ELEKTRILEVI OÜ VIRUMAA REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 246455
Väljastatud: 17.11.2016
Kehtivad kuni: 17.11.2018
1. Tehniliste tingimuste taotleja:
Taotleja aadress:
Taotleja telefon:
Taotleja E-Mail:
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise
iseloomustus:

Skepast&Puhkim AS
Laki tänav 34 Tallinn - Harju maakond
12915
664 5818 503 2427
info@skpk.ee

Detailplaneering, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks
Pingi Ontika küla Kohtla vald Ida-Viru
maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x160A
Elektriline aadress:
Toitealajaam:
Toitefiider:
Jaotusalajaam:
Sektsioon:
Jaotusfiider:
KOHTLA-JÄRVE Ontika:JA0 Ontika 2:
projekteeritav
35/10/6
(Kohtla-Järve)
Pingi detailplaneeringu ala varustamine elektrienergiaga näha ette olemasoleva Ontika 2
10/0,4 kV alajaama baasil 0,4 kV maakaabelliiniga detailplaneeringu alale
planeeritavatesse liitumiskilpidesse. Ontika 2 alajaam asendatakse uue HEKA tüüpi
komplektalajaamaga. Näidata planeeringus ära rajatava 0,4 kV maakaabelliini asukoht ja
servituudi ala alates toitealajaamast kuni liitumiskilpide asukohtadeni.
Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena
teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded
madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks).
Kanda planeeringule kõik olemasolevad elekriliinid, näidata ära nende kaitsetsoonid ja
näha ette servituudialad.
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille
kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus. Detailplaneeringuga
moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada Elektrilevi OÜ-le notariaalne
maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki. Detailplaneerimise projektiga määrata
soovitavalt ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi
alad.
Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu
tehnilised tingimused koostanud isikutelt. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste
tingimuste väljastajale saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta. Väljastpoolt
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detailplaneeringuala sisenevatele elektriliinidele peab olema sõlmitud ELV kasuks
kirjalik kokkulepe.
Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil: Lääne-Virumaal Rakveres, Kreutzwaldi 26,
tuba 214, tel 53060958. Kooskõlastamise päevaks esitada projekti tehnovõrkude osa
digitaalkujul dwg formaadis aadressil: priit.magi@elektrilevi.ee . Liitumislepingu
sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.
Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja
toitekaabli kingadel

Kinnitaja:
Peeter Slavski
Võrgu planeerija
Koostas:

Peeter Slavski

Telefon:

51 29 835

Väljastanud: Urve Viisitam 17.11.2016
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