a+1
MVE a-1 – Veeteenuse müügimaht tarbijale aastal a-1
MVJ a-1 - Veeteenuse müügimaht ettevõtjale aastal a-1
MKE a-1 – Kanalisatsiooniteenuse müügimaht tarbijale aastal a-1
MKJ a-1 - Kanalisatsiooniteenuse müügimaht ettevõtjale aastal a-1
FF a+1- summaarne abonenttasu aastal a+1
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a+1

Vee-ettevõtja tegevuskulude arvestusel ei arvestata selle osa põhivara kulumiga, mille osas
on sõlmitud põhivara rendileping.
Lähtudes Vee ja Kanalisatsiooniteenuse Hinna Valemist kehtestatakse tarbija vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hinnad.
FAMa-1x PCa-1 =C
PCMa-1 x FAa-1
Kus,
FAMa-1- Regiooni territooriumil asuva põhivara soetusmaksumus seisuga
31. detsember aastal a-1
FA a-1- Vee-ettevõtja põhivara soetusmaksumus seisuga 31. detsember aastal a-1
PCMa-1- Regiooni territooriumil müüdud vee ja kanalisatsiooniteenuse maht
kuupmeetrites aastal a-1
PC a-1 – Vee-ettevõtja summaarne müüdud vee ja kanalisatsiooniteenuse maht
kuupmeetrites aastal a-1
C-Regionaalse Vee- ja Kanalisatsiooniteenuse Korrigeerimise Konstant
Konstandiga C korrigeeritakse iga tarbija Regiooni Vee- ja Kanalisatsiooniteenuse tariifi,
kuid mitte rohkem kui +/- 20 % Vee ja Kanalisatsiooniteenuse Hinna Valemi alusel leitud
tariifist.

2. Abonenttasu Arvestuse Valem
Abonenttasu arvestusel lähtutakse Vee-ettevõtja püsikulude katmise põhimõttest.
Abonenttasu jaotatakse erinevate Klientide vahel lähtuvalt Vee-ettevõtja mainitud Kliendi
vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks tehtud kulutustest.
Kaalutud keskmine abonenttasu arvestatakse järgneva valemi järgi
FF

a+1=

FA a-1
25

X AC

Kus,
FF a+1- summaarne abonenttasu aastal a+1
FA a-1- põhivara soetusmaksumus seisuga 31. detsember aastal a-1
AC- abonenttasu koefitsient (võib olla vahemikus 20% kuni 40%)

Lähtudes kaalutud keskmisest abonenttasust
kliendigruppidele vastavad abonenttasud.
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kehtestab

Vee-ettevõtja

erinevatele

Kaalutud keskmine FF perioodiks a+1 peab vastama järgmisele valemile

FFE a+1 x NE a-1 + FFJ a+1 x NJ a-1
FF

a+1

TNa-1
Kus,
FFE a+1 – Abonenttasu tarbijale aastal a+1
FFJ a+1 – Abonenttasu ettevõtjale aastal a+1
NE a-1 –tarbijatest klientide arv aastal a-1
NJ a-1 – ettevõtjatest klientide arv aastal a-1
TNa-1- tarbijatest ja ettevõtjatest klientide arv kokku aastal a-1
Tarbijale kehtestav maksimaalne lubatud Abonenttasu ei või olla suurem kui 500 krooni
aastas.
Tarbijale kehtestav maksimaalne lubatud Abonenttasu suureneb iga-aastaselt lähtudes
järgnevast valemist:
FFEa-1 X(1+THI) =FFEa+1
Esimeseks Abonenttasu arvestuse aastaks on selle kehtestamise esimene aasta.
Juhul kui Vee-ettevõtja kasutab erinevatele kliendigruppidele erinevaid vee- ja
kanalisatsiooni abonenttasusid, peab erinevatele klientidelt arvestatud aastane abonenttasude
summa võrduma summaarse abonenttasude summaga.
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