
 
 

 
 

 

 

 

OTSUS 

07.11.2018 nr 9-3/2018-006 

AS Emajõe Veevärk veeteenuse hinna kooskõlastamine 

1. Hinnamenetluse alustamine 

18.10.2018 registreeriti Konkurentsiametis AS-i Emajõe Veevärk taotlus veeteenuse hinna 

kooskõlastamiseks koos selle aluseks oleva dokumentatsiooniga (edaspidi Hinnataotlus).  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse1 (edaspidi ÜVVKS) § 14 lg 1 kohaselt võib 

veevarustuse ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest võtta alljärgnevaid tasusid (edaspidi veeteenuse hind): 

1) tasu võetud vee eest; 

2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest; 

3) tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest; 

4) abonenttasu. 

ÜVVKS 14 lg 6 sätestab, et vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust mitmel erineval 

reoveekogumisalal, võib kõigi piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna, arvestades 

ÜVVKS § 14 lg 2 nimetatud summaarseid vee-ettevõtja kulusid.  

ÜVVKS § 141 lg 3 tulenevalt kui vee-ettevõtja osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust 

nii üle kui ka alla 2000 inimekvivalendi (edaspidi ie) suuruse reostuskoormusega 

reoveekogumisalal, kuid soovib hinnataotluse alusel kehtestada nende piirkondade jaoks 

ühesuuruse veeteenuse hinna summaarsete kulutuste alusel, esitab ta kõiki reoveekogumisalasid 

hõlmava hinnataotluse kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. 

AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust järgmistes piirkondades ja reoveekogumisaladel2: 

Piirkond 
Reovee-

kogumisala 
Registrikood 

Reostus-

koormus (ie) 

Kambja valla Õssu küla ning Tartu linna Märja 

alevik, Haage ja Rahinge külad 
Tartu RKA0780420 119 290 

Elva valla Elva linn, Käärdi alevik ja Metsalaane küla 

ning Nõo valla Vissi küla 
Elva RKA0780454 10 033 

Mustvee valla Ulvi küla Ulvi RKA0440113 203 

                                                 

1   https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023 
2   Leitavad veebiaadressil 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=KOGA&mount=view#HTTPfPPh3KsmoxxMMAnvTnNL8suy

SjOka0 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=KOGA&mount=view#HTTPfPPh3KsmoxxMMAnvTnNL8suySjOka0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=KOGA&mount=view#HTTPfPPh3KsmoxxMMAnvTnNL8suySjOka0
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Piirkond 
Reovee-

kogumisala 
Registrikood 

Reostus-

koormus (ie) 

Mustvee valla Avinurme alevik Avinurme RKA0440114 1167 

Tartu valla Maarja-Magdaleena küla Maarja RKA0490123 230 

Tartu valla Tabivere alevik Tabivere RKA0490124 1431 

Mustvee valla Kääpa küla Kääpa-Mustvee RKA0490125 241 

Mustvee valla Voore küla  Voore RKA0490126 1062 

Põltsamaa valla Puurmani alevik Puurmani RKA0490136 659 

Jõgeva valla Luua küla Luua RKA0490137 558 

Jõgeva valla Kaarepere küla Kaarepere RKA0490138 735 

Jõgeva valla Palamuse alevik ja Pikkjärve ümbrus Palamuse RKA0490139 869 

Mustvee valla Kasepää küla Kasepää RKA0490575 1060 

Peipsiääre valla Koosa küla Koosa RKA0780421 313 

Peipsiääre valla Vara küla Vara RKA0780422 406 

Kastre valla Võnnu alevik Võnnu RKA0780423 549 

Tartu valla Erala küla Erala RKA0780425 157 

Tartu valla Kärkna küla Kärkna RKA0780426 174 

Tartu valla Äksi küla Äksi RKA0780427 395 

Tartu valla Lähte alevik Lähte RKA0780428 353 

Tartu linna Rõhu küla Rõhu RKA0780429 170 

Tartu linna Ilmatsalu alevik Ilmatsalu RKA0780431 331 

Tartu linna Vorbuse küla Vorbuse RKA0780433 180 

Elva valla Rannu alevik ja Kureküla küla Rannu RKA0780434 407 

Elva valla Rõngu alevik ning Teedla ja Valguta külad Rõngu RKA0780435 480 

Elva valla Rämsi küla Rämsi RKA0780436 300 

Elva valla Ulila alevik Ulila RKA0780437 332 

Elva valla Puhja alevik Puhja RKA0780438 1020 

Kastre valla Kaagvere küla Kaagvere RKA0780439 308 

Kastre valla Melliste küla Melliste RKA0780440 603 

Nõo valla Nõgiaru küla Nõgiaru RKA0780441 150 

Nõo valla Tõravere alevik Tõravere RKA0780442 277 

Nõo valla Luke küla Luke RKA0780443 176 

Luunja valla Luunja alevik ja Kabina küla Luunja RKA0780444 750 

Räpina valla Mehikoorma alevik ja Aravu küla Mehikoorma RKA0780445 501 

Tartu valla Laeva küla Laeva RKA0780446 554 

Elva valla Annikoru külas ja Väike-Konguta piirkond Annikoru RKA0780447 303 

Peipsiääre valla Kallaste linn Kallaste RKA0780450 1400 

Kastre valla Roiu alevik ja Päkste küla ning Ignase 

küla 
Roiu RKA0780453 667 

Peipsiääre valla Alatskivi alevik Alatskivi RKA0780456 390 

Nõo valla Nõo alevik ning Etsaste, Sassi ja Tamsa 

külad 
Nõo RKA0780570 1366 

Nõo valla Meeri küla Meeri RKA0780595 80 

Tartu valla Vasula küla Vasula RKA0780602 280 

Elva valla Palupera küla Palupera RKA0820469 202 

Elva valla Hellenurme küla Hellenurme RKA0820470 655 
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Piirkond 
Reovee-

kogumisala 
Registrikood 

Reostus-

koormus (ie) 

Elva valla Aakre küla Aakre RKA0820473 400 

Tartu valla Kukulinna, Salu, Sojamaa, Tammistu, Vedu ja Vesneri külad ning Saadjärve ümbrus ja 

Kastre valla Mäksa, Poka ja Võõpste külad asuvad väljaspool reoveekogumisalasid. 

Kuna AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust nii üle kui ka alla 2000 ie suuruse 

reostuskoormusega reoveekogumisaladel ning soovis kehtestada ühise veeteenuse hinna, siis 

esitas ettevõtja ÜVVKS § 14 lg 6 ja § 141 lg 3 lähtuvalt Hinnataotluse kooskõlastamiseks 

Konkurentsiametile. 

ÜVVKS § 142 lg 4 kohaselt tehakse hinnataotluse kooskõlastamise otsus 30 päeva jooksul 

nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Eriti keeruka või töömahuka taotluse menetlemisel 

võib Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus pikendada seda tähtaega 90 päevani, teatades 

tähtaja pikendamisest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist. 

ÜVVKS § 142 lg 11 kohaselt peatub hinnataotluse menetlemise tähtaeg, kui Konkurentsiametile 

ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik hinnataotluse kooskõlastamiseks. 

ÜVVKS § 16 lg 11 kohaselt kui kohalik omavalitsus on ÜVVKS 2010. aasta 31. oktoobrini 

kehtinud redaktsiooni § 14 alusel kehtestanud füüsilistele isikutele väiksema hinna kui 

juriidilistele isikutele, siis kohustub vee-ettevõtja viima rakendatavad hinnad kooskõlla võrdse 

kohtlemise nõuetega nii, et aastane muutus füüsilise isiku ja juriidilise isiku hindade erinevuses 

ei oleks suurem kui 1/15 vee-ettevõtja poolt rakendatavate hindade erinevusest 2010. aasta 

31. oktoobril. 

Kuna Elva Linnavolikogu 27.09.2010 määrusega nr 8 oli Elva linna haldusterritooriumil 

kehtestatud füüsilistele isikutele väiksem veeteenuse hind kui juriidilistele isikutele, siis on 

füüsiliste ja juriidiliste isikute hinna erinevuse kahandamise eesmärgiga koostatud Hinnataotlus 

kooskõlas ÜVVKS § 16 lg 11 sätestatuga. 

Alljärgnevalt on ära toodud Elva Linnavolikogu 27.09.2010 määrusega nr 8  kehtestatud hinnad  

ja 31. oktoobril 2010 Elva linnas kehtinud veeteenuste hinnad (vt Tabel 1). 

Tabel 1   Elva Linnavolikogu 27.09.2010 määrusega nr 8  kehtestatud veeteenuste hinnad Elva 

linnas 

rida   ühik  
Tasu võetud 

vee eest 

Tasu reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest 

1 Füüsilised isikud €/m3 0,73 1,00 

2 Juriidilised isikud €/m3 0,84 1,60 

Hinnavahe kahandamiseks kooskõlas ÜVVKS § 16 lg 11 sätestatuga on Konkurentsiamet välja 

töötanud tabeli „Soovituslik mudel veeteenuse hinnavahe tasandamiseks“3 (edaspidi Mudel).  

                                                 

3 Avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel: http://www.konkurentsiamet.ee rubriigis Regulatsiooniteenistus/ 

Vesi/ Hinnaregulatsioon/ Hinna kooskõlastamise metoodikad ja juhendid/ „Soovituslik mudel veeteenuse 

hinnavahe tasandamiseks“. 

http://www.konkurentsiamet.ee/
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2. Menetlusosaline 

AS Emajõe Veevärk on kantud äriregistrisse4 14.07.2004, registrikood on 11044696 ja aadress 

Sõbra 56, Tartu linn, Tartu maakond, 51013. AS Emajõe Veevärk loomisel allkirjastasid 

aktsionäride lepingu 22 omavalitsust. 2017.a-l toimunud haldusreformi tulemusel on ettevõttel 

12 aktsionäri: Elva vald, Jõgeva vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Mustvee vald, Nõo 

vald, Peipsiääre vald, Põltsamaa vald, Räpina vald, Tartu linn, Tartu vald.  

AS Emajõe Veevärk põhitegevusalaks on vee tootmine, vee puhastamine, tarbijate veega 

varustamine ning reovee- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine. Ettevõtja majandusaasta 

algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril ning aktsiakapitali suuruseks on 3854,9 tuh €. 

3. Menetluse käik 

18.10.2018 esitas AS Emajõe Veevärk Konkurentsiametile Hinnataotluse veeteenuse hinna 

kooskõlastamiseks. Hinnataotlus tugines Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011. 

Hinnataotluse kohaselt soovis AS Emajõe Veevärk teostada vaid ÜVVKS § 16 lg 11 osundatud 

hinnavahe kahandamist Elva linna füüsiliste ja juriidiliste isikute veeteenuse hinna vahel. Elva 

linna füüsiliste ja juriidiliste isikute veeteenuse hinna osas toimub hinnavahe kahandamine 

kuuendat korda. 

ÜVVKS § 142 lg 4 tulenevalt tehakse Hinnataotluse kooskõlastamise otsus pärast nõuetekohase 

taotluse saamist. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 35 lg 4 mõttest lähtuvalt on tähtaja 

kulgemise arvutamisel määravaks dokumendi registreerimise hetk ehk nõuetekohase taotluse 

registreerimise päev. HMS § 33 lg 2 alusel algab tähtaeg järgmisel päeval pärast selle 

kalendripäeva või sündmuse saabumist, mis on määravaks tähtaja kulgemisel. 

Seega ÜVVKS § 142 lg 4, HMS § 33 lg 2 ja § 35 lg 4 koosmõjust tulenevalt algab Hinnataotluse 

menetlemise tähtaja kulgemine nõuetekohase taotluse esitamise päevale järgnevast päevast ehk 

AS Emajõe Veevärk puhul alates 19.10.2018. 

18.10.2018 Hinnataotluses kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad lähtuvad 

Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusest nr 9.1-3/13-0115, milles Konkurentsiamet on 

kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk veeteenuse hinnad tuginedes alljärgnevas tabelis (vt Tabel 

2) kajastatud põhjendatuks loetud müügimahtudele ja veeteenuse osutamiseks vajalikele ning 

põhjendatud kuludele ja tulukusele. 

  

                                                 

4  http://www.rik.ee/et/e-ariregister  

5  Emajõe Veevärk AS hetkel kehtivad veeteenuse hinnad on kooskõlastatud 17.10.2017 otsusega nr 9-3/2017-

007, mis tugines samuti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011 (põhjendatuks loetud müügimahtudele ja 

veeteenuse osutamiseks vajalikele ning põhjendatud kuludele ja tulukusele). 

http://www.rik.ee/et/e-ariregister
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Tabel 2 Konkurentsiameti 04.06.2013 otsuses nr 9.1-3/13-011 põhjendatuks loetud 

tegevuskulud, kapitalikulu, tulukus ja müügimahud 

Veeteenuse hind ühik 

Tartu jt reoveekogumisalad Elva reoveekogumisala 

Kokku 

vee-

teenuse 

hinnas 

Tasu 

võetud 

vee 

eest 

Tasu reovee 

ärajuhtimise 

ja 

puhastamise 

eest I 

hinnagrupp 

Tasu reovee 

ärajuhtimise 

ja 

puhastamise 

eest II 

hinnagrupp 

Kokku 

Tartu jt 

reovee-

kogumis-

aladel 

Tasu 

võetud 

vee 

eest 

Tasu reovee 

ärajuhtimise 

ja 

puhastamise 

eest  

Kokku 

Elva 

reovee-

kogumis-

alal 

1 Müügimaht tuh m3 451,8 390,9 25,8   158,9 148,4     

1.1 

   sh Elva linna füüsilised 

isikud* tuh m3     97,0 94,5   

1.2 
   sh Elva linna juriidilised 

isikud* tuh m3     48,6 42,1   

2 Mittekontrollitavad kulud tuh € 44,3 14,0 2,8 61,0 14,1 5,6 19,7 80,7 

3 Vee erikasutusõiguse tasu tuh € 44,3     44,3 14,1   14,1 58,4 

4 Saastetasu tuh €   14,0 2,8 16,7   5,6 5,6 22,3 

5 Kontrollitavad kulud tuh € 400,1 430,4 40,9 871,3 123,3 139,1 262,4 1133,7 

6 Kulu elektrienergiale tuh € 128,5 79,0 15,6 223,2 28,6 21,6 50,2 273,3 

7 Kulu kemikaalidele tuh € 3,5 15,5 3,1 22,1 0,012 5,6 5,6 27,7 

8 Tööjõukulud tuh € 139,8 160,3 10,6 310,7 40,1 49,0 89,1 399,7 

9 

Muud kontrollitavad 

tegevuskulud tuh € 128,3 175,6 11,6 315,4 54,6 63,0 117,5 433,0 

10 Kapitalikulu tuh € 47,0 64,4 4,2 115,6 18,7 20,8 39,6 155,1 

11 Põhjendatud tulukus tuh € 59,3 94,2 6,7 160,3 29,8 40,2 70,0 230,2 

12 Lubatud müügitulu tuh € 550,7 602,9 54,6 1208,2 185,9 205,7 391,5 1599,8 

13 Veeteenuse hind €/m3 1,219 1,542 2,116   1,170 1,386     

*Elva linna füüsiliste ja juriidiliste isikute võetud vee teenuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse 

müügimahud, mis on loetud põhjendatuks Konkurentsiameti 04.06.2013 otsuse nr 9.1-3/13-011 punktides 2.1.2.1 ja 

2.1.2.3, on tabelisse (vt Tabel 2 rida 1.1 ja 1.2) lisatud Konkurentsiameti poolt käesoleva otsuse paremaks 

selgitamiseks. Veerus „Elva reoveekogumisala“ on kajastatud lisaks Elva linna andmetele ka teiste AS Emajõe 

Veevärk Elva reoveekogumisalal paiknevate tegevuspiirkondade andmed. 

Hinnataotluses on AS Emajõe Veevärk jätnud muutmata kõik veeteenuse hinna arvutamise 

aluseks olevad hinnakomponendid (müügimahud, kulud ja tulukuse) ja soovinud teostada vaid 

Elva linna tegevuspiirkonnas füüsiliste ja juriidiliste isikute hinnavahe kahandamist tulenevalt 

ÜVVKS § 16 lg 11, sest ei ole ilmnenud asjaolusid (ettevõtja ei ole Konkurentsiametit neist 

teavitanud), mis mõjutaksid veeteenuse hinda rohkem kui 5% võrra (ÜVVKS § 142 lg 66). 

4. Veeteenuse hinna kujunemine 

AS Emajõe Veevärk rakendab hetkel veeteenuse hindasid, mis on kooskõlastatud 

Konkurentsiameti nr 17.10.2017  otsusega nr 9-3/2017-0077. Ülevaade AS Emajõe Veevärk 

tegevuspiirkonnas kehtivatest ja Hinnataotlusega kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse 

hindadest on kajastatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 3): 

                                                 

6  ÜVVKS § 142 lg 6 kohaselt on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis 

mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu 

ilmnemisest, mis võib mõjutada veeteenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva 

jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse. 

7  http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18326  

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18326
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Tabel 3  Ülevaade kehtivatest ja taotletavatest hindadest 

    ühik 
Kehtiv 

hind 

Taotletav 

hind 

Muutus 

% 

  Tartu jt reoveekogumisalad         

1. Tasu võetud vee eest €/m3 1,219 1,219 0 

2. 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I 

reostusgrupp 
€/m3 1,542 1,542 0 

3. 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II 

reostusgrupp 
€/m3 2,116 2,116 0 

 Elva reoveekogumisala (väljaarvatud Elva linn)         

4. Tasu võetud vee eest €/m3 1,170 1,170 0 

5. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3 1,386 1,386 0 

 Elva reoveekogumisala Elva linn         

6. Tasu võetud vee eest füüsilised isikud €/m3 1,146 1,148 0,2 

7. Tasu võetud vee eest juriidilised isikud €/m3 1,219 1,214 -0,4 

8. 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

füüsilised isikud 
€/m3 1,262 1,275 1,0 

9. 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

juriidilised isikud 
€/m3 1,662 1,635 -1,6 

AS Emajõe Veevärk taotleb Elva reoveekogumisalal Elva linnas füüsiliste isikute võetud vee 

teenuse tasu tõusu 0,2% ja juriidiliste isikute võetud vee teenuse tasu vähenemist 0,4% võrra 

ning füüsiliste isikute reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu kasvu 1,0% võrra ja 

juriidiliste isikute reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu vähenemist 1,6% võrra. 

Taotletud hinnamuutuse põhjuseks on ÜVVKS § 16 lg 11 osundatud hinnavahe 

kahandamine füüsiliste ja juriidiliste isikute veeteenuse hinna vahel Elva linnas. 

Alljärgnevalt hindab Konkurentsiamet AS Emajõe Veevärk poolt Hinnataotluses kajastatu 

kooskõla ÜVVKS § 16 lg 11. 

Konkurentsiamet on varasemalt kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk Elva linna 

tegevuspiirkonna füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasandatud hinnavahega tasud võetud vee 

ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest viiel korral: 04.06.2013 otsusega nr 9.1-

3/13-011, 10.11.2014 otsusega nr 9.1-3/14-018, 30.10.2015 otsusega nr 9.1-3/15-013, 23.11.2016 

otsusega nr 9.1-3/16-013 ja 17.10.2017 otsusega nr 9-3/2017-007 (vt Lisa 1). Käesolevas 

Hinnataotluses kahandab vee-ettevõtja Elva linna tegevuspiirkonna füüsiliste ja juriidiliste 

isikute veeteenuse hindade vahet kuuendat korda. 

Konkurentsiamet kasutab AS Emajõe Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud hindade 

vastavuse kontrollimisel ÜVVKS § 16 lg 11 sätestatuga enda poolt välja töötatud Mudelit (vt 

Lisa 1). Sisestades mudelisse konkreetse piirkonna (Elva linna) kohta: 

1) kohaliku omavalitsuse poolt ÜVVKS 2010.a 31. oktoobrini kehtinud redaktsiooni § 14 

alusel kehtestanud veeteenuse hinnad füüsilistele ja juriidilistele isikutele (vt Tabel 1); 

2) võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse müügimahud, mida 

Konkurentsiamet on lugenud põhjendatuks Konkurentsiameti 04.06.2013 otsuses nr 9.1-

3/13-011 (vt Tabel 2, read 1.1 ja 1.2 veerud „Elva reoveekogumisala“ „Tasu võetud vee 

eest“  ning  „Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest“; vt ka Lisa 1), sellesse ritta 

mitmendat korda hinnavahet kahandatakse (hinda kooskõlastatakse); 
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3)   võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse kaalutud keskmised hinnad 

lähtuvalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusest nr 9.1-3/13-011 (vt Tabel 2 rida 13, veerud  

„Elva reoveekogumisala“ „Tasu võetud vee eest“  ning  „Tasu reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest“; vt ka Lisa 1), sellesse ritta mitmendat korda hinnavahet kahandatakse 

(hinda kooskõlastatakse); 

on võimalik leida ÜVVKS § 16 lg 11 kohaselt tasandatud hinnavahega tasu võetud vee ning 

reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele 

vastavas piirkonnas. 

Konkurentsiameti poolt välja töötatud mudelis lahendatakse järgnev võrrandisüsteem: 

 
kus: 

x - veeteenuse tasu füüsilistele isikutele, 

y - veeteenuse tasu juriidilistele isikutele, 

K - kaalutud keskmine veeteenuse hind (vt Tabel 2 rida 13 veerg „Elva reoveekogumisala“), 

Fm - füüsiliste isikute veeteenuse müügimaht (vt Tabel 2 rida 1.1 veerg „Elva 

reoveekogumisala“), 

Jm - juriidiliste isikute veeteenuse müügimaht (vt Tabel 2 rida 1.2 veerg „Elva 

reoveekogumisala“), 

Hv - hinnavahe juriidiliste ja füüsiliste isikute veeteenuse hindade vahel vastava 

kooskõlastamise järel8. 

Lahendades võrrandisüsteemi eraldi iga hinnaerinevusega piirkonna iga konkreetse veeteenuse 

tasu (tasu võetud vee eest; tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest) korral, mille puhul 

kehtisid 31.10.2010 seisuga füüsilistele isikutele madalamad veeteenuse hinnad kui juriidilistele 

isikutele (vt Lisa 1), saame tulemuseks järgnevas tabelis (vt Tabel 4) kajastatud hinnad. 

Tabel 4  Tasu võetud vee eest ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest füüsilistele 
isikutele ja juriidilistele isikutele Elva linnas 

1 Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 1,148  €/m3 

2 Tasu võetud vee eest juriidilised isikud 1,214  €/m3 

3 Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,275  €/m3 

4 Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,635  €/m3 

Kuna Konkurentsiameti poolt teostatud kontrollarvutuse tulemusena leitud Elva linna 

veeteenuse hind langeb kokku AS Emajõe Veevärk poolt Hinnataotluses taotletud 

veeteenuse hinnaga (vt Tabel 4 read 1 kuni 4 veerg „€/m3“ ja Tabel 3 read 6 kuni 9 veerg 

„Taotletav hind“), siis peab Konkurentsiamet taotletud veeteenuse hinda Elva 

reoveekogumisalal Elva linnas põhjendatuks ÜVVKS § 141 lg 3,  ÜVVKS § 14 lg 6,  ÜVVKS 

§ 14 lg 2 ja ÜVVKS § 16 lg 11 tulenevalt. 

                                                 

8  Võrrandisüsteemis kasutatav hinnavahe võrdub hindade erinevus seisuga 31.10.2010, millest on lahutatud 

hinnavahe kahandamise kordade arvu kordselt 1/15 hindade erinevusest seisuga 31.10.2010. Käesoleva otsuse 

puhul 6/15 KOV poolt kehtestatud hindade erinevusest seisuga 31.10.2010. 

 
𝐾 =  

𝑥 × 𝐹𝑚 + 𝑦 × 𝐽𝑚

𝐹𝑚 + 𝐽𝑚
𝑦 − 𝑥 = 𝐻𝑣
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AS Emajõe Veevärk poolt Hinnataotluses kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad Tartu jt 

reoveekogumisaladel9 ning Elva reoveekogumisalal (välja arvatud Elva linn) on samad, mis 

Konkurentsiamet kooskõlastas 17.10.2017 otsusega nr 9-3/2017-007 (mis omakorda tugines 

Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011). AS Emajõe Veevärk ei ole 

Konkurentsiametile teatanud ettevõtja tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis võiksid mõjutada 

veeteenuse hinda nimetatud piirkondades rohkem kui 5% (vastav nõue tuleneb ÜVVKS § 142 lg 

6). Seega on ÜVVKS § 14 lg 2 tulenevalt põhjendatud AS-l Emajõe Veevärk jätkata Tartu jt 

reoveekogumisaladel ning Elva reoveekogumisalal (välja arvatud Elva linn) Konkurentsiameti 

17.10.2017 otsusega nr 9-3/2017-007 kooskõlastatud veeteenuste hindadega. 

5. Lubatud müügitulu kooskõlastatavate veeteenuse hindadega 

Hinnavahe kahandamise tulemusena ei muutu lubatud müügitulu, s.t AS Emajõe Veevärk saab 

Elva linnas uue veeteenuse hinnaga sama palju müügitulu kui Konkurentsiameti 17.10.2017 

otsusega nr 9-3/2017-007 (mis omakorda tugines Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-

3/13-011) kooskõlastatud veeteenuse hinnaga (vt Tabel 5 rida 5 veerud „Müügitulu kehtiva 

veeteenuse hinnaga tuh €“ ja „Müügitulu taotletava veeteenuse hinnaga tuh €“). Muutub vaid 

füüsilistelt isikutelt ning juriidilistelt isikutelt saadav müügitulu, s.t füüsiliselt isikutelt saadav 

müügitulu osakaal kogu müügitulust kasvab ning juriidilistelt isikutelt saadav müügitulu 

kahaneb, mis on kooskõlas ÜVVKS § 16 lg 11 sätestatuga. 

Tabel 5   Lubatud müügitulu Elva linnas 

Müügitulu Elva 

reoveekogumisalal Elva linnas 

Müügi-

maht 

Kehtiv 

vee-

teenuse 

hind  

Müügitulu 

kehtiva 

veeteenuse 

hinnaga  

Taotletav 

vee-teenuse 

hind    

Müügitulu 

taotletava 

veeteenuse 

hinnaga  

tuh m³ €/m³ tuh € €/m³ tuh € 

Tasu võetud vee eest füüsilised 

isikud 
97,0 1,146 111,1 1,148 111,3 

Tasu võetud vee eest juriidilised 

isikud 
48,6 1,219 59,2 1,214 59,0 

Tasu reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest füüsilised isikud 
94,5 1,262 119,2 1,275 120,4 

Tasu reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest juriidilised isikud 
42,1 1,662 70,0 1,635 68,8 

Kokku     359,5   359,5 

Kuna AS Emajõe Veevärk poolt Hinnataotluses kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hind 

Tartu jt reoveekogumisaladel ning Elva reoveekogumisalal (välja arvatud Elva linn) on sama, 

mis Konkurentsiamet kooskõlastas viie eelneva otsusega10, siis jääb muutumatuks ka nende 

piirkondade müügitulu, mistõttu ei ole eelnimetatut välja toodud ka tabelis (Tabel 5). 

  

                                                 

9     Kõik AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonda kuuluvad reoveekogumisalad, v.a Elva reoveekogumisala 
10  Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusega nr 9.1-3/13-011, 10.11.2014 otsusega nr 9.1-3/14-018, 30.10.2015 

otsusega nr 9.1-3/15-013, 23.11.2016 otsusega nr 9.1-3/16-013 ja 17.10.2017 otsusega nr 9-3/2017-007. 
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Lähtudes eeltoodust ning juhindudes konkurentsiseaduse § 181; ÜVVKS § 72 lg 1, 2, 3; 

ÜVVKS § 14; ÜVVKS § 142 ja ÜVVKS § 16 lg 11 

otsustan: 

Kooskõlastada AS Emajõe Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hind 

alljärgnevalt: 

1) Tartu jt reoveekogumisalad: 

- tasu võetud vee eest 1,219 €/m3; 

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp (olmereovesi) 1,542 €/m3; 

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 2,116 €/m3; 

2) Elva reoveekogumisala (väljaarvatud Elva linn): 

- tasu võetud vee eest 1,170 €/m3; 

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (olmereovesi) 1,386 €/m3; 

3) Elva reoveekogumisala Elva linn: 

- tasu võetud vee eest füüsilised isikud 1,148 €/m3; 

- tasu võetud vee eest juriidilised isikud 1,214 €/m3; 

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud (olmereovesi) 1,275 €/m3; 

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud (olmereovesi) 1,635 €/m3. 

Lähtuvalt ÜVVKS § 141 lg 1 määrab vee-ettevõtja vastavalt ÜVVKS § 142 kooskõlastatud 

veeteenuse hinna 60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist ja 

avalikustab selle vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse 

või vee-ettevõtja veebilehel ning üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes. 

Tulenevalt ÜVVKS § 142 lg 6 on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid 

asjaolusid, mis mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 

päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada veeteenuse hinda rohkem kui 5 

protsendi võrra. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas 

ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse. 

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on ettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates 

käesoleva otsuse teatavakstegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks 

halduskohtule. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Külli Haab 

regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja 

 

Lisa 1 Füüsiliste ja juriidiliste isikute võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse 

hinnavahe kahandamine Elva linnas (1 leheküljel) 



Lisa 1   Füüsiliste ja juriidiliste isikute võetud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnavahe kahandamine Elva linnas 

  

Müügimaht 

füüsilistele 

isikutele 

(m³) 

Müügimaht 

juriidilistele 

isikutele 

(m³) 

Kaalutud 

keskmine 

hind 

(€/m³) 

Hind 

füüsilistele 

isikutele 

(€/m³) 

Hind 

juriidilistele 

isikutele 

(€/m³) 

Hinnavahe 

kontroll 

Hinnavahe 

kahandamine Hinnavahe 

TASU VÕETUD VEE EEST 

31.10.2010     0,000 0,730 0,840 0,110 0,007 0,110 

Konkurentsiameti 04.03.2013 otsus nr 9.1-3/13-011 96959 48577 1,170 1,136 1,238 0,103 0,007 0,103 

Konkurentsiameti 10.11.2014 otsuses nr 9.1-3/14-018 96959 48577 1,170 1,138 1,233 0,095 0,007 0,095 

Konkurentsiameti 30.10.2015 otsuses nr 9.1-3/15-013 96959 48577 1,170 1,141 1,229 0,088 0,007 0,088 

Konkurentsiameti 23.11.2016 otsuses nr 9.1-3/16-013 96959 48577 1,170 1,143 1,224 0,081 0,007 0,081 

Konkurentsiameti 17.10.2017 otsuses nr 9-3/2017-007 96959 48577 1,170 1,146 1,219 0,073 0,007 0,073 

Käesolev otsus 96959 48577 1,170 1,148 1,214 0,066 0,007 0,066 

TASU REOVEE ÄRAJUHTIMISE JA 

PUHASTAMISE EEST                 

31.10.2010     0,0000 1,000 1,600 0,600 0,040 0,600 

Konkurentsiameti 04.03.2013 otsus nr 9.1-3/13-011 94452 42109 1,386 1,213 1,773 0,560 0,040 0,560 

Konkurentsiameti 10.11.2014 otsuses nr 9.1-3/14-018 94452 42109 1,386 1,226 1,746 0,520 0,040 0,520 

Konkurentsiameti 30.10.2015 otsuses nr 9.1-3/15-013 94452 42109 1,386 1,238 1,718 0,480 0,040 0,480 

Konkurentsiameti 23.11.2016 otsuses nr 9.1-3/16-013 94452 42109 1,386 1,250 1,690 0,440 0,040 0,440 

Konkurentsiameti 17.10.2017 otsuses nr 9-3/2017-007 94452 42109 1,386 1,262 1,662 0,400 0,040 0,400 

Käesolev otsus 94452 42109 1,3857 1,275 1,635 0,360 0,040 0,360 
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