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Eleringi inimesed

Elering AS
• Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti
elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur,
mille peamiseks ülesandeks on
kindlustada Eesti tarbijatele igal
ajahetkel kvaliteetne energiavarustus.
• Kõik Eleringi aktsiad kuuluvad Eesti
Vabariigile, kelle aktsionäri õigusi
teostab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.
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Eleringi missioon:

Hoida Eestis tuled
põlemas ja toad soojad

Eleringi visioon
„ VARUSTUSKINDLUS
kliimaneutraalsel moel
toetades Eesti majanduse
konkurentsivõimet “
Selgitav kirjeldus:
Meie peamine missioon on tagada igal ajahetkel Eesti tarbijate
varustuskindlus. Sünkroniseerida Eesti Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga
aastaks 2026 ja seejuures säilitada usaldusväärne elektrivarustus
üleminekuperioodil, mis on kõige olulisemad samm, et tagada Eesti klientide
pidev varustuskindlus.
Samal ajal aitame Eesti ja laiemalt ELi kogukonnal saavutada kliimapoliitika
eesmärke aastateks 2030, 2035 ja 2050, pidades silmas Eesti majanduse
konkurentsivõimet.

4 väärtuskonflikti Eesti energeetika
arendamisel
• Inimtekkeline kliimamuutus, Pariisi kliimaleppe eesmärgid ja
energiasüsteemi süsinikuheitme vabaks muutmise eesmärk;
• Eesti energiamajanduse korraldamine põhineb vabaturu põhimõtetele;
• Ühtne Euroopa Liidu elektriturg-võrk on midagi, mida saab varustuskindluse
osas usaldada;
• Energiavarustuskindlus ülesse ehitada riikidest, kellega me ei jaga samu
väärtusi, st Venemaast ja Valgevenest eraldiseisvalt.

Kust tuleb Eesti kodudesse elekter?
Eleringi missioon on tagada Eesti tarbijate elektri ja gaasi varustuskindlus.
Varustuskindlus koosneb neljast osast - kõik osad on olulised, hoidmaks
elektritarbijal Eidaperes tuled põlemas.

Varustuskindlus

Euroopa energiaturg; Eestil 2500MW ühendusi vs 1600MW
tiputarbimist. Eesti põhivõrgu töökindlus on olnud viimasel kümnendil
eeskujulik ca 99,9%.

Praeguse teadmise järgi on Eestis olemas kuni 2030. aastani vähemalt 1000
MW kindlat tootmisvõimsust, millele lisandub Eleringi avariireservelektrijaam
Kiisal (250 MW). See on piisav varu, et toime tulla ka raskemate erakorraliste
stsenaariumitega.

Digitaalne võimekus

Varustuskindlus kliimaneutraalsel moel ja majanduse konkurentsivõimet
toetavalt - kui ükski uuring ei näita varustuskindluse probleemi, ei ole
õigustatud tarbijale täiendava kohustuse panemine (à la taastuvenergia tasu)
tootjate „puuduva tulu“ finantseerimiseks.

Süsteemipiisavus

750 GW vs 700 GW
Tiputarbimine
Kindlat tootmist

Võrgu piisavus

2030 on elekter olemas - Euroopas on

Süsteemi töökindlus

Ühtne

Süsteemi võimekuse tagamise kolm sammu
I. Elektrisüsteemi varustuskindluse norm
Sätestab süsteemi piisavuse taseme, mille vastu süsteemi piisavuse tõenäosuslike
hinnanguid teostatakse.
EESTI: Piirangu tundide arv 9 h/aastas; Tarbimise piiramise maht 4,5 GWh/aastas.

II. Süsteemipiisavuse hinnang
- Üle-euroopaline tõenäosuslik hinnang ERAA
- Eristsenaariumite hinnang Läänemere regiooni, Baltimaade ja Eesti kohta

III. Võimsusmehhanism
Kui süsteemi piisavuse hinnangud ei vasta nõutule on peale turubarjääride
likvideerimist võimalik teha ettepanek võimsusmehhanismi kehtestamiseks.

Millest elektriarve koosneb
Elektriarve komponendid

Käibemaks
17%
Taastuvenergia tasu
7%
Elekter
43%

Aktsiis
1%

Elektri hinnaks on võetud
keskmine hind jaanuarist kuni
augusti lõpuni, mis oli ca 61
eurot MWh ehk 6,1 senti kWh.
Kui võtta elektrihinna keskmiseks
100 eurot/MWh, siis tõuseb
elektri osa ca 53%.

Põhivõrgu tasu
10%

Jaotusvõrgu tasu
22%
Elekter

Jaotusvõrgu tasu

Põhivõrgu tasu

Aktsiis

Taastuvenergia tasu

Käibemaks

Oleme põhivõrgutasu ajalooliselt vähendanud ja
hoidnud stabiilsena. Ilma EU toetusteta oleks võrgutasu
ca. 20% kõrgem ja tulevikus ca.40%

Kuidas oleme investeerinud võrku ja
taganud kõrge varustuskindluse:
1.5a elektrivõrgu investeeringud ca 400 milj, sellest
kolmveerand ei lähe tarbijale maksma sentigi.
2.Kõik Eleringi „megaprojektid“ nagu EE-LV III liin ja
sünkroniseerimine rahastatakse tarbija jaoks
nullkuluga.
3.Eleringi liiniehitused oleme suutnud ära teha
odavama maksumusega kui ümberringi naabrid on
ehitanud. Me ei ehita kullast võrku.

Taastuvenergia tasu ja dünaamika.
Toetusaluste tootmisvõimsuste vähenemine 2020-2025

Mida Elering saab teha elektrihinna
konkurentsivõimelisena hoidmisel?

Viimaste kuude kõrge elektrihinna tõttu oleme oma strateegilises
tegevuses toonud esile teemad, mille kaudu aitame hoida Eesti
elektrihinda pikemas perspektiivis konkurentsivõimelisena
1.

Hoiame piiriülese ülekandevõimsuse töösse nii palju kui võimalik

2.

Töötame selle nimel, et kõrvaldada Leedu tekitatud koefitsient kolmandate riikide ülekandevõimsuse arvutamise
metoodikast, mille tulemusel suureneb edastusvõimsus kolmandate riikidega. Kindlasti on ülekandevõimsus
kolmandate riikidega pärast sünkroniseerimist aastal 2025 0, kuid selle võimsuse vähendamine peab toimuma
aeglasemas tempos.

3.

Analüüsime regulaarselt Eesti ja Soome vahelise kolmanda kõrg- ja alalisvooluühenduse sotsiaalmajanduslikku
teostatavust. Oleme lisanud kolmanda ühenduse hindamise TYNDP 2022 protsessi.

4.

Oleme taastuvenergia võimaluste jaoks välja töötanud standardse võrguühendusprotsessi. Taastuvenergia
liitumine võrguga oleks kiire, et arendajad saaksid uue võimsusega turule siseneda nii kiiresti kui võimalik.

5.

Tugevdame Lääne-Eesti võrku RRF-i toetusinvesteeringute raames, et suurendada Eesti võrguga ühenduvate
taastuvenergia võimsuste kiirust ja konkurentsivõimet

6.

Püüame ELWIND projekti viia ellu parima võimaliku ajakavaga
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Oleme Estlinkide tehnilise kättesaadavuse hoidnud
ühe Euroopa parima.
Analüüsime regulaarselt Eesti ja Soome vahelise kolmanda HV/DC
võrguühenduse sotsiaalmajanduslikku teostatavust. Oleme lisanud
hindamise TYNDP 2022 protsessi.

Välisühenduste töökindlus 2014-2021 aastate lõikes, kus 2021. aasta kajastab I poolaasta
andmeid.
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Allikas:ENTSO-E HVDC Utilisation and Unavailability Statistics 2020
EstLink 1

EstLink 2

L301 Tartu-Valmiera

L354 Tsirguliina-Valmiera

Tugevdame ca. 70 mln EUR-ga (RRF
toetusmeetme kaasabiga) elektrivõrku, et
aidata kaasa taastuvenergia võimsuste
kiiremale liitumisele Lääne-Eestis ja
Saaremaal

Läänemere mere energiavõrk aitab saavutada riigi kliimaeesmärke
kulutõhusalt ja tagades energia varustuskindlust.
•

Võimaldab Eestil olla energia tootja ja eksportija. Nt 2000MW
tuult 40% kasuteguriga ca 7 TWh elektrit (Eesti tarbimine 8,4TWh).
Ilma silmusvõrguta on suuremahuliste tootmisvõimsuste Eesti
rannikule toomine oluliselt piiratud.

•

Regiooni energiasektori süsiniku heitme vabaks muutmisel on
Läänemere tuulel (kogu potentsiaal 325,9TWh) keskne roll;

•

Selleks, et väärtustada riigi mereressurssi ja suurendada
energia varustuskindlust, siis esimese merevõrgu etapis (Gulf of
Riga offshore meshed grid) tuleks riigil välja arenda konkurentsi
tekitamiseks oksjonini hetkeks nii võrk kui ka mere ala.

•

Selleks, et meri oleks konkurentsivõimeline koht uutele
suuremahulistele taastuvenergia võimsustele ja ei koormaks
ebamõistlikult Eesti tarbijaid,
tuleb töötada kombineeritud
rahastuse mudeliga (EL toetused, CEF, TSO-de arenduskohustus
ÜKT-st, võrguga liitumise tasu), mis on võimalik vaid ülepiirilise
ühisprojektina

•

Varustuskindluse
vaatest
täiendavad
ühendused
ja
läbilaskevõimsused naabersüsteemidega muudavad süsteemi
stabiilsemaks
(näiteks
ka
kiirete
reguleerimisreservide
vahetamiseks) ja tagab suurema hulga tootmisvõimsusi
energiavõrgus

Töötame selle nimel, et kõrvaldada
kolmandate riikide ülekandevõimsuse
arvutamise metoodikast koefitsient
(0,62), mille tulemusel suureneb
ülekandevõimsus kolmandate
riikidega.
Kindlasti on ülekandevõimsus
kolmandate riikidega peale
sünkroniseerimist (2026 aastast)
0MW, kuid selle võimsuse
vähendamine peab toimuma
aeglasemas tempos.

Tänan!

