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OTSUS 

19.06.2020 nr 7-3/2020-025 

OÜ Kose Vesi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel 

müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta 

1. SEADUSANDLIKUD ALUSED, HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE, KÄIK JA 

ASJAOLUD 

1.1. Seadusandlikud alused ja rakendatav metoodika 

Kaugkütteseaduse (edaspidi KKütS) § 9 lõike 10 alusel võib soojusettevõtja taotleda 

Konkurentsiametilt hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit 

kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest 

sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Otsuse piirhinna kooskõlastamise 

taotluse kohta hinnavalemi alusel teeb Konkurentsiamet kümne tööpäeva jooksul, alates 

nõuetekohase taotluse saamisest.  

KKütS § 8 lõike 3 kohaselt tuleb soojuse piirhind kujundada selliselt, et oleks tagatud: 

1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks 

tehtavate kulutuste katmine; 

2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks; 

3) keskkonnanõuete täitmine; 

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

5) põhjendatud tulukus. 

KKütS § 8 lõige 3 määrab ära alused, mida tuleb arvesse võtta piirhinna kujundamisel, kuid ei 

määra, millisest arvestamise metoodikast tuleb Konkurentsiametil lähtuda soojuse piirhinna 

kooskõlastamisel või rakendatava soojuse hinna järelevalve teostamisel. Haldusmenetluse 

seaduse (edaspidi HMS) § 5 lõikest 1 tulenevalt on Konkurentsiametil õigus määrata 

kaalutlusõiguse alusel menetlustoimingu vorm. Eeltoodust lähtudes on Konkurentsiamet välja 

töötanud ja avaldanud oma veebilehel (http://www.konkurentsiamet.ee) “Soojuse piirhinna 

kooskõlastamise põhimõtted” (edaspidi Metoodika), mis on kinnitatud 03.05.2013 

Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-2/13-012 ning mis on abistavaks vahendiks 

soojuse piirhinna kooskõlastuse taotlemisel.  

Metoodika väljatöötamisel on arvestatud KKütS § 1 lõike 2, § 7 lõike 2, § 8 lõike 3 ning § 9 

sätetega ja kasutatud põhimõtted on kooskõlas KKütS § 9 lõigete 101 ja 102 alusel majandus- 

ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud määrusega „Soojuse müügi ajutise hinna 

kehtestamise kord“ (edaspidi Soojuse Määrus). Soojuse Määrust rakendatakse KKütS § 9 

lõigete 101 ja 102 alusel soojuse müügi ajutise hinna kehtestamisel juhul kui soojusettevõtja 

müüb soojust hinnaga, mis ei vasta KKütS § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele, ning on jätnud 

http://www.konkurentsiamet.ee/
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täitmata Konkurentsiameti ettekirjutuse. 

Seega juhindub Konkurentsiamet soojuse piirhinna kooskõlastamisel KKütS § 8 lõikest 3 ning 

Konkurentsiameti poolt välja töötatud Metoodikast. 

KKütS § 9 lõike 6 kohaselt peab soojuse müüja Konkurentsiameti nõudel selgitama ja 

põhjendama piirhindade moodustamise aluseid. KKütS § 9 lõike 9 kohaselt on 

Konkurentsiametil õigus nõuda soojusettevõtjalt või riigiasutuselt või kohaliku omavalitsuse 

asutuselt lisaandmeid, kui seda on vaja piirhinna kooskõlastamise otsuse tegemiseks või 

esitatud andmete kontrollimiseks. 

KKütS § 9 lõikest 91 tulenevalt on soojusettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest 

sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile 

uue piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, 

mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5 protsendi võrra. 

KKütS § 9 lõike 7 kohaselt peatub soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse menetlemise 

tähtaeg, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik hinnataotluse 

kooskõlastamiseks. 

1.2. Taotleja andmed 

OÜ Kose Vesi, äriregistrikood 10917886, asukoht Põllu 14, Kose alevik, 75101, e-post: 

info@kosevesi.ee. OÜ Kose Vesi põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine. Lisategevusaladeks on kanalisatsioon ja heitveekäitlus, kütte-, ventilatsiooni- ja 

kliimaseadmete paigaldus, veekogumine, -töötlus ja –varustus, veetorustiku ja sanitaarseadmete 

paigaldus ning muud kaeve- ja mullatööd. OÜ Kose Vesi omanikuks on 100% Kose 

Vallavalitsus. OÜ Kose Vesi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  

Käesoleva otsuse koostamise kuupäeva seisuga kehtib OÜ Kose Vesi Kose, Kose-Uuemõisa ja 

Ravila võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind 73,91 €/MWh, mis on kooskõlastatud 

Konkurentsiameti 10.09.2018 otsusega nr 7-3/2018-096. 

1.3. Menetluse käik ja asjaolud 

12.06.2020 registreeriti Konkurentsiametis OÜ Kose Vesi digitaalselt allkirjastatud taotlus 

Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkonnale (edaspidi VP) soojuse piirhinna 

75,71 €/MWh kooskõlastamiseks hinnavalemi alusel seoses sisse ostetava soojuse ja 

elektrienergia sisseostuhindade muutumisega. 

Konkurentsiamet kontrollis 11.06.2020 esitatud taotlust ja küsis ettevõtjalt 15.06.2020 e-kirja 

teel kehtivaid elektrienergia ostulepinguid. 15.06.2020 esitas OÜ Kose Vesi e-kirjaga kehtivad 

elektrienergia lepingud ning täiendatud hinnataotluse. Täiendatud hinnataotluse kontrollimisel 

selgus, et elektrienergia keskmise hinna arvutuses ning elektrienergia kogustes esines taotluses 

viga. Eeltoodust tulenevalt esitas OÜ Kose Vesi 17.06.2020 kirjaga nr 2-25 digitaalselt 

allkirjastatud parandatud hinnataotluse, mille osas edastas Konkurentsiamet 17.06.2020 

ettevõtjale e-kirja Kose-Uuemõisa katlamaja elektrienergia võrguteenuse paketi andmete 

korrigeerimiseks. 

18.06.2020 edastas OÜ Kose Vesi kirjaga nr 3-25 digitaalselt allkirjastatud korrigeeritud 

hinnataotluse (edaspidi Hinnataotlus) VP soojuse piirhinna 75,70 €/MWh kooskõlastamiseks 

hinnavalemi alusel.  
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Käesoleva otsuse koostamise ajal kehtiv ja Hinnataotlusega taotletav soojuse piirhind 

hinnavalemi alusel on toodud tabelis 1.  

Tabel 1 OÜ Kose Vesi VP soojuse piirhind 

Võrgupiirkond Ühik Kehtivas otsuses Taotletav Muutus, % 

Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila  €/MWh 73,91 75,70 2,42 

2. Konkurentsiameti seisukohad   

Alljärgnevalt esitab Konkurentsiamet seisukohad OÜ Kose Vesi Hinnataotlusega 

kooskõlastamiseks esitatud VP hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinna kohta tulenevalt 

hinnavalemis kajastatud sisse ostetava soojuse ja elektrienergia sisseostuhindade muutusest. 

2.1. Hinnavalem  

Konkurentsiameti 10.09.2018 otsusega nr 7-3/2018-096 on OÜ Kose Vesi VP-le 

kooskõlastatud hinnavalem, mis on kehtiv kuni 10.09.2021, järgmisel kujul: 

hindsoojus = 10,83 + 1,1317 × hindostetud soojus + 5,88 × hindelekter , (€/MWh) 

milles: 

hindsoojus on valemi alusel arvutatud soojuse piirhind (€/MWh); 

tegur 10,83 on hinnavalemi muutumatu tegur, mis on moodustunud muutuvkulude 0,17 tuh €, 

tegevuskulude 42,09 tuh €, kapitalikulu 20,06 tuh € ja põhjendatud tulukuse 36,81 tuh € summa 

99,13 tuh € jagamisel prognoositava müügimahuga 9150 MWh 

((0,17+42,09+20,06+36,81)/9150x1000=10,83); 

tegur 1,1317 on hinnavalemi muutumatu tegur, mis on moodustunud soojuse müügiks vajaliku 

sisse ostetava soojuse koguse  10 355 MWh jagamisel prognoositava müügimahuga 9150 MWh 

(10355/9150=1,1317); 

hindostetud soojus on sisse ostetava soojuse ostuhind €/MWh; 

tegur 5,88 on hinnavalemi muutumatu tegur, mis on moodustunud soojuse tootmiseks 

kasutatava prognoositava elektrienergia koguse 53 841 MWh jagamisel prognoositava 

müügimahuga 9150 MWh (53841/9150=5,88); 

hindelekter on elektrienergia keskmine ostuhind €/MWh (sh võrguteenus, aktsiis ja 

taastuvenergia tasu). 

2.2. Sisse ostetava soojuse ostuhind (hinnavalemi muutuja „hindostetud soojus“) 

OÜ Kose Vesi ostab VP-s soojust täies ulatuses Adven Eesti AS-lt. Konkurentsiameti 

04.06.2020 otsusega nr 7-3/2020-021  kooskõlastati Adven Eesti AS-ile Kose, Kose-Uuemõisa 

ja Ravila katlamajades toodetava soojuse piirhind 56,88 €/MWh, mis vastab OÜ Kose Vesi 

Hinnataotluses esitatud sisse ostetava soojuse hinnale.  

Lähtuvalt eeltoodust, peab Konkurentsiamet põhjendatuks OÜ Kose Vesi Hinnataotluses 

esitatud sisse ostetava soojuse hinda 56,88 €/MWh.  

2.3. Elektrienergia ostuhind (hinnavalemi muutuja „hindelekter“) 

Elektrienergia ostuhindade põhjal arvutatud elektrienergia ostukulud lülitatakse soojuse hinda 

lähtudes soojusettevõtja ja müüja vahelises lepingus kajastatud hinnast (Metoodika punkt 4.9). 

Elektrienergia võrgutasude osas lähtutakse Konkurentsiameti poolt võrguettevõtjale 

kooskõlastatud hinnakirjast (Metoodika punkt 4.10).  
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Hinnataotluses prognoosib OÜ Kose Vesi VP elektrienergia keskmiseks sisseostuhinnaks 

0,08438 €/kWh. 

Kose katlamaja piirkonnas ostab OÜ Kose Vesi elektrienergiat ja võrguteenust Lightfood OÜ-

lt (edaspidi LF) vastavalt 09.07.2010 sõlmitud elektrienergiaga varustamise lepingule nr 

LF03/10. OÜ Kose Vesi ostab LF-lt elektrienergiat fikseeritud hinnaga 4,774 €senti/kWh. 

Võrguteenuse pakkujaks LF-ile on Elektrilevi OÜ. Kose-Uuemõisa ja Ravila katlamaja 

piirkondades ostab OÜ Kose Vesi perioodil 01.01.-31.12.2020 elektrienergiat Eesti Energia AS-

ilt (edaspidi EE) hankelepingus nr 229355 (allkirjastatud 04.10.2019) fikseeritud tingimustel 

(börsihinnaga pakett 12-ks kuuks + teenustasu 0,32 €/MWh) ning võrguteenust Elektrilevi OÜ-

lt (edaspidi ELV) lepingute nr 6094010621 (Ravila) ja nr 6094010140/1 (Kose-Uuemõisa) 

alusel.  

Elektrienergia keskmise sisseostuhinna arvutamisel on ettevõtja lähtunud Konkurentsiameti 

10.09.2018 otsuses nr 7-3/2018-096 põhjendatuks loetud elektrienergia tarbimiskogusest 53841 

kWh.  

Konkurentsiamet koostas OÜ Kose Vesi VP elektrienergia sisseostukulude ja keskmise hinna 

prognoosi kontrollimiseks alljärgneva tabeli 2. 

 

Tabel 2 OÜ Kose Vesi VP elektrienergia sisseostukulu arvutus ostu-müügilepingu tingimuste 

kohaselt  

Jrk 

nr 
Näitaja Tariif 

Tariifi 

ühik 
Kogus 

Koguse 

ühik 

Summa,               

tuh € 

  Kose katlamaja piirkond  

1.1 Elektrienergia müüja OÜ Lightfood 

1.2 Hinnapakett Fikseeritud hind 4,774 €senti/kWh 

1.3 Võrguteenuse müüja OÜ Lightfood (elektrilevi OÜ, vastavalt kokkuleppele LF-ga) 

1.4 Hinnapakett Võrk madalpingel alajaamas, üle 63A (VMA2) 

1.5 Elektrienergia päevatariif 4,774 €senti/kWh 10 925 kWh 0,52 

1.6 Elektrienergia öötariif 4,774 €senti/kWh 11 243 kWh 0,54 

1.7 Elektri ampripõhine võimsustasu 0,00 €/A kuus 20 A kuus 0,00 

1.8 Võrguteenuse päevatariif 2,67 €senti/kWh 10 925 kWh 0,29 

1.9 Võrguteenuse öötariif 1,54 €senti/kWh 11 243 kWh 0,17 

1.10 Mõõtesüsteemi tasu 1,00 €/kuu 12 kuu 0,01 

1.11 Võrgu ampripõhine võimsustasu 0,43 €/A kuus 20 A kuus 0,10 

1.12 Reaktiivenergia tarbimine 0,51 €senti/kvarh 7 056 kvarh 0,04 

1.13 Taastuvenergia tasu 1,13 €senti/kWh 22 168 kWh 0,25 

1.14 Aktsiis 0,100 €senti/kWh 22 168 kWh 0,02 

1.S Kose katlamaja kulud kokku 1,948 
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  Kose-Uuemõisa katlamaja piirkond 

2.1 Elektrienergia müüja Eesti Energia AS 

2.2 Hinnapakett Börsihind + marginaal 0,032 

2.3 Võrguteenuse müüja Eesti Energia AS 

2.4 Hinnapakett Võrk madalpingel alajaamas, üle 63A (VML2) 

2.5 Elektrienergia päevatariif 3,818 €senti/kWh 12 909 kWh 0,49 

2.6 Elektrienergia öötariif 3,818 €senti/kWh 14 626 kWh 0,56 

2.7 Elektri ampripõhine võimsustasu 0,00 €/A kuus 20 A kuus 0,00 

2.8 Võrguteenuse päevatariif 3,02 €senti/kWh 12 909 kWh 0,39 

2.9 Võrguteenuse öötariif 1,78 €senti/kWh 14 626 kWh 0,26 

2.10 Võrguühenduse kuutasu 4,47 €/kuu 12 kuu 0,05 

2.11 Võrgu ampripõhine võimsustasu 0,38 €/A kuus 20 A kuus 0,09 

2.12 Reaktiivenergia tarbimine 0,51 €senti/kvarh 5 157 kvarh 0,03 

2.13 Taastuvenergia tasu 1,13 €senti/kWh 27 535 kWh 0,31 

2.14 Aktsiis 0,100 €senti/kWh 27 535 kWh 0,03 

2.S Kose-Uuemõisa katlamaja kulud kokku 2,21 

  Ravila katlamaja piirkond 

3.1 Elektrienergia müüja Eesti Energia AS 

3.2 Hinnapakett Börsihind + marginaal 0,032 

3.3 Võrguteenuse müüja Eesti Energia AS 

3.4 Hinnapakett Võrguteenus ajatariifide ja püsitasuga, kuni 63A (Võrk 4) 

3.5 Elektrienergia päevatariif 3,818 €senti/kWh 1 950 kWh 0,07 

3.6 Elektrienergia öötariif 3,818 €senti/kWh 2 188 kWh 0,08 

3.7 Elektri ampripõhine võimsustasu 0,00 €/A kuus 13 A kuus 0,00 

3.8 Võrguteenuse päevatariif 2,74 €senti/kWh 1 950 kWh 0,05 

3.9 Võrguteenuse öötariif 1,58 €senti/kWh 2 188 kWh 0,03 

3.10 Võrguühenduse kuutasu 7,26 €/kuu 12 kuu 0,09 

3.11 Võrgu ampripõhine võimsustasu 0,00 €/A kuus 13 A kuus 0,00 

3.12 Taastuvenergia tasu 1,13 €senti/kWh 4 138 kWh 0,05 

3.13 Aktsiis 0,100 €senti/kWh 4 138 kWh 0,00 

3.S  Ravila katlamaja kulud kokku 0,38 

S Elektrienergia maksumus kokku, tuh €   4,543 

S.1 Ostetud elektrienergia kogus kokku 53 841 kWh   

S.2 Keskmine tariif 0,08438 €/kWh   

Elektrienergia keskmise ostuhinna prognoos Kose katlamaja piirkonnas põhineb LF-iga 

sõlmitud elektrienergiaga varustamise lepingu tingimustel (fikseeritud hind) ning Kose-

Uuemõisa ja Ravila katlamajade piirkonnas EE (börsihind + marginaal) ja ELV-ga sõlmitud 

lepingute tingimustel. Elektrienergia keskmise börsihinna prognoosimisel on OÜ Kose Vesi 

kasutanud Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kuu (juuni 2019 kuni mai 2020) 

aritmeetilist keskmist börsihinda, milleks on 37,86 €/MWh ehk 3,786 €senti/kWh. Nimetatud 

hinnale lisandub EE teenustasu 0,32 €/MWh ehk 0,032 €senti/kWh. Kokku kujuneb 

elektrienergia prognoositud keskmiseks börsihinnaks 38,18 €/MWh ehk 3,818 €senti/kWh (vt 

tabel 3).  
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Tabel 3  OÜ Kose Vesi prognoositud elektrienergia keskmise börsihinna kujunemine 

Periood  

Elektrienergia keskmised 

hinnad 

€/MWh €senti/kWh 

juuni 2019 43,46 4,346 

juuli 2019 48,92 4,892 

august 2019 49,08 4,908 

september 2019 48,77 4,877 

oktoober 2019 47,66 4,766 

november 2019 45,72 4,572 

detsember 2019 39,05 3,905 

jaanuar 2020 30,82 3,082 

veebruar 2020 28,11 2,811 

märts 2020 24,02 2,402 

aprill 2020 23,69 2,369 

mai 2020 25,02 2,502 

keskmine 37,86 3,786 

marginaal  0,32 0,032 

ostuhind 38,18 3,818 

Tabelist 2 selgub, et VP prognoositud elektrienergia keskmine ostuhind on 0,08438 €/kWh 

(4,543 × 1000 / 53 841 = 0,08438). Võrgutasud vastavad LF-iga sõlmitud kokkuleppele ja ELV 

hinnakirjale, taastuvenergia tasu vastab 2020. aastaks kehtestatud taastuvenergia tasule ning 

elektriaktsiis vastab alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 8516 lg 10 sätestatud 

elektrienergia aktsiisile.  

Lähtuvalt eeltoodust, peab Konkurentsiamet põhjendatuks OÜ Kose Vesi VP 

prognoositud elektrienergia keskmist ostuhinda 0,08438 €/kWh. 

2.4. Hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinna kooskõlastamine ja 

avalikustamine  

Võttes aluseks Konkurentsiameti 10.09.2018 otsusega nr 7-3/2018-096 kooskõlastatud 

hinnavalemi, käesoleva otsuse punktis 2.2 põhjendatuks loetud sisse ostetava soojuse hinna 

56,88 €/MWh ja punktis 2.3 põhjendatuks loetud elektrienergia keskmise sisseostuhinna 

0,08438 €/kWh kujuneb OÜ Kose Vesi VP soojuse piirhind järgmiselt: 

hindsoojus = 10,83 + 1,1317 × hindostetud soojus + 5,88 × hindelekter  = 

= 10,83 + 1,1317 × 56,88 + 5,88 × 0,08438 = 75,70 (€/MWh), 

mis vastab OÜ Kose Vesi Hinnataotluses taotletud VP soojuse piirhinnale (vt tabel 1). 

Tulenevalt eeltoodust peab Konkurentsiamet põhjendatuks VP-le taotletud müüdava 

soojuse piirhinda 75,70 €/MWh.  

Konkurentsiamet juhib tähelepanu asjaolule, et regulatsiooniperioodil (12 kuud) 

rakendatud soojuse müügihindade põhjendatuse kontrollimiseks ja asjakohase 

järelevalve teostamiseks KKütS § 28 lõike 1 alusel esitab soojusettevõtja 

Konkurentsiameti nõudmisel aruande, milles on kajastatud andmed kütuste ja 

rakendatud soojuse müügihindade kohta kalendrikuude lõikes (Metoodika punkt 10.13) 

vastavalt Metoodika lisas 1 toodud vormile. 
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Avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 26 kohaselt on teabevaldaja kohustatud avalikustama 

andmed kaubaturul valitsevas seisundis olevate, eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli 

omavate äriühingute hinnakujunduse kohta ning majandus- ja taristuministri 09.02.2016 

määruse nr 14 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“ § 7 lg 1 kohaselt peab pakutavate 

teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument olema välja 

pandud teenuse osutamise kohas või kaupleja tegevuskohas, samuti kaupleja veebilehel 

selliselt, et see oleks tarbijale märgatav. Tulenevalt eeltoodust peab soojusettevõtja 

avalikustama kõik rakendatavad soojuse müügihinnad (soovitavalt internetikeskkonnas).  

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KKütS § 1 lg 2, § 8 lg 3, § 9 lg 1 p 1, § 9 lg 10, § 28 lg 1 

ja Metoodikast   

otsustan: 

1) Kooskõlastada OÜ Kose Vesi Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkonnale 

hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhind 75,70 €/MWh. 

2) KKütS § 1 lg 2 ja § 8 lg 3 koosmõjust tulenevalt on OÜ Kose Vesi kohustatud müüma 

soojust kulupõhise põhjendatud hinnaga, mis tähendab, et sisse ostetava soojuse ja 

elektrienergia hinna alanemisel peab OÜ Kose Vesi vähendama ka soojuse 

müügihinda (müüma soojust alla Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojuse 

piirhinna). Soojuse müügihinna arvutamisel tuleb lähtuda võrgupiirkonnale 

Konkurentsiameti otsusega kooskõlastatud hinnavalemist ning tegelikest alanenud 

sisseostuhindadest. 

3) Tulenevalt KKütS § 9 lg 91 on OÜ Kose Vesi kohustatud jälgima oma tegevusest 

sõltumatuid asjaolusid (sh sisse ostetava soojuse ja elektrienergia hindasid), mis mõjutavad 

soojuse hinda tarbijatele, ja esitama Konkurentsiametile uue soojuse piirhinna 

kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib 

vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5% võrra, arvestades, et tulenevalt KKütS § 9 

lg 10 teeb Konkurentsiamet vastava otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. 

4) Hinnavalemit mõjutavate hinnakomponentide (soojuse tootmise efektiivsusnäitajad, 

müügimaht, kulud, soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste liigid) muutumisel tuleb OÜ-l 

Kose Vesi esitada viivitamatult taotlus Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkonna 

uue hinnavalemi kooskõlastamiseks. 

5) Hinnavalemi alusel soojuse piirhinna kooskõlastamiseks vajalike andmete esitamisel 

juhinduda Konkurentsiameti poolt välja töötatud ja ameti veebilehel 

(www.konkurentsiamet.ee) avaldatud metoodikast “Soojuse piirhinna kooskõlastamise 

põhimõtted”. 

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on OÜ-l Kose Vesi õigus esitada 30 päeva jooksul arvates 

käesoleva otsuse teatavaks tegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus antud otsuse 

tühistamiseks Tallinna Halduskohtule.  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kertu Saul 

Hinnaregulatsiooni osakonna juhataja 
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