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TAOTLUSE ESITAJA
Nimi / ärinimi

Hendrikson & Ko OÜ

Isiku- või registrikood

10269950

Kontaktaadress Tänav / maja / korter

Tartu, Raekoja plats, 8

Sihtnumber

51004

Maakond

Tartu maakond

Telefon

5340 3739

e-post

jaana@hendrikson.ee

Kontaktisik Nimi

JAANA VESKIMEISTER

Telefon

56983956

e-post

jaana@hendrikson.ee

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT
Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Puiestee 85 Tartu Tartu maakond

Tarbimiskoht Katastriüksuse number

79301:001:0149

Minimaalne 1-faasiline lühisvool Maksimaalne 3-faasiline lühisvool

Piirkonna alajaam

ÜLEJÕE 110/35/10

Toitefiider

KASARMU:QLE

Jaotusalajaam

Kasarmu 43:(Ülejõe)

Jaotusfiider

TOOTEVALIK
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED
Faaside arv

3

Amprite arv

160 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
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KLIENDI TEGEVUSED
1. Detailplaneeringu alasse jäävad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad olemasolevad 10 ja 0,4 kV maakaabelliinid
(Puiestee tn ääres), liinide ümberpaigutamist võrgu valdaja ei kavanda. Elektrilevi OÜ-le kuuluvate liinide
trasside muutmine või nende asendamine planeeringuala vabastamiseks ehitustegevuseks on võimalik,
see toimub Kliendi tellimisel ja kulul. Ümberpaigutatavate liinide trassid näha ette uued trassid. Elektrivõrgu
ümberpaigutamise küsimused lahendada eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise
ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping.
2. Planeeringu koostamisel arvestada elektrivõrkude kaitse-eeskirju, servituudialasid ja kehtivaid nõudeid
müra taseme suuruse kohta.
3. Planeeritava sissesõidutee äärde ohutu kohta näha ette jaotuskilp ja kahekohaline liitumiskilp. Kilbi
elektrivarustus näha ette Puiestee tänava ääres olevast 0,4 kV maakaabelliinist. Kilbid peavad olema alati
vabalt teenindatavad. Elektritoide liitumiskilbist objektideni näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana.
5. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ
võrguplaneerimisüksuse poole (Edgar Kriisk, tel. 55608230, Edgar.Kriisk@elektrilevi.ee).
6. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonnaga. Projektide kooskõlastamine toimub
läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel https://www.elektrilevi.ee/et/
projektide-kooskolastamine
7. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise
projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi
alad.Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb
esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
8. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu
sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA
Nimi

Edgar Kriisk

Kuupäev

14.01.2019

2/2


