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OÜ Velko AV veeteenuse hinna kooskõlastamine
1.

Haldusmenetluse alustamine

30.12.2020 registreeriti Konkurentsiametis OÜ Velko AV taotlus veeteenuse hinna
kooskõlastamiseks koos selle aluseks oleva dokumentatsiooniga (edaspidi Hinnataotlus).
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse1 (edaspidi ÜVVKS) § 142 lg 1 kohaselt, kui vee-ettevõtja
tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti
(edaspidi ie) või enam, koostab ta hinnataotluse ning esitab selle enne veeteenuse hinna
kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva
dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.
ÜVVKS § 142 lg 2 kohaselt, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille
reostuskoormus on alla 2000 ie, või väljaspool reoveekogumisala, esitab vee-ettevõtja
Hinnataotluse ÜVVKS § 142 lg 1 sätestatud alustel ja korras kooskõlastamiseks valla- või
linnavalitsusele, kes kontrollib hinnataotluse vastavust käesolevale seadusele ja selle alusel
kehtestatud kohaliku omavalitsuse õigusaktidele, sealhulgas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavale.
ÜVVKS § 14 lg 6 tulenevalt võib vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust mitmel erineval
reoveekogumisalal, kõigi piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna, arvestades
ÜVVKS § 14 lõikes 2 nimetatud summaarseid vee-ettevõtja kulusid.
ÜVVKS § 141 lg 3 sätestab, et kui vee-ettevõtja osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust
nii üle kui ka alla 2000 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.

1

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023
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OÜ Velko AV osutab veeteenust Anija vallas järgmistes piirkondades ja reoveekogumisaladel 2:
Reoveekogumisala
Ülejõe küla, Lehtmetsa küla, Kehra linn
Kehra
Alavere küla, Rooküla küla
Alavere
Aegviidu alev, Mustjõe küla, Pillapalu küla
Aegviidu
Anija, Voose ja Lilli külad asuvad väljaspool reoveekogumisala
Piirkond

Registrikood
RKA0370069
RKA0370068
RKA0370070

Reostuskoormus (ie)
3719
463
824

Vastavalt eelpool toodule olid OÜ-l Velko AV alljärgnevad võimalused veeteenuse hinna
kehtestamiseks:
1) ühine hind kogu tegevuspiirkonnas kõikidel reoveekogumisaladel summaarsete kulutuste
alusel ning vee-ettevõtja esitab hinnataotluse kooskõlastamiseks Konkurentsiametile
(ÜVVKS § 141 lg 3, ÜVVKS § 14 lg 6);
2) erinevad hinnad erinevatel reoveekogumisaladel, kusjuures reoveekogumisalal
reostuskoormusega 2000 ie või enam hinna kehtestamiseks esitab vee-ettevõtja hinnataotluse
kooskõlastamiseks Konkurentsiametile (ÜVVKS § 142 lg 1) ja ülejäänud reoveekogumisaladel hinna kehtestamiseks esitab vee-ettevõtja hinnataotluse kooskõlastamiseks kohalikule
omavalitsusele (ÜVVKS § 142 lg 2).
ÜVVKS § 14 lg 6 ja ÜVVKS § 141 lg 3 alusel soovis ettevõtja kooskõlastada ühise veeteenuse
hinna kõikide reoveekogumisalade summaarsete kulude alusel.
ÜVVKS § 14 lg 1 kohaselt võib veevarustuse ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnaseja 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 2 kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1) põhjendatud tegevuskulude katmine;
2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse
tagamiseks;
3) keskkonnanõuete täitmine;
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
6) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.
ÜVVKS § 142 lg 1 tulenevalt peab Hinnataotluse aluseks olev dokumentatsioon
Konkurentsiametil võimaldama kontrollida, et taotletud hind sisaldaks üksnes ÜVVKS § 14 lg 2
ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust.
Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lg 1 lähtuvalt on Konkurentsiametil õigus määrata
kaalutlusõiguse alusel menetlustoimingu vorm. Eeltoodust tulenevalt on Konkurentsiamet välja
töötanud ja avaldanud oma koduleheküljel hinna taotlemise vormid (edaspidi Küsimustik) MS

2

Leitavad aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/
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Exceli tabelite kujul: „Detailne küsimustik vee-ettevõtjatele“ ja „Lihtsustatud küsimustik veeettevõtjatele“3. Küsimustikud on välja töötatud konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 181;
ÜVVKS § 72 lg 1, 2, 3 ja ÜVVKS § 14 lg 1, 2 lähtuvalt ning täidetult sisaldavad andmeid, mis
vastavalt ÜVVKS § 142 lg 1 võimaldavad Konkurentsiametil kontrollida, et taotletud hind
sisaldaks üksnes ÜVVKS § 14 lg 2 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust.
Küsimustike täitmisel on võimalik juhinduda Konkurentsiamet koduleheküljel avaldatud
„Hinnataotluse esitamise juhendist“ 4.
ÜVVKS § 14 lg 9 lähtuvalt töötas Konkurentsiamet välja juhendi “Veeteenuse hinna arvutamise
soovituslikud põhimõtted” (edaspidi Juhend) ning avaldas selle oma koduleheküljel5. Juhendi
välja töötamisel on arvestatud ÜVVKS § 14, 141, 142 sätetega, millest tulenevalt kujuneb
veeteenuse hind vee-ettevõtja põhjendatud kulude, kapitalikulu ja põhjendatud tulukuse summa
jagamisel müügimahuga (Juhendi p-d 7.3; 7.5; 7.6), s.t kulupõhiselt. Juhend on hinnataotluse
kooskõlastamise käigus halduseeskirjana Konkurentsiametile abistavaks vahendiks. Juhendi
eesmärk on sõnastada metoodilised alused, millest lähtuda ÜVVKS alusel pandud
hinnaregulaatori ülesannete täitmisel. Halduseeskirja normid omandavad faktilise välismõju
nende kohaldamise tulemusena. Juhendit kohaldades järgitakse võrdse kohtlemise ning
proportsionaalsuse põhimõtet ning Juhend on kooskõlas ÜVVKS § 16 lõigete 9 ja 10 alusel
majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud määrusega „Veeteenuse ajutise hinna
kehtestamise kord ja tingimused“6 (edaspidi Vee Määrus). Vee Määrust rakendatakse ÜVVKS
§ 16 lg 9 alusel ajutise veeteenuse hinna kehtestamisel juhul, kui vee-ettevõtja osutab veeteenust
hinnaga, mis ei vasta ÜVVKS § 14 lg 2 sätestatule ning vee-ettevõtja on jätnud täitmata
Konkurentsiameti ettekirjutuse.
ÜVVKS § 142 lg 7 tulenevalt peab vee-ettevõtja Konkurentsiametil lubama käesolevas seaduses
sätestatud ülesannete täitmisel kontrollida oma raamatupidamist, põhjendama veeteenuse hinna
moodustamise aluseid ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.
ÜVVKS § 142 lg 9 kohaselt on Konkurentsiametil ja kohalikul omavalitsusel õigus nõuda veeettevõtjalt ja vee-ettevõtjaga seotud füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning nende esindajatelt,
samuti riigiasutustelt ja nende ametiisikutelt lisaandmeid, kui ÜVVKS-s sätestatud ülesannete
täitmiseks vajalikud andmed ei ole avalikult kättesaadavad.
ÜVVKS § 142 lg 4 lähtuvalt 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.

3
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Avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel: http://www.konkurentsiamet.ee rubriigis Vesi, soojus / Vesi /
Hindade kooskõlastamine.
Avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel: http://www.konkurentsiamet.ee rubriigis Vesi, soojus / Vesi /
Hindade kooskõlastamine.
Juhend on avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel http://www.konkurentsiamet.ee, rubriigis Vesi, soojus /
Vesi / Hindade kooskõlastamine. Juhendit rakendatakse veeteenuse hindade kooskõlastamisel sarnaselt ja
ühetaoliselt kõigi Konkurentsiameti regulatsiooni alla kuuluvate vee-ettevõtjate tegevuse analüüsimisel ning
hindade kooskõlastamisel ebavõrdse kohtlemise vältimiseks. Nimetatud juhendit võivad kasutada ka kohalikud
omavalitsused veeteenuse hindade kooskõlastamisel.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105112010005
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2.

Menetlusosaline

OÜ Velko AV on kantud äriregistrisse 29.12.1997.a registrikoodiga 10348690. OÜ Velko AV
ainuomanik on Anija vald. Ettevõtja tegevusaladeks on veeteenuse osutamine, soojusenergia
müük, vallasvara ja kinnisvara hooldamine ning haldamine. Veeteenusega seotud
vabaturuteenuseid (näiteks purgimisteenus) Hinnataotlusega esitatud selgituse kohaselt ettevõtja
enam ei osuta. Ettevõtja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31.detsembril.

3.

Menetluse käik

30.12.2020 registreeriti Konkurentsiametis OÜ Velko AV taotlus veeteenuse hinna
kooskõlastamiseks koos selle aluseks oleva dokumentatsiooniga. Kuna esitatud Hinnataotlus oli
puudustega haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 15 lg 2 mõttes, ei olnud
Konkurentsiametil võimalik alustada Hinnataotluse sisulist menetlemist.
11.01.2021 saatis Konkurentsiamet ettevõtjale kirja, milles teatas, et Hinnataotlus on puudustega
HMS § 15 lg 2 mõttes, loetledes Hinnataotluses esinevad puudused ning selgitades, mida ettevõtja
peab tegema Hinnataotlusest puuduste kõrvaldamiseks. Konkurentsiamet määras Hinnataotlusest
puuduste kõrvaldamise tähtajaks 08.02.2021.
05.02.2021 saatis ettevõtja ametile taotluse Hinnataotluses puuduste kõrvaldamise tähtaja
pikendamiseks kuni 15.02.2021.
15.02.2021 esitas ettevõtja ametile korrigeeritud Hinnataotluse, mille järel sai Konkurentsiamet
lugeda Hinnataotluse nõuetekohaseks ja alustada selle sisulist menetlemist.
ÜVVKS § 142 lg 4 tulenevalt tehakse Hinnataotluse kooskõlastamise otsus pärast nõuetekohase
taotluse saamist. 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 HMS § 35 lg 4
koosmõjust tulenevalt algab Hinnataotluse menetlemise tähtaja kulgemine nõuetekohase taotluse
registreerimisele järgnevast päevast ehk OÜ Velko AV puhul alates 16.02.2021.
19.02.2021 soovis amet, et ettevõtja selgitaks jaotatavate varade arvestust ning kajastaks
jaotatavad varad ka teostatud investeeringute tabelis.
Ajavahemikul 22.02.-14.04.2021 täpsustas ettevõtja põhivarade arvestust ning esitas sh
31.03.2021 korrigeeritud andmed teostatud investeeringute kohta.
01.04.2021 saatis amet Anija Vallavalitsusele järelepärimise arvamuse saamiseks OÜ Velko AV
Hinnataotluse vastavuse kohta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale vastavalt
ÜVVKS § 142 lg 10 sätestatule.
15.04.2021 juhtis amet ettevõtja tähelepanu põhivara arvestuse järjepidevuse puudumisele
esitatud andmetes ning palus see viia vastavusse või esitada vastavad selgitused.
21.04.2021 Anija Vallavalitsuselt saabunud vastuste kohaselt on OÜ Velko AV poolt
Hinnataotluses kajastatud investeeringud vastavuses kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga.
Ajavahemikul 27.04-18.05.2021 selgitas ja korrigeeris ettevõtja põhivarade arvestust mh lähtuvalt
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15.04.2021 ameti poolt osundatust.
21.05.2021 soovis amet selgitusi muda äraveokulu kujunemise kohta.
21.05.-24.05.2021 esitas ettevõtja selgitused ja arvutuse muda äraveokulu kujunemise kohta.
26.05.2021 soovis amet täpsustavaid andmeid muda äraveokulu kujunemise kohta tulenevalt
eelnevalt saadud vastustest.
08.06.2021 teavitas ettevõtja, et seoses asjaolude muutumisega, soovib ettevõtja arvata muda
äraveokulu välja taotletud hinnakomponentide hulgast, kuna ettevõtjal on võimalik lasta viia muda
ära taluniku poolt ilma ettevõtjale kaasnevate kuludeta.
18.06.2021 esitas ettevõtja allkirjastatud korrigeeritud hinnataotluse.
ÜVVKS § 142 lg 11 lähtuvalt peatus Hinnataotluse menetlemise tähtaeg perioodil 20.0218.05.2021, 22.05-24.05.2021; 27.05-08.06.2021, sest puudusid Hinnataotluse menetlemiseks
vajalikud andmed ja selgitused ning kohaliku omavalitsuse arvamus Hinnataotluse vastavuse
kohta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.
Konkurentsiameti koduleheküljel avalikustatud „Hinnataotluse esitamise juhendi“7 p 4.1 näeb
ette, et kui ettevõtja esitab veeteenuse hinna kooskõlastamiseks II poolaastal (01.07–31.12),
täidetakse Küsimustiku veerg „majandusaasta 3“ jooksva aasta andmetega ning hinnataotlust
menetletakse järgneva aasta andmete alusel. Tulenevalt asjaolust, et OÜ Velko AV esitas
Hinnataotluse 30.12.2020 ehk 2020.a II poolaastal, teostas Konkurentsiamet veeteenuse hinna
analüüsi 2021.a 12 kuu andmete ehk regulatsiooniperioodi andmete alusel.
Regulatsiooniperiood on 12-kuuline periood, mille kulud ja põhjendatud tulukus on aluseks
veeteenuse hinna arvutamisel (Juhendi punkt 2.12). 12-kuuline periood on võetud hindade
arvutamise aluseks selleks, et Konkurentsiametil oleks võimalik kontrollida ettevõtte poolt
esitatud andmete õigsust (Konkurentsiametil on võimalik kontrollida Äriregistri teabesüsteemist8
ettevõtja majandusaasta aruandeid s.t 12 kuu andmeid) ning hinnata selle põhjal muuhulgas veeettevõtja poolt koostatud prognooside ning seeläbi ka veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate
kulude, kapitalikulu ja tulukuse õigsust. 12-kuuline periood ei tähenda samas aga seda, et
veeteenuse hinnad peaksid kehtima 12 kuud. 12 kuu prognoositavad kulud on hinna arvutamise
aluseks. Kui ettevõtja leiab, et kooskõlastuse aluseks olnud kulud, kapitalikulu ja tulukus ei taga
enam ÜVVKS § 14 lg 2 loetletut, siis võib ta tulla uuesti hinda kooskõlastama järgneva 12 kuu
andmete alusel.
18.06.2021 OÜ Velko AV poolt esitatud Hinnataotlusega kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse
hind kujuneb alljärgnevas tabelis (vt Tabel 1) kajastatud tegevuskulude, kapitalikulu, tulukuse ja
müügimahtude alusel.

7
8

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18324
https://ariregister.rik.ee/
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Tabel 1 OÜ Velko AV veeteenuse hinna komponendid
Hinnakomponendid

Ühik

Summa

1

Tegevuskulud

tuh €

276,4

2

Mittekontrollitavad kulud

tuh €

23,4

Rida

3

Vee erikasutusõiguse tasu

tuh €

13,7

4

Saastetasu

tuh €

9,7

5

Kontrollitavad kulud

tuh €

253,0

6

Elektrienergia kulu

tuh €

58,0

7

Muud tegevuskulud, s.h tööjõukulud

tuh €

195,0

8

Kapitalikulu

tuh €

73,9

9

Tulukus

tuh €

90,5

10

Kokku müügitulu

tuh €

440,8

11

Võetud vee müügimaht
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
müügimaht
Müügimaht kokku

12
13

3

tuh m

144,6

tuh m3

140,8

tuh m3

285,4

Konkurentsiamet teostab analüüsi OÜ Velko AV ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kõikide
taotletud tasude (tasu võetud vee eest, tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest) aluseks
olevatele summaarsetele hinna komponentidele: tegevuskuludele, kapitalikulule, tulukusele
(vt Tabel 1 read 1, 8 ja 9) ja müügimahtudele (vt Tabel 1 read 11 ja 12). Konkurentsiamet on
seisukohal, et ettevõtja poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hind on põhjendatud
üksnes juhul, kui selle kujunemise alused vastavad ÜVVKS § 14 lg 2 toodud nõuetele.

Taotleja üldiseloomustus

4.

OÜ Velko AV osutab veeteenust Harjumaal, Anija vallas. OÜ Velko AV on Anija Vallavolikogu
otsusega 24.04.2008.a nr 403 määratud vee-ettevõtjaks Anija vallas ning tema tegevuspiirkonnaks
on kehtestatud Kehra vallasisene linn ning Lehtmetsa, Alavere, Anija, Lilli ja Voose külad Anija
vallas, Harjumaal. Anija Vallavolikogu 14.12.2017 otsuse nr 21 „Vee-ettevõtja määramine ja
tegevuspiirkonna kehtestamine“ alusel on OÜ Velko AV nimetatud vee-ettevõtjaks ka Aegviidu
alevis (tegevust alustas piirkonnas alates 01.01.2018).
Kehtivad veeteenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 12.03.2012.a otsusega nr 9.13/12-006. Alljärgnevalt on Konkurentsiamet koostanud ülevaate OÜ Velko AV tegevuspiirkonnas
kehtivatest ning kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hindadest (vt Tabel 2).
Tabel 2 Kehtivad veeteenused hinnad ja kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad
Rida Veeteenuse hind
1
2

Tasu võetud vee eest
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Ühik
€/m3
€/m3

Kehtiv
hind
0,8793
1,9149

Taotletav Muutus
hind
%
0,9990
13,6
2,1056
10,0

Hinnataotluse kohaselt on hinna muutuse peamisteks põhjusteks tegevuskulude (sh
elektrienergia kulu) suurenemine ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas ettenähtud ja teostatud investeeringute
lülitamine veeteenuse hinda.
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ÜVVKS § 14 lg 3 mõttest9 lähtuvalt kooskõlastab Konkurentsiamet tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest reoveele, mis ei ületa kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud maksimaalseid reoainete sisaldusi
(reostusnäitajate piirväärtusi) või vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise lepinguga kehtestatud maksimaalseid reoainete sisaldusi või
ÜVVKS § 10 lõike 2 alusel kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete
maksimaalseid piirväärtusi. Vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud ühisveevärgi
ja
-kanalisatsiooni
kasutamise
lepingutes
maksimaalsete
reoainete
sisalduste
mittekokkuleppimisel ja olukorras, kus ÜVVKS § 10 lõike 2 alusel kehtestatud
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete maksimaalseid piirväärtused rikuksid reoveepuhasti
töörežiimi on oluline, et ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate
piirväärtused oleksid määratletud kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatavas
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas (ÜVVKS § 8 lg 4 p 2), kuivõrd ÜVVKS
§ 10 lg 1 kohaselt peab vee-ettevõtja tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu. ÜVVKS § 8 lg 4 p 2 kohaselt kinnitab
ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused kohaliku
omavalitsuse volikogu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas. ÜVVKS § 8 lg 6
järgi on vee-ettevõtja kohustatud vastu võtma kliendilt reovett, mille reoainete kontsentratsioonid
ei ületa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi või mis ei
kahjusta ühisveevärki ja –kanalisatsiooni ning ei põhjusta puhastusprotsessi häireid.
Anija Vallavolikogu on 21.01.2021 määruse nr 89 „Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
liitumise ning kasutamise eeskiri“10 §-s 27 kinnitanud ühiskanalisatsiooni juhitava reovee
reostusnäitajate piirväärtused järgmiselt (vt Tabel 3):
Tabel 3 Reostusnäitajate piirväärtused Anija vallas
Näitaja
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heljuvainete sisaldus (HEL)
Naftasaaduste sisaldus
Ühealuseliste fenoolide sisaldus
Rasvade sisaldus

Piirväärtus
359 mg/l
12 mg/l
60 mg/l
350 mg/l
1 mg/l
0,1 mg/l
30 mg/l

Eeltoodust tulenevalt kehtib Konkurentsiameti kooskõlastatav veeteenuse hind OÜ Velko
9

10

ÜVVKS § 14 lg 3 kolmanda lause kohaselt võib lisaks veeteenuse hinnale kehtestada ülenormatiivse reostuse
tasu. Ülenormatiivse reostuse tasu ei kuulu kooskõlastamisele Konkurentsiametiga, kuna nimetatud tasu näol
on tegemist vee-ettevõtja kliendile esitatava rahalise nõudega, mis on seotud reoveepuhasti töörežiimi
taastamise ja ühiskanalisatsioonisüsteemi korrastamisega (vt ÜVVKS-i juurde kuuluvat „Seletuskirja
monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597SE) esimeseks lugemiseks esitatud muudetud tekstile“ ÜVVKS §
14
lg
3
kohta
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/a1b6818e-28d9-2be3-2395bdabe3348660/Monopolidele%20hinnapiirangute%20kehtestamise%20seadus/; seletuskiri esimese lugemise
teksti juurde, lk 9 esimese lõigu kaks viimast lauset). Rahalise nõude kahjude suuruse saab kindlaks määrata
vaid vee-ettevõtja ise, kuna kahjud on seotud konkreetse ülereostuse tagajärjel tekkinud kuludega seoses
reoveepuhasti töörežiimi taastamise ja ühiskanalisatsioonisüsteemi korrastamisega, mistõttu ei kuulu
ülenormatiivse reostuse tasu Konkurentsiametiga kooskõlastamisele.
Avaldatud https://www.riigiteataja.ee/akt/427012021011
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AV tegevuspiirkonnas klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee
kontsentratsioon ei ületa tabelis kajastatud reostusnäitaja lubatud piirväärtust (vt Tabel 3
veerg Piirväärtus).
Järgnevas tabelis (vt Tabel 4) on kajastatud OÜ Velko AV ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
süsteemi iseloomustavad üldised näitajad aastatel 2017-2021.
Tabel 4 Veevaldkonna üldised näitajad
Rida Üldandmed

Ühik

2020

2021

155,8

154,19

155,28

135,97

138,24

142,41

144,60

tk

123,31
525

130,79
579

133,73
624

138,57
698

140,76
730

3

1

Ammutatud vee maht

2

Vee müügimaht

tuh m

3

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse maht

tuh m3

4

tuh m

3

2017

2018

143,8

159,4

127,27

2019

tk

503

557

602

683

715

6

Veeteenuse tarbijaid (lepingud)
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse tarbijaid (lepingud)
Ühisveevärgi torustike pikkus

km

36,68

43,68

48,59

48,59

48,59

7

Ühiskanalisatsiooni torustike pikkus

km

34,56

41,56

47,27

47,27

47,27

8
9
10
11

Puurkaevude ja vee pumplate arv
Veetöötlusjaamade arv
Reovee pumplate arv
Reoveepuhastite arv

tk
tk
tk
tk

9
1
27
4

14
1
30
5

12
2
39
5

12
2
39
5

12
2
39
5

5

2017. aastal ühines haldusreformi käigus Aegviidu vald Anija vallaga ja alates 01.01.2018 on OÜ
Velko AV määratud vee-ettevõtjaks ka Aegviidu piirkonnas. Seoses sellega ja teostatud
investeeringutega on kasvanud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike pikkus ning veeteenuse
tarbijate arv. Ühisveevärgi torustike pikkus kasvas 2017.a 36,68 km-lt 2021.a-ks 48,59 km-ni (vt
Tabel 4 rida 6). Ühiskanalisatsiooni torustike pikkus kasvas 2017.a 34,56 km-lt 2021.a-ks 47,27
km-ni (vt Tabel 4 rida 7).
Ettevõtte tegevuspiirkonnas on 2021.a-l 12 puurkaevu/veepumplat, 2 veetöötlusjaama, 39
reoveepumplat ja 5 reoveepuhastit.
Ettevõtja on teostanud investeeringuid
jätkusuutlikkuse tagamiseks.

ühisveevärgi

ja

–kanalisatsioonisüsteemide

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) vahendusel on ettevõtja ajavahemikus 20172020 saanud toetust projektile11 „Aegviidu alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning laiendamine“. Projekti algas 2018. aastal. Projekti eesmärgiks oli
saavutada Aegviidu alevi vastavus Eesti seaduste ning määruste ja Euroopa Liidu direktiividega,
mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Projekti
kogumaksumus 1 543 078 €, sh KIK toetus 70% ehk 1 080 155 €.

11

Andmed võetud SA Keskkonnainvesteeringute keskuse lehelt www.kik.ee
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Müügimahud ja veekadu

5.

5.1. Müügimahud
Müügimahule hinnangu andmine on oluline, kuna veeteenuse hind saadakse vastava veeteenuse
lubatud müügitulu jagamisel müügimahuga. Mida väiksem on müügimaht, seda suuremaks
kujuneb veeteenuse hind.
Kaalutlusi, kas ettevõtja poolt esitatud ning veeteenuse hinna kujunemise aluseks olevad
müügimahud on põhjendatud, teostab Konkurentsiamet tuginedes Juhendi punktile 4.1, millest
lähtuvalt kasutatakse müügimahu analüüsimisel alljärgnevaid meetodeid:
1) müügimahu dünaamika (sh eelmiste perioodide müügimahud, majandusprognoosid, pikaajalises arengukavas prognoositav veetarbimine, jm näitajaid);
2) tarbijate arvu dünaamika ja prognoos.

5.1.1.

Võetud vee müügimaht

OÜ Velko AV poolt prognoositud võetud vee müügimaht 144,60 tuh m3
Hinnataotluse kohaselt prognoosib ettevõtja 2021.a võetud vee teenuse müügimahuks 144,60 tuh
m3 .
Konkurentsiameti seisukoht võetud vee müügimahu prognoosi kohta
Juhendi punktist 4.1 tulenevalt analüüsis Konkurentsiamet prognoositud võetud vee müügimahu
hindamisel müügimahu ajaloolisi s.t tegelikke näitajaid. Selleks koostas Konkurentsiamet OÜ
Velko AV poolt esitatud andmete alusel tabeli võetud vee müügimahtude kohta aastatel 2017 –
2021.
Tabel 5 Võetud vee müügimaht
Rida Näitaja
1 Võetud vee müügimaht
2
3
4
5
6
7
8

muutus võrreldes eelneva aastaga
Rajatud liitumispunktid
Veeteenuse abonendid
muutus võrreldes eelneva aastaga
Ühisveevärgi torustike pikkus
muutus võrreldes eelneva aastaga
Abonendi aasta keskmine võetud vee
tarbimine

Ühik
tuh m3
%
tk
tk
tk
km
km
m3/abonent

2017
127,27
577
525
36,68
242,4

2018
135,97

2019
138,24

2020
142,41

2021
144,60

6,8
681
579
54
43,68
7,00

1,7
776
624
45
48,59
4,91

3,0
776
698
74
48,59
0,00

1,5
776
730
32
48,59
0,00

234,8

221,5

204,0

198,1

Tabelist 5 nähtub, et 2017.a-l oli tegevuspiirkonna võetud vee müügimaht 127,27 tuh m3. Seoses
uute abonentide lisandumisega (vt Tabel 5 rida 5) kasvas müügimaht 2020.a-ks 142,41 tuh m3-ni.
Tarbijate arv ja müügimaht kasvasid seoses Aegviidu piirkonna liitmisega OÜ Velko AV
tegevuspiirkonnaga alates 01.01.2018 ning teostatud investeeringutega (muuhulgas
liitumisvõimaluste rajamine seni ühisveevärgiga katmata aladel).
Hinnataotluse kohaselt liitub 2021.a-l 32 abonenti (vt Tabel 5 rida 4 ja 5 veerg 2021). Eelnevast
tulenevalt prognoosib OÜ Velko AV 2021.a-ks võetud vee müügimahu kasvu 1,5% ehk
müügimahuks 144,60 tuh m3 (vt Tabel 5 rida 1 ja 2 veerg 2021).
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Regulatsiooniperioodiks prognoositud müügimahule hinnangu andmisel lähtub Konkurentsiamet
seniste abonentide viimasest tegelikust (2020.a) müügimahust 142,41 tuh m3 ja lisab sellele uute
abonentide müügimahu. Ettevõtja selgitustel on iga uue abonendi puhul tegemist ühe leibkonnaga.
Statistikaameti andmetel on Anija valla keskmise leibkonna suuruseks 2,23 inimest12. Valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on perspektiivseks ühiktarbimiseks 88
liitrit inimese kohta ööpäevas13. Eelnevaid andmeid ja asjaolusid arvesse võttes teostas
Konkurentsiamet kontrollarvutuse, mille kohaselt kujuneb 2021. aasta müügimahuks 144,70 m3
(142,41 +(88× 2,23 × 32 × 365 / 1000)/1000 = 144,70)14. OÜ Velko AV poolt Hinnataotluses
prognoositud võetud vee müügimaht ei erine oluliselt Konkurentsiameti kontrollarvutuse
tulemusest.
Kuna OÜ Velko AV poolt prognoositud võetud vee müügimaht on sarnane
Konkurentsiameti poolt teostatud kontrollarvutuse tulemusega, siis peab Konkurentsiamet
põhjendatuks OÜ Velko AV tegevuspiirkonna võetud vee müügimahtu 144,60 tuh m3.

5.1.2.

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimaht

OÜ Velko AV poolt prognoositud reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimaht 140,76 tuh
m3
Esitatud Hinnataotluse kohaselt prognoosis ettevõtja reovee ärajuhtimise ja puhastamise
müügimahuks 2021.a-l 140,76 tuh m3.
Konkurentsiameti seisukoht reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimahu kohta
Juhendi punktist 4.1 tulenevalt analüüsis Konkurentsiamet prognoositud reovee ärajuhtimise ja
puhastamise ehk reoveeteenuse müügimahu ajaloolisi s.t tegelikke näitajaid. Selleks koostas
Konkurentsiamet ettevõtja poolt esitatud andmete alusel tabeli (vt Tabel 6) reovee ärajuhtimise ja
puhastamise müügimahtude kohta aastatel 2017 – 2021.
Tabel 6 Reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimaht
Rida

1
2
3
4

Näitaja
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse maht
Muutus võrreldes eelneva aastaga
Rajatud reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse liitumisvõimaluste
ehk liitumispunktide arv
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse abonendid

Ühik
tuh m3

2017

2018

2019

2020

2021

123,31 130,79 133,73 138,57 140,76

%

6,1

2,3

3,6

1,6

tk

550

654

749

749

749

tk

503

557

602

683

715

54

45

81

32

41,56

47,27

47,27

47,27

7,00

5,71

0,00

0,00

5

Muutus võrreldes eelneva aastaga

tk

6

Ühiskanalisatsiooni torustike pikkus

km

7

Muutus võrreldes eelneva aastaga

km

34,56

12

Statistikaameti andmebaasist (stat.ee) leitav aruanne RL0701

13

„Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028“, lk 88

Konkurentsiametile on müügimahu kohta teada andmed rohkem kui kümnendiku täpsusega (kajastatud Exceli
tabelis). Arvutuste tegemisel lähtub Konkurentsiamet Exceli tabelis kajastatud täpsematest andmetest.
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8

Abonendi aasta keskmine võetud vee
tarbimine

m3/abonent

245,2

234,8

222,2 202, 9

196,9

Tabelist 6 nähtub, et 2017. aastal oli tegevuspiirkonna reovee ärajuhtimise ja puhastamise
müügimaht 123,31 tuh m3. Seoses uute abonentide lisandumisega (vt Tabel 6 rida 5) kasvas
müügimaht 2020.a-ks 138,57 tuh m3-ni. Tarbijate arv ja müügimaht kasvasid seoses Aegviidu
piirkonna liitmisega OÜ Velko AV tegevuspiirkonda alates 01.01.2018 ning teostatud
investeeringutega (muuhulgas liitumisvõimaluste rajamine seni ühiskanalisatsiooniga katmata
aladel).
2021. aastaks prognoosib ettevõtja müügimahu kasvu 1,6% võrra ja mahuks 140,76 tuh m3
(lisandub 32 abonenti, vt Tabel 6 veerg 2021 read 1, 2 ja 5).
Regulatsiooniperioodiks prognoositud müügimahule hinnangu andmisel lähtub Konkurentsiamet
seniste abonentide viimasest tegelikust (2020.a) müügimahust 138,57 tuh m3 ja lisab sellele uute
abonentide müügimahu. Ettevõtja selgitustel on iga uue abonendi puhul tegemist ühe leibkonnaga.
Statistikaameti andmetel on Anija valla keskmise leibkonna suuruseks 2,23 inimest15. Valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on perspektiivseks ühiktarbimiseks 88
liitrit vett inimese kohta ööpäevas.16 „Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning
kasutamise eeskirja“17 § 32 kohaselt võrdsustatakse kliendi poolt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava
reovee kogus ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega. Seega on ka reovee ühiktarbimiseks 88 liitrit
inimese kohta ööpäevas. Eelnevaid andmeid ja asjaolusid arvesse võttes teostas Konkurentsiamet
kontrollarvutuse, mille kohaselt kujuneb 2021. aasta reoveeteenuse müügimahuks 140,86 m3
(138,57 +(88× 2,23 × 32 × 365 / 1000)/1000 = 140,86)18. OÜ Velko AV poolt Hinnataotluses
prognoositud reoveeteenuse müügimaht ei erine oluliselt Konkurentsiameti kontrollarvutuse
tulemusest.
Kuna OÜ Velko AV poolt prognoositud reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimaht on
sarnane Konkurentsiameti poolt teostatud kontrollarvutuse tulemusega, siis peab
Konkurentsiamet põhjendatuks OÜ Velko AV tegevuspiirkonna reovee ärajuhtimise ja
puhastamise müügimahtu 140,76 tuh m3.

5.2. Veekadu ja omatarbevesi
Veekadu leitakse ammutatud vee koguse, omatarbevee koguse ning müüdud vee koguse vahena
(ammutatud vee kogus – omatarbevee kogus – müüdud vee kogus). Veekadu iseloomustab
muuhulgas ka veetorustiku tehnilist seisundit. Sellesse kategooriasse kuuluvad veelekked ja
veemõõtjate ebatäpsusest tulenevad vahed.
Omatarbevee hulka loeb Konkurentsiamet võetud vee kogust, mida kasutatakse vee-ettevõtja
poolt kaasnevate hooldustööde läbiviimisel, samuti plaanilisi ja mitteplaanilisi veevõtte
ühisveevärgist, mis on mõõdetavad ja mida ei lülitata veekao hulka. Omatarbevee hulka ei
arvestata tuletõrjeks võetavat vett ega võetud vee kogust, mida vee-ettevõtja kasutab muuks
otstarbeks (nt kontoriruumides). Omatarbevee mahtu ei arvestata müüdud vee mahu hulka.

15

Statistikaameti andmebaasist (stat.ee) leitav aruanne RL0701

16

„Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028“, lk 88

17

Leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/427012021011

Konkurentsiametile on müügimahu kohta teada andmed rohkem kui kümnendiku täpsusega (kajastatud Exceli
tabelis). Arvutuste tegemisel lähtub Konkurentsiamet Exceli tabelis kajastatud täpsematest andmetest.
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Veekaole hinnangu andmine on oluline, sest see mõjutab:
1) elektrienergia kulu (mida väiksem on veekadu, seda vähem kulub elektrienergiat vee
pumpamiseks ja joogivee puhastamiseks);
2) kemikaalide kulu (mida väiksem on veekadu, seda väiksem on kemikaalide kulu, juhul kui
vee töötlemisel kemikaale kasutatakse);
3) keskkonnatasude kulu (mida väiksem on veekadu, seda vähem tuleb maksta vee
erikasutusõiguse tasu).
Olulise tähtsusega veekao tekkimisel on ehitatud torustiku vanus, ehituskvaliteet ja materjal.
OÜ Velko AV poolt prognoositud veekadu 4,7 tuh m3 ehk 3,1% ammutatud veest ilma
omatarbeveeta ning omatarbevesi 6,0 tuh m3
Ettevõtja on prognoosinud 2021.a veekaoks 4,7 tuh m3, mis moodustab 3,1% ammutatud veest
ilma omatarbeveeta. Sama perioodi omatarbevee mahuks on ettevõtja prognoosinud 6,0 tuh m3.
Konkurentsiameti seisukoht veekao ja omatarbevee kohta
Ülevaate saamiseks omatarbevee ja veekao muutuse kohta ajas, koostas Konkurentsiamet
ettevõtja poolt esitatud andmete alusel tabeli, kus on kajastatud ammutatud vee, omatarbevee ja
veekao andmed aastatel 2017 - 2021 (vt Tabel 7).
Tabel 7 Veekadu ja omatarbevesi
Näitaja

Rida

Ühik

2017

2018

2019

3

2020

155,83 154,19

2021

1

Ammutatud vesi

tuh m

143,85

159,41

2

Omatarbe vesi

tuh m3

6,2

5,6

6,3

5,9

6,0

3
4

Muutus võrreldes eelneva aastaga
Omatarbevee osa ammutatud veest

tuh m3
%

0,7
4,0

-0,4
3,8

0,1
3,9

4,3

-0,7
3,5

3

155,28

5

Ammutatud vesi ilma omatarbeveeta

tuh m

137,60

153,83

149,53 148,31

149,28

6

Võetud vee müügimaht

tuh m3

127,27

135,97

138,24 142,41

144,60

7

Veekadu (rida 5-rida 6)

tuh m3

10,3

17,9

11,3

5,9

4,7

8
9
10
11
12

Veekao osakaal ammutatud veest ilma
omatarbeveeta
Ühisveevärgi torustike pikkus
Renoveeritud torustike pikkus
Lisandunud torustike pikkus
Uute ja renoveeritud torustike osakaal

7,5
36,68
36,68

11,6
43,68
43,68
7,0
100

7,6
48,59
48,59
4,9
100

4,0
48,59
48,59
0,0
100

3,1
48,59
48,59
0,0
100

%
km
km
km
%

100

Kuna veekao hulka ei arvestata omatarbevett, siis annab Konkurentsiamet eraldi hinnangu
ettevõtja poolt prognoositud omatarbevee mahule.
Omatarbevee kogus: omatarve vett kasutatakse veetöötlusjaamades filtrite läbipesuks,
võreseadmete pesuks ning polümeerisõlme toiteks ja pesuveeks. Tabelist (vt Tabel 7 rida 2, veerud
2017 - 2020) nähtub, et OÜ Velko AV omatarbevee maht on olnud 2017-2020 vahemikus 5,6-6,3
tuh m3. 2021. aastaks prognoosib ettevõtja omatarbevee väikest kasvu 5,9 tuh m3-lt 6,0 tuh m3-le.
Omatarbevee kasv 2021. aastal on tingitud võetud vee müügimahu kasvust, mistõttu suureneb ka
veetöötlusjaamades filtripesu sagedus ning selleks kulunud veehulk.
Võttes arvesse ettevõtja selgitused omatarbevee suurenemise osas, peab Konkurentsiamet
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põhjendatuks OÜ Velko AV poolt 2021.a-ks prognoositud omatarbevee mahtu 6,0 tuh m3.
Veekadu: OÜ Velko AV poolt esitatud andmete kohaselt moodustas veekadu 2017. a-l 7,5% ja
2018.a-l 11,6% ammutatud veest ilma omatarbeveeta ning vähenes 2020. a-ks tasemele 4,0% (vt
Tabel 7 rida 8 veerud 2017-2020). Veekao vähenemine on saavutatud veemajandusprojektide
raames teostatud rekonstrueerimistööde tulemusena.
2021.a-ks on OÜ Velko AV prognoosinud veekao tasemele 3,1% ammutatud veest ilma
omatarbeveeta ehk veekaoks 4,7 tuh m3 (vt Tabel 7 read 7 ja 8). Prognoositud näitajad on
väiksemad kõigist vaadeldud perioodi näitajatest.
Kuna OÜ Velko AV on prognoosinud veekao eelneva aasta tegelike andmetega võrreldes
madalamale tasemele, võttes arvesse varem teostatud rekonstrueerimistöödest tulenevat
mõju ning rajatud uusi ühisveevärgi torustikke, siis loeb Konkurentsiamet põhjendatuks
OÜ Velko AV poolt prognoositud veekao 3,1% ammutatud veest ilma omatarbeveeta ehk
veekao mahu 4,7 tuh m3.

6.

Veeteenuse hinda lülitatavad tegevuskulud

ÜVVKS § 14 lg 2 ning sellest lähtuvalt Juhendi punkti 7.1 järgi on veeteenuse hindade arvutamise
aluseks lubatud müügitulu regulatsiooniperioodil. Juhendi punkti 7.2 kohaselt lülitatakse
veeteenuse hindadesse tegevuskulud, kapitalikulu ja põhjendatud tulukus. Juhendi punkti 2.15
kohaselt on tegevuskulud hinda lülitatavad põhjendatud kulud, mis ei sisalda kapitalikulu ja
finantskulu (finantskuludeks võivad olla kulud investeeringutelt tütar- või sidusettevõttesse, kulud
muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt, intressikulud, kahjum valuutakursi muutustest või
kahjum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt19). Alljärgnevalt annab Konkurentsiamet hinnangu
Hinnataotluses esitatud tegevuskulude kohta.
Kaalutlusi, kas veeteenuse hinda lülitatud tegevuskulud on ÜVVKS § 14 lg 2 alusel põhjendatud,
teostab Konkurentsiamet tuginedes Juhendi p 4.2 kuni 4.8. Juhendi punktist 4.2 lähtuvalt
jagunevad tegevuskulud alljärgnevalt:
1) mittekontrollitavad kulud, kusjuures Konkurentsiamet annab eraldi hinnangu vee
erikasutusõiguse tasule ja saastetasule;
2) kontrollitavad kulud, kusjuures Konkurentsiamet annab eraldi hinnangu elektrienergia kulule
ning muudele tegevuskuludele.

6.1. Mittekontrollitavatel tasudel põhinevad kulud
Juhendi punkti 4.4 kohaselt on mittekontrollitavatel hindadel/tasudel põhinevad kulud (edaspidi
mittekontrollitavad kulud) need, mis ei ole mõjutatavad ettevõtja majandustegevuse kaudu, vaid
sõltuvad ettevõtja-välistest teguritest (eelkõige seadusandlusest).
Näiteks on Juhendi punkti 4.4 kohaselt ettevõtja jaoks mittekontrollitavad:
1) teisele vee-ettevõtjale makstavad tasud veeteenuse eest (juhul kui need on kooskõlastatud
vastavalt ÜVVKS § 141 lg 2);
2) seaduses sätestatud keskkonnatasude määrad;
3) administratiivselt reguleeritavad hinnad;
4) muud seadustest tulenevad koormised ja kohustused.
Juhendi punkti 4.5 kohaselt lülitatakse täielikult veeteenuse hinda Juhendi p 4.4 lähtuvad määrad,

19

http://www.rmp.ee/raamatupidamine/rtj/; RTJ 2 Lisa 2 Kasumiaruande kirjete selgitus
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tasud vm, küll aga peab ettevõtja põhjendama vastavate määrade, tasudega maksustatavaid
koguseid (nt ammutatava vee kogused, saastekogused jm).
OÜ-l Velko AV on mittekontrollitavateks kuludeks vee erikasutusõiguse tasu (vee
erikasutusõiguse tasumäär) ja saastetasu (keskkonda heidetavate saasteainete tasumäärad) ning
osaliselt ka elektrienergia kulu (elektrienergia hinnas sisalduv võrgutasu, taastuvenergia tasu ja
elektriaktsiisi hinnakomponent). Lisaks võib mittekontrollitava kuluna käsitleda maamaksu ja
riigilõivu kulu. Kuna viimati nimetatud kulude osakaal ettevõtja tegevuskuludest on väga väike,
siis analüüsib Konkurentsiamet neid kulusid koos muude tegevuskuludega.
Mittekontrollitavate kulude põhjendatuse hindamiseks on Konkurentsiamet vee-ettevõtjatele välja
töötanud Küsimustiku töölehed „Tabel F. Keskkonnatasud“ ja „Tabel B. Kasumiaruanne“.
OÜ Velko AV poolt prognoositud mittekontrollitavad kulud 23,4 tuh €
OÜ Velko AV on Hinnataotluses prognoosinud veeteenuse hinda lülitatavaks vee erikasutusõiguse
tasuks 13,7 tuh € ja saastetasuks 9,7 tuh € ehk mittekontrollitavateks kuludeks kokku 23,4 tuh €.
Konkurentsiameti seisukoht mittekontrollitavate kulude kohta
Järgnevalt annab Konkurentsiamet hinnangu OÜ
mittekontrollitavatele kuludele kulukomponentide lõikes.
6.1.1.

Velko

AV

poolt

prognoositud

Vee erikasutusõiguse tasu

Keskkonnatasude seaduse (edaspidi KeTS) § 10 lg 1 kohaselt makstakse vee erikasutusõiguse tasu
õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras.
Vee erikasutusõiguse tasu kujuneb prognoositud ammutatud vee kogusele KeTS § 10 lg 3 alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 17.11.2014 määruse nr 169 „Vee erikasutusõiguse tasumäärad
veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“ lisas20 osundatud vee erikasutusõiguse tasumäärade
rakendamisel.
Juhendi punkti 4.5 kohaselt võetakse vee erikasutusõiguse tasumäärad täielikult arvesse vee
erikasutusõiguse tasu arvutamisel, küll aga peab ettevõtja põhjendama vee erikasutusõiguse
tasumääradega maksustatavaid vee koguseid.
OÜ Velko AV poolt prognoositud vee erikasutusõiguse tasu 13,7 tuh €
Hinnataotluse kohaselt soovib OÜ Velko AV veeteenuse hinda lülitada vee erikasutusõiguse tasu
summas 13,7 tuh €.
Konkurentsiameti seisukoht vee erikasutusõiguse tasu kohta
Anija valla vee-ettevõtjale OÜ-le Velko AV on välja antud keskkonnaluba nr L.VV/324964 - loas
märgitud vee erikasutuse piirkonnad on: Alavere, Anija, Kehra (sh Lehtmetsa küla ja Ülejõe küla),
Lilli ja Voose asulad ning keskkonnaluba nr L.VV/324670, milles märgitud vee erikasutuse
piirkonnaks Aegviidu alev.
Nimetatud load on väljastatud ettevõtjale põhjavee võtuks siluri-ordoviitsiumi kihist ja
ordoviitsium-kambium kihist ning reovee puhastamiseks ning heitvee juhtimiseks järgnevatesse

20

Leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011 – klikkides määruse lõpus oleval lingil „Lisa“
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suublatesse – Jägala jõgi, Värava kraav, Anija oja, Vilama paekraav ja Kopli kraav.
Vabariigi Valitsuse 17.11.2014 määruse nr 169 „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest
veekogust või põhjaveekihist“ §-s 1 osundatud lisa kohaselt on alates 01.01.2021.a vee
erikasutusõiguse tasumäär vee ammutamisel devoni põhjaveekihist ordoviitsiumi kihini
(kuhu kuulub siluri-ordoviitsiumi põhjaveekiht) 84,68 €/tuh m3 ja ordoviitsiumi-kambriumi
põhjaveekihist 93,49 €/tuh m3
Ammutatud vee maht on otseselt arvutatav võetud vee müügimahust, omatarbevee mahust ja
veekaost ehk ammutatud vee maht = võetud vee müügimaht + omatarbevee maht + veekadu.
Konkurentsiamet luges otsuse p-s 5.1.1 põhjendatuks võetud vee müügimahu 144,60 tuh m3,
otsuse p-s 5.2 omatarbevee mahu 6,0 tuh m3 ja veekao mahu 4,7 tuh m3. Seega kujuneb
põhjendatud regulatsiooniperioodil ammutatavaks vee mahuks 155,28 tuh m3 (144,60 + 6,0
+ 4,7 = 155,28).
Ülevaate ammutatud vee mahu jagunemisest erinevate põhjaveekihtide vahel, vastavatest
osakaaludest ja vee erikasutusõiguse tasu kujunemisest annab ülevaate järgnev tabel.
Tabel 8 Ammutatud vee mahud ja vee erikasutusõiguse tasu
rida

Näitaja

ühik

2017

2018

2019

2020

2021

1 Ammutatud vesi
tuh m3 143,85 159,41 155,83 154,19 155,28
2
muutus
%
10,82 -2,25
-1,05
0,71
3
3
sh Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekiht
tuh m
76,80 94,76 93,92 91,50 92,56
3
4
sh Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekiht
tuh m
67,05 64,66 61,91 62,49 62,73
Erinevate põhjaveekihtide osakaalud
5
%
53,4
59,4
60,3
59,3
59,6
Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekihi osakaal
6
%
46,6
40,6
39,7
40,5
40,4
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihi osakaal
Vee erikasutusõiguse tasumäärad:
8

Devoni põhjaveekihist Ordoviitsiumi kihini €/tuh m3

9
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekiht
10 Vee erikasutusõiguse tasu kokku

€/tuh m
tuh €

3

84,68

84,68

84,68

84,68

84,68

88,1
12,4

89,86
13,8

91,66
13,6

93,49
13,6

93,49
13,7

Kogu ammutatud vee maht jaguneb kahe põhjaveekihi vahel. Erinevatest kihtidest ammutatava
vee mahud ja nende osakaalud kujunevad vastavalt tegevuspiirkonda kuuluvate puurkaevude
varustuspiirkondade järgi. Muutused erinevatest põhjaveekihtidest ammutatud vee mahtudes ja
osakaaludes tulenevad nii tegevuspiirkonna lisandumisest kui ka arendustegevusest
olemasolevates piirkondades.
Esitatud andmete kohaselt ammutatakse enim vett silur-ordoviitsium põhjaveekihist, mille osakaal
oli 2017. aastal 53,4% ning ajavahemikul 2018-2020 vahemikus 59,3-60,3% (vt Tabel 8 rida 5).
2021.a-ks prognoositud silur-ordoviitsium põhjaveekihi osakaal on 59,6%, mis on sarnane aastate
2018-2020 osakaaluga.
Ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist ammutatud vee osakaal oli 2017.a-l 46,6% ning
ajavahemikul 2018-2020 vahemikus 39,7-40,6% (vt Tabel 8 rida 6). 2021.a-ks prognoositud
ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihi osakaal on 40,4%, mis on sarnane aastate 2018-2020
osakaaluga.
2018. aastal toimunud muudatus põhjaveekihtide osakaaludes on tingitud Aegviidu piirkonna
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lisandumisest, kus ammutatakse vett silur-ordoviitsiumi ja ordoviitsiumi põhjaveekihist.
Konkurentsiamet peab põhjendatuks vee erikasutusõiguse tasu arvutamisel põhjaveekihtide
osakaalusid 59,6% silur-ordoviitsiumi ja 40,4% ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist,
kuna need on sarnased aastate 2018-2020 tegelike näitajatega ja arvesse on võetud
muutuseid puurkaevude varustuspiirkondades.
Põhjendatuks peetud ammutatud vee mahu 155,28 tuh m3 ja põhjendatud osakaalude alusel on
põhjendatud siluri-ordoviitsiumi põhjaveekihist ammutatava vee mahuks 92,56 tuh m3
(155,28 × 59,6 / 100 = 92,56) ning ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist ammutatava vee
mahuks 62,73 tuh m3 (155,28 × 40,4 / 100 = 62,7321).
Võttes aluseks:
1) Konkurentsiameti poolt põhjendatuks loetud ammutatava vee mahud: 92,56 tuh m3 siluriordoviitsiumi põhjaveekihist ja 62,73 tuh m3 ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist;
2) vee erikasutusõiguse tasumäärad tulenevalt KeTS § 10 lg 3 alusel kehtestatud 17.11.2014
Vabariigi Valitsuse määruse nr 169 lisast (84,68 €/tuh m3 siluri-ordoviitsiumi põhjaveekihist
ja 93,49 €/tuh m3 ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist);
kujuneb põhjendatud vee erikasutusõiguse tasuks 13,7 tuh €, mis ÜVVKS § 14 lg 2 p 1
tulenevalt on põhjendatud lülitada veeteenuse hinda.
6.1.2.

Saastetasu

Vee-ettevõtja peab ÜVVKS § 10 lg 1 järgi tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu. Veeseaduse (edaspidi VeeS) järgi on reovee
puhastamine vee-ettevõtja kohustus. VeeS § 187 kohaselt on vee-ettevõtja kohustatud soetama
endale veeloa ja KeTS §-de 3, 5, 17, 20 ja 24 kohaselt maksma veekogu reostamisel
keskkonnatasuna saastetasu. KeTS § 14 lg 1 kohaselt rakendatakse saastetasu, kui saasteaineid
heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid.
Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on KeTS § 4 lg 1 järgi vältida või vähendada saasteainete
keskkonda heitmisega võimalikku kahju.
Juhendi punkti 4.5 kohaselt lülitatakse seaduses sätestatud saastetasude määrad täielikult
veeteenuse hinda, küll aga peab ettevõtja põhjendama saastekoguseid. Juhendi punkti 4.6 p 5
kohaselt ei lülitata veeteenuse hinda seaduse alusel vee-ettevõtjale määratud trahve ja viiviseid.
Veeteenuse hinda lülitatava saastetasu põhjendatuse analüüsimiseks on Konkurentsiamet HMS § 5
lg 1 tulenevalt (Konkurentsiametil on õigus määrata kaalutlusõiguse alusel menetlustoimingu
vorm) välja töötanud ja avaldanud oma koduleheküljel hinna taotlemise vormi ehk Küsimustiku
Exceli tabelite kujul. Nimetatud Küsimustiku leheküljel „Tabel F. Keskkonnatasud“ sisaldub
tabel, mida vee-ettevõtja on kohustatud täitma ning mis on ettevõtjapoolseks põhjenduseks
saastetasude kohta veeteenuse hinnas. „Tabel F. Keskkonnatasud“ on välja töötatud võttes aluseks
vee-ettevõtjate poolt regulaarselt riigile esitatavaid saastetasu kohta käivaid vorme.
OÜ Velko AV poolt prognoositud saastetasu 9,7 tuh €
Hinnataotluse kohaselt prognoosib ettevõtja 2021.a-l makstavaks saastetasu summaks 9,7 tuh €,
mille soovib ettevõtja lülitada veeteenuse hinda. OÜ Velko AV 2021.a saastetasu kujunemine on

Konkurentsiametile on vee mahu ja osakaalude kohta teada andmed suurema täpsusega kui käesolevas punktis
esitatud (kajastatud Exceli tabelites). Arvutuste tegemisel lähtub amet Exceli tabelis kajastatud täpsematest andmetest.
21
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kajastatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 9).
Tabel 9 Saastetasu kujunemine 2021.a-l
Saaste liik
BHT7
HEL
P
N
BHT7
HEL
P
N
Kokku saastetasu (€)
Kokku saastetasu (tuh €)

Suubla Tasumäär
Kogus
Efektiivsuse
koefitsient €/tonn
kokku (t) koefitsient
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5

1435
552,89
12014
2826
1435
552,89
12014
2826

0,237
0,303
0,044
0,730
0,9287
1,149
0,157
2,484

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Kokku (€)
169,8
83,7
266,8
1032,0
999,5
476,4
1417,9
5265,3
9711,4
9,7

BHT7 - orgaanilised ained (v.a ühealuselised fenoolid ning v.a nafta, naftasaadused, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu
orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadused) ümberarvestatuna nende lagundamise biokeemiliseks hapnikutarbeks seitsme
ööpäeva jooksul;
HEL – heljum;
P - fosforiühendid ümberarvestatuna üldfosforiks;
N - lämmastikuühendid ümberarvestatuna üldlämmastikuks.

Konkurentsiameti seisukoht saastetasu kohta
OÜ Velko AV kasutab ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamiseks viite reoveepuhastit.
Neist Kehra linna puhastis töödeldakse veidi üle 84% kogu reoveest ning ülejäänud kuni 16%
reoveest puhastatakse nelja väikepuhastiga.
Kuna saastetasu kujuneb saastekoguse, saastetasumäära, suubla koefitsiendi ja
saastetasumäärade vähendamist kajastava niinimetatud efektiivsuse koefitsiendi
korrutisena, analüüsib Konkurentsiamet kõiki saastetasu arvutamise aluseks olevaid komponente
eraldiseisvalt.
Saastekogused
Saastekogused leitakse keskkonda suunatud heitvee koguse ja heitveest võetud proovi
kontsentratsiooni alusel. Saastekoguste hindamisel on oluline võtta arvesse pikema perioodi
andmed, millal puhastil ei ole toimunud olulisi muudatusi. Kuna saasteainete kogused heitvees
sõltuvad puhastatava reovee mahust, siis hinnangu andmiseks ettevõtja poolt
regulatsiooniperioodiks prognoositud saastekogustele arvutas Konkurentsiamet hinnataotluses
esitatud andmete alusel saastekoguste erikulud puhastatava reovee mahu suhtes (ehk
saastekogused (g) jagatud reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimahuga (m3)). Saastekoguste
erikulu dünaamika jälgimisel ei ole oluline, kas erikulu arvutamisel on võetud arvesse
reoveepuhasti vooluhulka või reovee müügimahtu.
Ülevaade OÜ Velko AV tegevuspiirkonna saastekogustest ning saastekoguste erikuludest aastatel
2018-2021 on esitatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 10).
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Tabel 10 Saastekogused ja erikulud

Puhastid

Alavere,
Aegviidu, Lilli,
Anija

Kehra

Suubla

1

1,5

Näitaja

Ühik

2018

2019

2020

2021

BHT7
erikulu
HEL
erikulu
P
erikulu
N
erikulu
Reovee
müügimaht
BHT7
erikulu
HEL
erikulu
P
erikulu
N
erikulu
Reovee
müügimaht

t
g/m3
t
g/m3
t
g/m3
t
g/m3

0,31
17,07
0,35
19,48
0,03
1,80
0,90
49,55

0,25
13,21
0,36
19,12
0,04
2,37
0,68
36,36

0,23
10,71
0,30
13,70
0,04
1,87
0,72
33,06

0,24
10,71
0,30
13,70
0,04
2,01
0,73
33,06

m3
t
g/m3
t
g/m3
t
g/m3
t
g/m3

18144
1,11
9,88
1,30
11,51
0,25
2,18
1,71
15,15

18702
0,93
8,05
0,98
8,50
0,17
1,46
2,89
25,16

21884
0,91
7,83
1,05
9,04
0,15
1,33
2,63
22,50

22092
0,93
7,83
1,15
9,68
0,16
1,33
2,48
20,93

m3

112641

115031

116690

118669

20182020
keskmine
erikulu

Märkus: tabelis ei esitata 2017. aasta andmeid, kuna Aegviidu piirkond lisandus 2018. aastal.

Lisaks puhastatava reovee mahule sõltub heitveega keskkonda juhitav saasteainete kogus ka
konkreetse aasta ilmastikust (külm talv, sademete rohkus jne). Ilmastikust tingitud mõjude
elimineerimiseks kasutas Konkurentsiamet regulatsiooniperioodiks prognoositud saastekogustele
hinnangu andmisel saastekoguste erikulude arenguid aastatel 2018 – 2020.
Tabelist nähtub, et saasteainete BHT7, HEL, P ja N erikulud aastatel 2018-2020 on ühel aastal
vähenenud ja seejärel kasvanud või vastupidi. Aastate 2018-2020 erikulude keskmised väärtused
on esitatud Tabel 10 veerus „2018-2020 erikulude keskmine“.
Kui vaadeldav näitaja on ühel aastal kasvanud ja järgmisel kahanenud või vastupidi, siis peab
Konkurentsiamet põhjendatuks võrrelda prognoositud näitajat kolme aasta keskmise tasemega.
Kui vaadeldav näitaja on pidevalt kasvanud või kahanenud, siis on põhjendatud prognoosi hinnata
viimase tegeliku näitaja järgi, kui ei ole teada eelnimetatud trendi põhjustavaid täiendavaid
asjaolusid. Eeltoodust põhimõttest tulenevalt peab amet põhjendatuks 2021.a-ks Alavere,
Aegviidu, Lilli ja Anija puhastitele prognoositud BHT7 erikulu 10,71 g/m3, HEL erikulu
13,70 g/m3, P erikulu 2,01 g/m3 ja N erikulu 33,06 g/m3 ning Kehra puhastile prognoositud
BHT7 erikulu 7,83 g/m3, HEL erikulu 9,68 g/m3, P erikulu 1,33 g/m3 ja N erikulu 20,93 g/m3.
Konkurentsiameti poolt põhjendatuks loetud saastekoguste erikulude korrutamisel reovee
puhastamise müügimahu summaga saadakse põhjendatud saastekogused. Seega põhjendatud
erikuludest, mis ei ületa vee erikasutusloas sätestatud suurimaid lubatud saasteainete
sisaldusi, lähtuvalt loeb Konkurentsiamet põhjendatuks ettevõtja poolt viiel puhastil 2021.aks kokku prognoositud saasteaine BHT7 koguse 1,1657 tonni, saasteaine HEL koguse 1,452

13,66
17,44
2,01
39,66

8,58
9,68
1,66
20,93
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tonni, saasteaine P koguse 0,201 tonni ja saasteaine N koguse 3,214 tonni (vt ka Tabel 9).
Suubla koefitsient
Ettevõtja kasutab saastetasu arvutuses Alavere, Aegviidu, Lilli ja Anija puhastitel suubla
koefitsienti 1,0 ning Kehra puhastil 1,5, mis vastavad keskkonnalubades märgitud suubla
koefitsientidele. Konkurentsiamet peab eelnevalt märgitud koefitsiente põhjendatuks, kuna
need vastavad vee erikasutuslubades KeTS § 20 lg 2 alusel sätestatud suubla koefitsientidele.
Saastetasumäärad
Ettevõtja on lähtunud saastetasu kujunduses saastetasumääradest: BHT7 1435 €/t; HEL 552,89 €/t;
P 12014 €/t; N 2826 €/t; sulfaadid 7,1 €/t ja ohtlikud ained 21056 €/t, mida Konkurentsiamet
peab põhjendatuks, kuna saastetasumäärad on kehtestatud KeTS § 20 lg 1 alusel alates
01.01.2015 ja kehtivad ka regulatsiooniperioodil ehk 2021.a-l.
Saastetasumäärade vähendamine ehk efektiivsuskoefitsient
KeTS § 20 lg 5 sätestab, et kui väljalaskme kaudu suublasse juhitavat vett iseloomustavate
näitajate väärtused, välja arvatud KeTS § 24 lõikes 4 sätestatud juhul üldlämmastik, on veeloaga
määratud reostusnäitajate piirväärtustest väiksemad või nendega võrdsed ja suublasse juhitavate
saasteainete kogused vastavad veeloas sätestatule ning vee erikasutaja on tähtpäevaks esitanud
veeloa andjale VeeS § 195 lõikes 1 nimetatud aruande nõutud andmete ulatuses, vähendatakse
käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud saastetasumäärasid selle väljalaskme või suublasse
juhitavate saasteainete koguste kohta kaks korda ehk rakendatakse efektiivsuskoefitsienti 0,5.
Ettevõtjal ei ole esinenud ajavahemikul 2019-2020 keskkonnaloas sätestatud saastekoguste
ületamisi suublates. Regulatsiooniperioodiks on ettevõtja prognoosinud saastekoguste vastamist
keskkonnaloas sätestatud piirmääradele ning sellest tulenevalt kasutanud efektiivsuse koefitsienti
0,5.
Konkurentsiamet peab põhjendatuks kasutada saastetasude arvutamisel efektiivsuse
koefitsienti 0,5, sest reoveepuhastid on planeeritud töötama nõuetekohaselt ja vee
erikasutusloa andjale saavad esitatud tähtaegselt VeeS § 195 lõikes 1 nimetatud aruanded.
Saastetasu kujunemine
Korrutades iga saasteaine puhul põhjendatuks loetud saastekoguse, saastetasumäära, suubla
koefitsiendi ja efektiivsuse koefitsiendi kujuneb konkreetse saasteaine keskkonda juhtimise eest
makstav saastetasu. Kõikide saasteainete keskkonda juhtimise eest makstavate saastetasude
summeerimisel kujuneb 2021.a-l makstavaks saastetasuks kokku 9,7 tuh €.
Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 14 lg 2 p 1 ja 3 alusel põhjendatuks lülitada veeteenuse
hinda saastetasu 9,7 tuh €, kuna nimetatud summa on saadud Konkurentsiameti poolt
põhjendatuks loetud saastekoguste korrutamisel KeTS § 20 lg 1 toodud saastetasumäärade,
KeTS § 20 lg 2 alusel vee erikasutusloas määratud suubla koefitsiendi ja KeTS § 20 lg 5
sätestatud nn efektiivsuse koefitsiendiga.

6.2. Kontrollitavad kulud
Kaalutlusi, kas veeteenuse hinda lülitatud kontrollitavad kulud on ÜVVKS § 14 lg 2 p 1, 3 ja 4
alusel põhjendatud, teostab Konkurentsiamet tuginedes Juhendi p 4.3 kuni 4.8.
Kontrollitavate kuludena defineerib Konkurentsiamet vastavalt Juhendi punktile 4.3 kulusid, mida
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ettevõtja saab mõjutada oma efektiivsema majandustegevuse kaudu.
Juhendi punkti 4.6 kohaselt ei lülitata veeteenuse hindadesse alljärgnevaid kuluartikleid
(analoogselt Vee Määrusega, mida rakendatakse juhul, kui vee-ettevõtja hind ei vasta ÜVVKS-s
kajastatud põhimõtetele):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu;
sponsorlus, kingitused ja annetused;
veeteenuse vahendajatele makstavad tasud;
põhitegevusega mitteseotud kulud;
seaduse alusel vee-ettevõtjale määratud trahve ja viiviseid;
finantskulud;
vee-ettevõtja tulumaksukulu (näiteks dividendide tulumaksu kulu);
teised ettevõtte majandusanalüüsi käigus mittepõhjendatuks osutunud kulud.

Juhendi punkti 4.8 kohaselt kasutatakse ettevõtja kulude analüüsi süstemaatilisel teostamisel
muuhulgas alljärgnevaid meetodeid:
1) kulude dünaamika jälgimine ajas ning selle võrdlus tarbijahinnaindeksi (THI)22
dünaamikaga;
2) erinevate kulukomponentide põhjendatuse süvaanalüüs (sh. eksperthinnangud);
3) vee-ettevõtja tegevuskulude ning nende põhjal arvutatud statistiliste näitajate võrdlemine
teiste vee-ettevõtjate näitajatega.
OÜ Velko AV poolt veeteenuse hinda lülitatavad kontrollitavad kulud summas 253,0 tuh €
OÜ Velko AV on Hinnataotluse kohaselt prognoosinud veeteenuse hinda lülitatavateks
kontrollitavateks kuludeks kokku 253,0 tuh €, millest:
1) elektrienergia kulu
58,0 tuh €,
2) muud tegevuskulud
195,0 tuh €.
Nimetatud kontrollitavatele kuludele annab Konkurentsiamet käesoleva otsuse järgnevates
punktides eraldi hinnangu. Kontrollitavate kulude põhjendatust hindab Konkurentsiamet ettevõtja
poolt Hinnataotlusega esitatud andmete ning ettevõtjalt menetluse käigus saadud selgituste alusel.
6.2.1.

Elektrienergia kulu

OÜ Velko AV poolt prognoositud veeteenuse elektrienergia kulu 58,0 tuh €
Hinnataotluse kohaselt prognoosib ettevõtja regulatsiooniperioodil veeteenuse osutamisel
tarbitavaks elektrienergia koguseks 645,2 MWh ja elektrienergia kuluks 58,0 tuh €.
Veeteenuse hinda lülitatavast elektrienergia kulust on 13,9 tuh € seotud võetud vee teenusega ning
44,1 tuh € reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenusega.
Konkurentsiameti seisukoht elektrienergia kulu kohta
Elektrienergia kulu kujuneb elektrikoguse korrutamisel elektrienergia hinna, võrguteenuse hinna,
elektriaktsiisi ning taastuvenergia tasu summaga, mistõttu annab Konkurentsiamet alljärgnevalt
kõikidele eelnimetatud elektrikulu arvutamise aluseks olevatele komponentidele hinnangu
eraldiseisvalt.

22

THI väljendab üldises majanduskeskkonnas aset leidva kulude kasvu dünaamikat, mis avaldub
lõpptulemusena keskmise tarbija ostukorvi hinna muutuses.

21 (40)
Elektrienergia kogus
OÜ Velko AV kasutab elektrienergiat vee pumpamiseks ja puhastamiseks, reovee ärajuhtimiseks
ja puhastamiseks ning kontoriruumides. Konkurentsiamet koostas ettevõtja esitatud andmete
alusel tabeli (vt Tabel 11) aastatel 2017-2021 veeteenuse osutamisel tarbitud elektrienergia
koguste ja kulu kohta.
Tabel 11 Veeteenuse elektrienergia tarbimine ja kulu
Rida Näitaja

1 Elektrienergia tarbimine veeteenusel
2 muutus võrreldes eelneva aastaga

Ühik
MWh
%

2017 2018 2019 2020 2021
720,7 723,9 655,5 639,4 645,2
0,4
-9,5
-2,4
0,9

3 Ammutatud vee maht
tuh m3
143,85 159,41 155,83 154,19
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise
3
4
tuh m
123,31 130,79 133,73 138,57
müügimaht
Ammutatud vee maht ning reovee ärajuhtimise
5
tuh m3
267,2 290,2 289,6 292,76
ja puhastamise müügimaht
Elektritarbimise erikulu vee mahu kohta (rida
6
kWh/m3
2,7
2,5
2,3
2,2
1 / rida 5)
7 Elektrikulu veeteenuse osutamisel
tuh €
63,4 71,3 64,4 55,1
8 Elektrienergia keskmine hind
€senti/kWh 8,790 9,843 9,831 8,612
9 Veepumplate arv
tk
9
14
12
12
10 Veetöötlusjaamade arv
tk
1
1
2
2
11 Reovee pumplate arv
tk
27
30
39
39
12 Reoveepuhastite arv
tk
4
5
5
5
13 Veemajandusobjektide arv kokku
tk
41
50
58
58

155,28
140,76
296,04
2,2
58,0
8,987
12
2
39
5
58

Veeteenusel kasutatud elektrienergia kogus oli 2017.a-l 720,7 MWh ja vähenes 2020.a-ks 639,4
MWh-ni (vt Tabel 11 rida 1 veerud 2017-2020). Ettevõtja prognoosib regulatsiooniperioodi
veeteenusel tarbitavaks elektrienergia koguseks 645,2 MWh (vt Tabel 11 rida 1 veerg 2021).
Kuna veeteenusel tarbitav elektrienergia kogus sõltub käideldava vee kogusest, siis hinnangu
andmiseks veeteenusega seotud elektrienergia kogusele, arvutas Konkurentsiamet elektrienergia
erikulu (elektrienergia kogus jagatud ammutatud vee mahu ning reovee ärajuhtimise ja
puhastamise müügimahu summaga, vt Tabel 11 rida 6).
Veeteenuse elektrienergia erikulu oli 2017.a-l 2,7 kWh/m3 ja langes 2020.a-ks tasemele 2,2
kWh/m3. OÜ Velko AV poolt prognoositud andmete alusel kujuneb 2021.a-l veeteenuse
elektrienergia erikuluks 2,2 kWh/m3, mis on võrdne viimase tegeliku aasta (2020) erikuluga.
Konkurentsiamet peab põhjendatuks 2021.a elektrienergia erikulu 2,2 kWh/m3, kuna see ei
ületa viimase tegeliku aasta (ehk eelnevate aastate madalaimat) erikulu (vt Tabel 11 rida 6).
Lähtudes Konkurentsiameti poolt käesoleva otsuse punktis 5.2 põhjendatuks loetud
ammutatud vee mahust 155,28 tuh m3, käesoleva otsuse punktis 5.1.2 põhjendatuks loetud
reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimahust 140,76 tuh m3 ning käesolevas punktis
põhjendatuks loetud elektrienergia erikulust 2,2 kWh/m3 kujuneb põhjendatud veeteenuse
elektrienergia koguseks 645,2 MWh [(155,28+ 140,76) × 2,2 = 645,223].
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Konkurentsiametile on vee mahtude ja erikulu kohta teada andmed käesolevas otsuses näidatust suurema
täpsusega (kajastatud Exceli tabelites). Arvutuste tegemisel lähtub amet Exceli tabelis kajastatud täpsematest
andmetest.
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Elektrienergia hind
Esitatud Hinnataotluses on ettevõtja prognoosinud 2021.a elektrienergia hinnaks 4,378 senti/kWh.
Velko AV OÜ ostab elektrienergiat läbi Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt korraldatud
hangete. Viimane elektrienergia ostuleping sõlmiti 2019. aasta lõpus aastateks 2020 ja 2021.
Leping
sõlmiti
riigihanke
„EVEL-iga
seotud
isikute
elektrienergia
ühishange“ (registreerimisnumber 179075) raames sõlmitud raamlepingu nr 727 alusel ning
lähtudes hankedokumenditest ja Eesti Energia AS (parima pakkuja) poolt 30.10.2019
minikonkursi nr 5 käigus esitatud pakkumusest. Eesti Energia AS pakkus börsihinnaga müüdavale
elektrienergiale müügimarginaaliks 0,38 €/MWh ehk 0,038 senti/kWh. Seega kujuneb OÜ Velko
AV elektrienergia hind 100% ulatuses börsihinnast ning börsihinnale lisanduvast marginaalist.
Ettevõtja poolt prognoositud 2021.a elektrienergia hinnale hinnangu andmiseks kasutas
Konkurentsiamet järgmisi andmeid:
1. Nord Pool24 Eesti hinnapiirkonna elektrituru viimase 12 kuu elektrienergia keskmist päev ette
börsihinda, mis perioodil juuni 2020 kuni mai 2021 (Hinnataotluse esitamisele eelnenud 12
kuud) on 4,34 senti/kWh ja
2. Eesti Energia AS börsihinnaga paketile lisatavat müügimarginaali 0,038 senti/kWh,
mille kohaselt kujuneb elektrienergia hinnaks 4,378 senti/kWh (4,34 + 0,038= 4,378).
Konkurentsiamet peab põhjendatuks elektrienergia hinda 4,378 senti/kWh, kuna see
võrdub Hinnataotluse esitamisele eelneva 12 kuu keskmise päev ette börsihinna (4,34
senti/kWh) ja konkursi raames börsihinnaga pakettidele pakutava soodsaima
müügimarginaali (0,038 senti/kWh) alusel arvutatud elektrienergia hinnaga.
Võrguteenuse hind25
Ettevõtja ostab Hinnataotluses esitatud andmete kohaselt regulatsiooniperioodil elektrienergia
võrguteenust Elektrilevi OÜ-lt pakettidega Võrk 1, Võrk 2, Võrk 2 kuutasuga, Võrk 4 ja VML2.
Konkurentsiamet on 01.10.2018 otsusega nr 7-3/2018-117 kooskõlastanud Elektrilevi OÜ
võrgutasud. OÜ Velko AV poolt veeteenusel kasutatavate objektide elektritarbimisest ja
Konkurentsiameti poolt eelnimetatud otsusega kooskõlastatud võrgutasudest lähtuvalt kujuneb
kaalutud keskmiseks võrguteenuse tasuks veeteenusel 3,379 senti/kWh.
Konkurentsiamet peab põhjendatuks elektrikulu arvutamisel Elektrilevi OÜ hinnapakettidele vastavate ja Konkurentsiameti otsusega kooskõlastatud võrguteenuse tasude
rakendamise tulemusena kujunenud kaalutud keskmist võrguteenuse tasu 3,379 senti/kWh.
Elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu26
Lähtuvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 8516 sätestatust lisandub
ajavahemikul 01.05.2020 kuni 30.04.2022 elektrienergia hinnale elektriaktsiis 0,1 senti/kWh
ning lähtuvalt elektrituruseaduse § 592 lõikest 1 lisandub taastuvenergia tasu 1,13 senti/kWh27.
Elektrienergia kulu
Elektrienergia kulu kokku kujuneb elektrikoguste korrutamisel elektrienergia hinna, võrguteenuse

24

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/EE/Monthly/?view=table

25

Elektrienergia hinnas sisalduv võrgutasu komponent on ettevõtja jaoks mittekontrollitaval tasul põhinev kulu (vt otsuse
punkt 6.1)
Elektrienergia hinnas sisalduv elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu komponent on ettevõtja jaoks mittekontrollitaval tasul
põhinev kulu (vt otsuse punkt 6.1)

26
27

https://elering.ee/taastuvenergia-tasu
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hinna, elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu summaga.
Konkurentsiamet peab põhjendatuks veeteenuse osutamisel tarbitava elektrienergia
kaalutud keskmist hinda 8,987 senti/kWh (4,378 + 3,379 + 0,1 + 1,13 = 8,987).
Konkurentsiameti poolt põhjendatuks loetud veeteenuse osutamisel tarbitavast
elektrienergia kogusest 645,2 MWh ja kaalutud keskmisest elektrienergia hinnast
8,987 senti/kWh tulenevalt kujuneb veeteenuse osutamisel elektrienergia kuluks 58,0 tuh €.
Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 14 lg 2 p 1, 3 ja 4 alusel põhjendatuks lülitada
kooskõlastatavasse veeteenuse hinda elektrienergia kulu 58,0 tuh € (s.h võetud vee teenuse
osutamisega seotud elektrienergia kulu 13,9 tuh € ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse osutamisega seotud elektrienergia kulu 44,1 tuh €), kuna see on kujunenud
põhjendatuks loetud elektrienergia kogusest ja kaalutud keskmisest elektrienergia hinnast
lähtuvalt.
6.2.2.

Muud tegevuskulud

Eelnevalt on Konkurentsiamet andnud hinnangu mittekontrollitavatele kuludele (punktis 6.1) ning
kontrollitavatest kuludest elektrienergia kulule (punktis 6.2.1). Järgnevalt analüüsib
Konkurentsiamet OÜ Velko AV muid tegevuskulusid.
Juhendi punktist 4.8 tulenevalt kasutab Konkurentsiamet ettevõtja tegevuskulude analüüsil kulude
dünaamika jälgimist ajas ja selle võrdlust THI dünaamikaga ning vee-ettevõtja tegevuskulude ja
nende põhjal arvutatud statistiliste näitajate võrdlemist sarnaste vee-ettevõtjate näitajatega.
Juhendi punkti 4.6.1 kohaselt ei lülitata veeteenuse hinda ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu,
sest maksmata arvete kulu lülitamine veeteenuse hinda ning seeläbi korrektselt arveid tasuvate
isikute veeteenuse hinda ei ole põhjendatud ja õiglane korrektselt arveid tasuvate tarbijate suhtes.
Samuti ei motiveeriks maksmata arvete kulu lülitamine veeteenuse hinda ettevõtjat võlgnikega
tegelema. Veeteenuse hind, mis sisaldaks ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulusid ei vastaks
ÜVVKS § 14 lg 2 ja selle alusel välja töötatud Juhendi punktis 4.6.1 toodud põhimõtetele.
OÜ Velko AV poolt prognoositud veeteenuse muud tegevuskulud 195,0 tuh €
OÜ Velko AV on Hinnataotluse kohaselt prognoosinud kooskõlastatavas veeteenuse hinnas
kajastuvateks muudeks tegevuskuludeks kokku 195,0 tuh €. Muude tegevuskulude summadest
aastatel 2017-2021 annab ülevaate alljärgnev tabel (vt Tabel 12). Tabelis on esitatud vaid
kooskõlastatavasse veeteenuse hinda lülitatud muud tegevuskulud ning tabel ei kajasta
veeteenusega mitteseotud tegevustele jaotatud tegevuskulusid.
Tabel 12 Veeteenuse muud tegevuskulud
Rida

1
2
3
4

Näitaja

Ühik

1
Muud tegevuskulud kokku
muude tegevuskulude
muutus
Veeteenuste müügimaht
Muude tegevuskulude
erikulu

2
tuh €

Konkurentsiameti
12.03.12 otsus nr
9.1-3/12-006
3
140,2

2017
4
161,6

%
tuh m3
€/m3

214,90

250,59

0,65

0,64

2018

2019

2020

5
203,1

6
237,8

7
8
249,9 195,0

25,7

17,1

5,1

2021

-22,0

266,76 271,97 280,99 285,36
0,76

0,87

0,89

0,68
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Konkurentsiameti seisukoht muude tegevuskulude summa 195,0 tuh € kohta
Vastavalt KonkS § 13 lg-le 1 omab turgu valitsevat seisundit KonkS tähenduses ettevõtja või mitu
samal kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale
kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. KonkS § 13 lg 2 kohaselt omab turgu valitsevat
seisundit ka KonkS §-des 14 ja 15 sätestatud eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav
ettevõtja. Vastavalt KonkS §-le 15 loetakse olulist vahendit, sealhulgas loomulikku monopoli
omavaks ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, infrastruktuur või muu
oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida,
kuid millele juurdepääsuta või mille olemasoluta ei ole võimalik kaubaturul tegutseda. KonkS §
15 tulenevalt on OÜ Velko AV näol tegemist olulist vahendit omava ettevõtjaga, mis tähendab, et
tal on oma tarbijate üle turgu valitsev seisund. Seega puudub OÜ Velko AV, kui loomuliku
monopoli, tarbijatel võimalus teist teenuse osutajat valida isegi juhul, kui ettevõtja
kulutused ning sellest tulenevalt hind on tarbijatele vastuvõetamatu. Tulenevalt turgu
valitsevast seisundist on oluline kontrollida, et ettevõtja ei lülitaks oma teenuse hinda ülemäärasel
hulgal kulusid, sest ÜVVKS § 14 lg 2 tulenevalt võib veeteenuse hind sisaldada vaid põhjendatud
kulusid ja põhjendatud tulukust.
Tabelist nähtub, et Konkurentsiamet pidas oma 12.03.2012 otsuses nr 9.1-3/12-006 põhjendatuks
muid tegevuskulusid summas 140,2 tuh € (vt Tabel 12 rida 1 veerg 3). 2017. a-l olid OÜ Velko
AV tegelikud muud tegevuskulud 161,6 tuh €. Pärast Aegviidu piirkonna lisandumist 2018.a-l on
ettevõtja muud tegevuskulud oluliselt kasvanud, 2018. aasta tasemelt 203,1 tuh € 2020. aastaks
249,9 tuh €-ni. 2021.a-ks on ettevõtja prognoosinud muude tegevuskulude langust 22% võrra
võrreldes 2020. aasta tasemega ehk muude tegevuskulude summaks 195,0 tuh € (vt Tabel 12 rida
1 veerg 8).
Konkurentsiamet on seisukohal, et üldjuhul peaks muude kontrollitavate tegevuskulude
prognoos olema kooskõlas muutustega üldises majanduskeskkonnas, mille kokkuvõtvaks
näitajaks on THI. Kuna aga OÜ Velko AV veeteenuse osutamise maht ja tegevuspiirkond on
võrreldes 2012.a hindade kooskõlastusega oluliselt suurenenud (valdade liitumise järel lisandus
2018.a-l Aegviidu piirkond), siis on põhjendatud nimetatud asjaolu arvesse võtta THI muutust
järgiva põhimõtte rakendamisel (nt võib lisanduda piirkonna laienemisel konkreetsetest uutest
veemajandusobjektidest tulenevaid (lisa)kulusid, mille mõjul kogukulud THI muutust ületavad).
Samas peaks ettevõtte laienemise korral teatud kuludes (peamiselt üldjuhtimise kuludes) olema
võimalik saavutada mastaabiefektist tulenevat säästu ehk kulude efektiivsust. Samuti ei lisandu
efektiivsel majandamisel iga täiendavalt teeninduspiirkonnas lisandunud veemajandusobjekti või
torustikuosa teenindamisega (millega kaasneb müügimahu suurenemine) automaatselt sama
ühikkulu järgiv (lisa)kulu (eriti rekonstrueeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piirkondades,
kus ulatuslike investeeringute tulemusel on kaasaegne automatiseeritud ja kaugjälgitav ÜVK
süsteem).
Täiendava hinnangu andmiseks muudele tegevuskuludele arvutas Konkurentsiamet muude
tegevuskulude erikulu müügimahu suhtes (muude tegevuskulude summa jagatud võetud vee
müügimahu ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise müügimahu summaga, vt Tabel 12 rida 4).
Kui 2012.a-l tehtud otsuse andmetel oli muude tegevuskulude erikuluks 0,65 €/m3, siis 2020.
aastaks kasvas erikulu 0,89 €/m3-ni. OÜ Velko AV muude tegevuskulude erikuluks 2021.a-l
kujuneb Konkurentsiameti poolt käesoleva otsuse punktides 5.1.1 ja 5.1.2 põhjendatuks loetud
müügimahtudest tulenevalt 0,68 €/m3.
Konkurentsiamet võrdles OÜ Velko AV muude tegevuskulude erikulu Juhendi punktist 4.8.3
lähtuvalt teiste võrreldavate vee-ettevõtjate vastava näitajaga. OÜ-ga Velko AV võrreldavate vee-
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ettevõtjate muude tegevuskulude erikulu kaalutud keskmine28 on 0,68 €/m3. Seega on OÜ Velko
AV poolt 2021.a-ks prognoositud andmetel kujunenud muude tegevuskulude erikulu (0,68
€/m3) võrdne võrreldavate ettevõtjate muude tegevuskulude erikulude kaalutud keskmise
erikuluga (0,68 €/m3).
Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 14 lg 2 p 1, 3 ja 4 lähtuvalt põhjendatuks OÜ Velko AV
veeteenuse hinnas muid tegevuskulusid summas 195,0 tuh €, mis on prognoositud vähenema
võrreldes eelnevate (2018-2020) aastate kuludega ning ei ületa võrreldavate ettevõtjate
tegevuskulude taset.

7.

Investeeringud

ÜVVKS § 14 lg 2 punktist 2 tulenevalt peab veeteenuse hind katma investeeringud olemasolevate
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, mistõttu on oluline
hinnata investeeringute põhjendatust veeteenuse hinnas. ÜVVKS § 14 lg 2 p 6 tulenevalt peab
veeteenuse hind katma investeeringud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas
sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel
konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui
50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. ÜVVKS § 142
lg 10 on sätestatud Konkurentsiametile kohustus küsida valla- või linnavalitsuselt arvamust
Hinnataotluse vastavuse kohta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. Valla- või
linnavalitsuse ülesanne on läbi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava tagada
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide jätkusuutlikkus. Kohalik omavalitsus kinnitades
vee-ettevõtja poolt prognoositud investeeringute vastavust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavale kindlustab, et investeeringute lülitamisega veeteenuse hinda on tagatud ka
ÜVVKS § 14 lg 2 p 2 täitmine.
OÜ Velko AV poolt Hinnataotluses kajastatud aastatel 2014 – 2021 omavahenditest ja
laenukohustustest teostatud ja teostatavad investeeringud on kokkuvõtlikult esitatud alljärgnevas
tabelis (vt Tabel 13). Hinnataotluses kajastatud ettevõtja poolt veeteenuse osutamisega seotud
investeeringute detailsemad andmed on esitatud käesoleva otsuse lisas 1 „OÜ Velko AV
investeeringud“.
Tabel 13 Investeeringud aastatel 2014 – 2021
Jrk
Investeeringud (tuh €)
nr
1 Veevarustuse teenus
2 Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus
3 Jaotatavad varad
Veeteenuse hinda lülitatavad investeeringud
(va lõpetamata ehitised)
Veeteenuse hinda lülitatavad investeeringud kokku
koos lõpetamata ehitistega

2014 2015 2016 2017
0,0
0,0
0,7

5,0
5,0
0,0

0,7 10,0

2018

2019

0,0 0,0
24,8 0,00
0,0 8,8

26,7
112,0
0,00

339,5
347,2
0,0

1,3 5,0
0,0 16,3
6,7 13,3

24,8

138,7

686,7

8,0 34,7

8,8

2020 2021

41,0

Tulenevalt ÜVVKS § 142 lg 10 saatis Konkurentsiamet 01.04.2021 Anija Vallavalitsusele
järelepärimise arvamuse saamiseks OÜ Velko AV Hinnataotluses kajastatud investeeringute
vastavuse kohta kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.
21.04.2020 Anija Vallavalitsuselt saabunud vastuse kohaselt vastavad ettevõtja poolt

28

Analüüsitava ettevõtja näitaja põhjendatusele hinnangu andmisel lähtub Konkurentsiamet võrreldavate
ettevõtjate näitajate kaalutud keskmisest erikulust, sealjuures on kaaluks ettevõtjate müügimahud.
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Hinnataotluses kajastatud investeeringud kohalike omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavale.
Tulenevalt ÜVVKS § 14 lg 2 p 2 ja 6 ning kohaliku omavalitsuse kinnitustest, et
Hinnataotluses kajastatud investeeringud vastavad valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kavale, loeb Konkurentsiamet põhjendatuks veeteenuse hinnas OÜ Velko AV
poolt aastatel 2014-2021 omavahendite ja kohustuste arvelt teostatud/teostatavad
investeeringud summas 918,6 tuh €29 (0,7+10,0+24,8+8,8+138,7+686,7+8,0+41,0).

8.

Reguleeritava vara, kapitalikulu ja põhjendatud tulukuse arvestus

Reguleeritav vara ja kapitalikulu
Juhendi punkti 5.4 kohaselt on reguleeritava vara määramine vajalik kapitalikulu (põhivara
kulumi) ja põhjendatud tulukuse arvutamiseks. Juhendi punkti 5.5 järgi arvestatakse teistele veeettevõtjatele tasutud liitumistasud reguleeritava vara hulka.
Juhendi punkti 5.6 järgi ei arvestata reguleeritava vara hulka :
1) põhivara, mida põhitegevuses ei kasutata;
2) pikaajalisi finantsinvesteeringuid;
3) immateriaalset põhivara (välja arvatud arvutitarkvara ja programmide litsentsid ning teistele
vee-ettevõtjatele tasutud liitumistasud);
4) tagastamatu abi raames (sh sihtfinantseerimise teel) soetatud põhivara;
5) tarbijate poolt makstud liitumistasudest soetatud põhivara;
6) mittepõhjendatud investeeringuid.
Juhendi punkti 5.7 järgi kasutatakse reguleeritava vara väärtuse leidmisel põhivara bilansilist
jääkmaksumust regulatsiooniperioodi lõpus. Kapitalikulu leidmisel kasutatakse raamatupidamises
kajastuvat kulumit reguleeritavale varale.
Juhendi punktist 5.8 tulenevalt arvutatakse reguleeritav vara regulatsiooniperioodil alljärgnevalt:
RV = RVr + KK,
kus:
RV
RVr
KK

-

reguleeritav vara;
reguleeritava põhivara jääkmaksumus regulatsiooniperioodi lõpus;
käibekapital.

Juhendi punkti 5.9 kohaselt, mis tugineb senisele regulatsioonipraktikale, võetakse käibekapitali
arvestuse aluseks 5% regulatsiooniperioodi lubatud müügitulust.
ÜVVKS § 14 lg 2 punkt 5 sätestab, et veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal
oleks tagatud põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt. Seega lähtub
Konkurentsiamet reguleeritava vara leidmisel vaid vee-ettevõtja omavahendite ja tema poolt
võetud laenukohustuste arvelt soetatud põhivara jääkmaksumusest ning selle hulka ei arvata
tagastamatu abi raames ega tarbijate poolt tasutud liitumistasude arvelt soetatud põhivara.
Juhendi punkti 5.1 kohaselt on kapitalikulu veeteenuse hinda lülitatav kulu, mis on seotud

29

Konkurentsiametile on teada andmed käesolevas otsuses näidatust suurema täpsusega (kajastatud Exceli tabelites).
Arvutuste tegemisel lähtub amet Exceli tabelis kajastatud täpsematest andmetest.

27 (40)
põhivara soetamisega. Juhendi punkti 5.2 kohaselt on kapitalikulu eesmärk põhivara soetamiseks
tehtud kulutuste tagasiteenimine veeteenuse hinna kaudu põhivara kasuliku eluea vältel. Juhendi
punkti 5.3 järgi arvestatakse kapitalikulu reguleeritavalt varalt. Kapitalikulu arvestatakse
reguleeritava vara hulka kuuluvalt amortiseeruvalt põhivaralt.
Põhjendatud tulukus
Juhendi punkti 2.8 kohaselt on põhjendatud tulukus ärikasum, mis leitakse reguleeritava vara
väärtuse ja põhjendatud tulunormi korrutisena. Juhendi punktist 6.2 tulenevalt arvutatakse
põhjendatud tulukus alljärgnevalt:
PT = rp × RV;
kus:
PT
rp
RV

-

põhjendatud tulukus;
põhjendatud tulunorm (WACC);
reguleeritav vara.

Konkurentsiamet kasutab Juhendi punkti 6.3 seisukohta, kus investeeritud varade tootlikkus ei
ületa ettevõtte kaalutud keskmist kapitali hinda.
Konkurentsiamet on välja töötanud juhendmaterjali kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC)
leidmiseks kaugkütte-, elektri-, gaasi- ning vee-ettevõtjatele nimetusega „Juhend kaalutud
keskmise kapitali hinna arvutamiseks“ (Konkurentsiameti 20.11.2019 käskkiri nr 1-2/2019-019,
mis on avalikustatud Konkurentsiameti veebilehel https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesisoojus/vesi/hindade-kooskolastamine). Nimetatud juhendi punkti 5 tabelis 11 on kajastatud
kaalutud keskmine kapitali hind (WACC) vee-ettevõtjatele 4,81%.

8.1. Veeteenuse osutamisel kasutatav põhivara
Alljärgnevalt annab Konkurentsiamet hinnangu ettevõtja poolt soetatud veeteenusega seotud
põhivara lülitamise kohta reguleeritava vara koosseisu.
Hinnataotluses esitas ettevõtja andmed põhivarade soetus- ja jääkmaksumuste, investeeringute
ning kapitalikulu summade kohta (vt Tabel 14). ÜVVKS § 14 lg 2 p 5 ja Juhendi p 5.7 lähtuvalt
kasutab Konkurentsiamet reguleeritava vara arvestamisel ettevõtte omavahenditest ja kohustustest
soetatud põhivara bilansilist jääkmaksumust. Alljärgnevas tabelis on kajastatud ainult ettevõtja
omavahendite ja laenukohustuste arvelt soetatud veeteenuse osutamisel kasutatavate põhivarade
arvestus, mis ei sisalda liitumistasude ja sihtfinantseerimise arvel teostatud investeeringuid.
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Tabel 14 OÜ Velko AV veeteenuse osutamisel kasutatav põhivara
Rida Näitaja

Ühik

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Põhivara soetusmaksumus
aasta alguses (ilma
lõpetamata ehitise ja maata)

tuh € 1265,3 1436,0 1436,6 1446,6 1471,5 1480,2 1618,9 2305,6 2311,6

2

Põhivara jääkmaksumus
aasta alguses (ilma
lõpetamata ehitise ja maata)

tuh € 1219,0 1360,5 1318,4 1285,5 1268,1 1232,2 1326,6 1958,2 1893,0

3
4

Investeeringud põhivarasse
(va maa)
Põhivara kulum
(kapitalikulu)

tuh €

178,2

0,7

10,0

24,8

8,8

138,7

686,7

8,0

34,7

tuh €

36,7

42,7

42,9

42,2

44,7

44,3

55,1

73,1

73,9

2,9

2,8

3,2

3,2

2,0

0,0

5

Keskmine kuluminorm
soetusmaksumuse suhtes*

6

Müüdud, likvideeritud
tuh €
põhivara soetusmaksumuses

7

Põhivara soetusmaksumus
aasta lõpus

tuh € 1436,0 1436,6 1446,6 1471,5 1480,2

8

Põhivara jääkmaksumus
aasta lõpus

tuh € 1360,5 1318,4 1285,5 1268,1 1232,2 1326,6 1958,2 1893,0 1853,8

%

2,7

3,0

3,0

2,9

3,0

7,6

1618,9 2305,6 2311,6 2346,2

Lõpetamata ehitised ja maa
tuh €
6,4
aasta lõpus
Põhivara soetusmaksumus
10 aasta lõpus koos lõpetamata tuh €
2352,6
ehitise ja maaga
Põhivara jääkmaksumus
11 aasta lõpus koos lõpetamata tuh €
1860,1
ehitise ja maaga
* Keskmine kapitalikulunorm (rida 5) = kapitalikulu (rida 4) / [(põhivara soetusmaksumus aasta alguses (rida 1) +
põhivara soetusmaksumus aasta lõpus (rida 8)) / 2] × 100.
9

OÜ Velko AV poolt teostatud investeeringute osas on esitatud ülevaade käesoleva otsuse punktis
7. Konkurentsiamet pidas otsuse p-s 7 põhjendatuks OÜ Velko AV poolt aastatel 2014 – 2021
teostatud/ teostatavaid veeteenuse hinda lülitatavaid investeeringuid koos lõpetamata ehitistega
maksumuses 918,6 tuh € (vt Tabel 13), mistõttu on põhjendatud arvestada nimetatud
investeeringud ka põhivara koosseisu.
Tabelist nähtub, et regulatsiooniperioodi alguses on OÜ Velko AV omavahenditest ja
laenukohustustest soetatud veeteenuse osutamisel kasutatava vara soetusmaksumus
2 311,6 tuh € ning jääkmaksumus 1 893,0 tuh € (vt Tabel 14 read 1 ja 2). Lisaks sellele on
ettevõtja bilansis veeteenuse osutamiseks vajalikku vara, mis on soetatud sihtfinantseerimise
vahenditest ning mida ei ole kajastatud ülaltoodud tabelis. Regulatsiooniperioodi lõpus on
sihtfinantseerimise vahenditest soetatud veeteenuse osutamiseks kasutatavate varade
jääkmaksumus (koos lõpetamata ehitise ja maaga) kokku 8 689,0 tuh €.

8.2. OÜ Velko AV kapitalikulu veeteenuse hinnas ja reguleeritav vara
OÜ Velko AV poolt prognoositud kapitalikulu 73,9 tuh €
Hinnataotluse kohaselt prognoosib ettevõtja veeteenuse osutamisega seotud varade kapitalikuluks
2021.a-l 73,9 tuh €, millest 33,1 tuh € on võetud vee teenuse varade kapitalikulu ja 40,9 tuh €
reoveeteenusega seotud varade kapitalikulu.
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Konkurentsiameti seisukoht kapitalikulu kohta
ÜVVKS § 14 lg 2 p 2 ja 6 tulenevalt peab veeteenuse hind sisaldama investeeringuid ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks, mida veeteenuse hinnas väljendab kapitalikulu.
Juhendi punkti 5.7 kohaselt kasutatakse kapitalikulu leidmisel ettevõtte raamatupidamises
kajastuvat kulumit reguleeritavale varale. Hinnataotluse kohaselt kujuneb kooskõlastatavasse
veeteenuse hinda lülitatavaks veeteenusega seotud varadelt arvestatud kapitalikuluks
regulatsiooniperioodil 73,9 tuh €.
Veeteenuse osutamisega seotud varade keskmiseks kapitalikulu normiks regulatsiooniperioodil
kujuneb esitatud andmete kohaselt 3,2% (vt Tabel 14 rida 5 veerg 2021) ehk varade keskmiseks
elueaks 31,25 aastat (100 / 3,2 = 31,25). See näitab, et ettevõtja veeteenuse varadest suurema osa
moodustavad pikema elueaga varad.
Hinnataotluses esitatud andmetel on ettevõtja poolt veeteenuse hinda lülitatud kapitalikulu
arvutamisel kasutatavad kuluminormid ja varade kasulikud eluead järgmised:
Põhivara
Võrgustikud ja torustikud
Tootmishooned
Masinad ja seadmed
Reservuaarid ja mahutid

Kuluminorm

Kasulik eluiga

2,0 – 2,5%
2,0 – 5,0%
7,0-20,0%
2,0-2,5%

40 – 50 aastat
20 – 50 aastat
5 – 14,2 aastat
40-50 aastat

Konkurentsiamet võrdles ettevõtja raamatupidamises kasutatavaid varade eluigasid KIK-i poolt
administreeritavate EL Ühtekuuluvusfondist toetatavate projektide Juhendmaterjalides30
kajastatud varade arvestuslike kasulike eluigadega (vt Tabel 15), mis olid aluseks teostatud
investeeringute tasuvusanalüüside koostamisel.
Tabel 15 KIK-i poolt soovitatud veeteenuse osutamisel kasutatavate varade eluead
1
.
2
.3
.
4
.

vara liik
Võrgustikud, torustikud
Tootmishooned
Reservuaarid ja mahutid
Masinad ja seadmed

KIK soovitus (eluiga aastat)
40
40
40
15

Eelnevatest andmetest nähtub, et ettevõtja poolt kasutatavad varade kasulikud eluead on osalt
pikemad ja osalt lühemad, kui KIK poolt soovitatud eluead. Ettevõtja omavahenditest ja
laenukohustustest soetatud varade regulatsiooniperioodi keskmine eluiga 31,25 aastat näitab, et
suurema osa veeteenuse varadest moodustavad pika elueaga põhivarad (torustikud,
tootmishooned). Ettevõtja selgituste kohaselt rakendab ettevõtja osadele vanematele veeteenuse
varadele lühemaid kapitalikulunorme, kuna need on ehitatud varasematel aastatel, kui ei kasutatud
kaasaegseid ehitusmaterjale. Seetõttu amortiseerub osa varasid kiiremini, kui käesoleval ajal
veemajandusprojektide raames rajatud veeteenusega seotud põhivara. Uuematele ja
veemajandusprojektide raames rajatud torustikele, tootmishoonetele, seadmetele rakendab
ettevõtja KIK Juhendmaterjalides soovitatud/ soovitatutele ligilähedasi ja sellest pikemaid varade

30

1) Keskkonnaministri 01.07.2009.a määruse nr 34 lisa 2 “Juhendmaterjal projekti teostatavusuuringu, finants- ja
majandusanalüüsi ning keskkonnamõjude eelhinnangu koostamiseks, kui projekti kaasrahastamise taotlus
esitatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile“ II osa p 10 kajastatud varade kasulikud eluead.
2) Keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 lisa 2 “Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks“ p 9 kajastatud varade
kasulikud eluead (perioodi 2014-2020 ÜF toetuste puhul).
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kasulikke eluigasid.
Mida pikemaid kasulikke eluigasid kasutada, seda väiksemaks kujuneb kapitalikulu veeteenuse
hinnas, lubades tarbijatele ajas sujuvamat hinnatõusu, kuid vee-ettevõtjale võimalust teenida
varade jääkväärtuselt pikema perioodi jooksul tulukust.
Kuna ettevõte rakendab uuemate ja veemajandusprojektide raames rajatud veeteenusega
seotud põhivarade amortiseerimisel eluigasid, mis ei ole oluliselt lühemad31 KIK
Juhendmaterjalides kajastatud varade arvestuslikest kasulikest eluigadest ning varasemalt
soetatud varade puhul lähtub varade eeldatavast kasutuseast, peab Konkurentsiamet
põhjendatuks ettevõtja poolt rakendatavaid kapitalikulunorme.
Tulenevalt sellest, et Konkurentsiamet on lugenud põhjendatuks ettevõtja poolt
rakendatavad kapitalikulunormid ja määratlenud omavahendite ja kohustuste arvel
soetatud põhivara, millelt kapitalikulu leitakse (vt Tabel 14 rida 1 veerg 2021), loeb
Konkurentsiamet põhjendatuks veeteenuse varade kapitalikulu summas 73,9 tuh €, mis
ÜVVKS § 14 lg 2 p 2 ja 6 tulenevalt on põhjendatud lülitada veeteenuse hinda (s.h 33,1 tuh
€ võetud vee teenuse hinda ja 40,9 tuh € reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinda).
Reguleeritav vara
Kontrollimaks ettevõtja poolt veeteenuse hinda lülitatava tulukuse suuruse põhjendatust peab
Konkurentsiamet Juhendi punktist 5.4 lähtuvalt leidma ettevõtja reguleeritava vara väärtuse.
Juhendi p 5.8 lähtuvalt leitakse reguleeritav vara liites regulatsiooniperioodi lõpu reguleeritava
põhivara jääkmaksumusele käibekapitali väärtus. Lähtuvalt Juhendi p-st 5.9 on käibekapital 5%
lubatud müügitulust.
Tabelist (vt Tabel 14 rida 11 veerg 2021) nähtub, et ettevõtja omavahenditest ja laenukohustustest
soetatud veeteenuse põhivarade jääkmaksumus 2021.a lõpus on 1860,1 tuh €. Konkurentsiameti
poolt põhjendatuks loetavaks 2021.a veeteenuse müügituluks kujuneb käesoleva otsuse kohaselt
440,8 tuh € (vt Tabel 17 rida 10 veerg Kokku), millest lähtuvalt on käibekapital 22,0 tuh € (440,8
× 5 / 100 = 22,0). Seega kujuneb OÜ Velko AV reguleeritava vara väärtus järgmiselt:
põhivara jääkmaksumus regulatsiooniperioodi lõpus 1860,1 tuh € + käibekapital 22,0 tuh € =
1882,2 tuh €32.
Konkurentsiamet loeb põhjendatuks OÜ Velko AV veeteenuse reguleeritava vara väärtuse
summas 1882,2 tuh €, kuna nimetatud suurus põhineb ÜVVKS § 14 lg 2 p 5 kajastatul ega
sisalda tarbijate makstud liitumistasudest või sihtfinantseerimise abil soetatud vara.

8.3. Põhjendatud tulukus
OÜ Velko AV poolt taotletav veeteenuse hinda lülitatud tulukus summas 90,5 tuh €
Hinnataotluse kohaselt soovib ettevõtja kooskõlastatavasse veeteenuse hinda lülitada tulukust

ÜVK seadmetele rakendatavast ümardatud kuluminormist (7,0%) lähtuvalt (vähese erinevuse tõttu KIK soovitatust
– eluiga 15 aastat ehk kuluminorm 6,67%) mõju veeteenuse hinnale sisuliselt puudub.
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Konkurentsiametile on teada andmed käesolevas otsuses näidatust suurema täpsusega (kajastatud Exceli tabelites).
Arvutuste tegemisel lähtub amet Exceli tabelis kajastatud täpsematest andmetest
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summas 90,5 tuh €, sh tasusse võetud vee eest summas 41,3 tuh € ja tasusse reovee ärajuhtimise
ja puhastamise eest summas 49,3 tuh €.
Konkurentsiameti seisukoht tulukuse osas
Monopoolsete ettevõtete tulunorm peab olema piiratud, mida sätestab ka ÜVVKS § 14 lg 2
punkt 5 s.t, et veeteenuse hind peab olema kujundatud selliselt, et oleks tagatud põhjendatud
tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt. OÜ Velko AV on Anija vallas veeteenuseid
pakkuv monopoolne ettevõte, mistõttu tarbijatel puudub võimalus osta ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenust konkureerivatelt ettevõtjatelt.
ÜVVKS § 14 lg 2 p 5 tulenevalt peab veeteenuse hind tagama põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja
poolt investeeritud kapitalilt. Investeeritud kapital ehk reguleeritav vara on Juhendi punktist 5.7
või 5.12 ja 5.8 tulenevalt ettevõtja raamatupidamises kajastatud reguleeritavas tegevuses
kasutatava põhivara jääkmaksumus regulatsiooniperioodi lõpus, millele on lisatud käibekapital.
Juhendi punkti 2.8 kohaselt leitakse põhjendatud tulukus reguleeritavale varale põhjendatud
tulunormi rakendamisel.
Käesoleva otsuse punktis 8.2 on Konkurentsiamet lugenud põhjendatuks ettevõtja reguleeritava
vara väärtuse summas 1882,2 tuh €. Juhendi punktist 6 lähtuvalt kontrollib Konkurentsiamet
ettevõtja poolt veeteenuse hinda lülitatava tulukuse põhjendatust rakendades reguleeritava vara
väärtusele 1882,2 tuh € põhjendatud tulunormi (WACC) 4,81%. Lähtuvalt Juhendi p 6 kujuneb
maksimaalseks veeteenuse hinda lülitatavaks põhjendatud tulukuseks 90,5 tuh € (reguleeritav
vara 1882,2 tuh € × WACC 4,81% = 90,5 tuh €). Ettevõtja on Hinnataotluses soovinud lülitada
veeteenuse hinda tulukust summas 90,5 tuh €, mis ei ületa Juhendi punkti 6 põhimõtete kohaselt
arvutatud põhjendatud tulukuse maksimaalset summat 90,5 tuh €.
ÜVVKS § 14 lg-s 10 on sätestatud, et juhul, kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks on
saadud toetust riiklikest või Euroopa Liidu vahenditest, nii nagu see on toimunud OÜ Velko AV
puhul, tuleb veeteenuse hinna kooskõlastamisel kontrollida, kas veeteenuse hind tagab
tagastamatu abi saamiseks võetud kohustuste täitmise (Juhendi p 7.4).
Konkurentsiamet koostas tabeli (vt Tabel 16) kontrollimaks, kas OÜ Velko AV poolt taotletav
müügitulu on piisav tagamaks vee-ettevõtjale piisavat vaba raha ÜVVKS § 14 lg 10 tulenevate,
mõistlikel tingimustel võetud finantskohustuste katmiseks.
Tabel 16 Vaba raha
Rida
1
2
3
4
5
6
7
8

Summa (tuh €)
vee erikasutuse tasu
13,7
saastetasu
9,7
elektrienergia kulu
58,0
muud tegevuskulud
195,0
laenukohustused
52,8
põhjendatud väljaminev kassavoog regulatsiooniperioodil (rida 1-5 summa)
329,2
müügitulu kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnaga (sissetulev kassavoog)
440,8
vaba raha (rida 7-rida 6)
111,7
Kulukomponendid

Tabelist selgub, et OÜ Velko AV müügitulu kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnaga on
440,8 tuh € (vt Tabel 16 rida 7). Samas on ettevõtte põhjendatud kulutuste ja laenukohustuste
summa kokku 329,2 tuh € (vt Tabel 16 rida 6), s.h veeteenusega seotud laenukohustuste katmiseks
minev summa 52,8 tuh € (vt Tabel 16 rida 5). Seega on vee-ettevõtjale tagatud läbi veeteenuse
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hinna peale põhjendatud kulude ja laenukohustuste kandmist vaba raha 111,7 tuh € (vt Tabel 16
rida 8).
OÜ Velko AV poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hind tagab müügitulu, mis võimaldab
ÜVVKS § 14 lg 2 ning ÜVVKS § 14 lg 10 täitmist, kuna veeteenuse hinnaga on tagatud
põhjendatud kulude katmine, mõistlikel tingimustel võetud finantskohustuste tagasimaksmine (vt
Tabel 16 rida 7) ning vee-ettevõtjale jääb vaba raha 111,7 tuh € (vt Tabel 16 rida 8) ettevõtte
jätkusuutlikuks majandustegevuseks.
Eeltooduga on Konkurentsiamet ÜVVKS § 14 lg 2 p 5 tulenevalt kontrollinud, et OÜ Velko
AV veeteenuse hinnas kajastub tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt
põhjendatud ulatuses 90,5 tuh € (s.h võetud vee teenuse tasus 41,3 tuh € ja reovee
ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasus 49,3 tuh €) ja jõudnud järeldusele, et OÜ Velko
AV poolt taotletud veeteenuse hind tagab ÜVVKS § 14 lg 10 täitmise (vaba raha summas
111,7 tuh €).

9.

Veeteenuse hind

Juhendi punkti 7.1 järgi on veeteenuse hindade arvutamise aluseks lubatud müügitulu
regulatsiooniperioodil (Tlubatud). Juhendi punkti 7.2 kohaselt lülitatakse veeteenuse hindadesse
alljärgnevad kulud:
1) tegevuskulud;
2) kapitalikulu;
3) põhjendatud tulukus.
Juhendi punktist 7.3 tulenevalt kujuneb lubatud müügitulu alljärgneva võrrandi alusel:
Tlubatud = TK + A + PT,
kus:
Tlubatud
TK
A
PT

-

lubatud müügitulu;
tegevuskulud;
kapitalikulu;
põhjendatud tulukus.

Juhendi punkti 7.5 järgi peab lubatud müügitulu jagamine erinevate veeteenuste vahel olema
põhjendatud ja vastama alljärgnevale võrrandile:

kus:
Tlubatud
n

- vastava veeteenuse lubatud müügitulu;
- veeteenus.

Tulenevalt Juhendi punktist 7.6 leitakse lubatud müügitulu alusel konkreetsed veeteenuse hinnad
järgmiselt:

kus:
mn
hindn

- vastava veeteenuse lubatud müügitulu regulatsiooniperioodil;
- vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse müügimaht regulatsiooniperioodil;
- vastava veeteenuse hind regulatsiooniperioodil.
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Käesoleva otsuse punktis 5 on Konkurentsiamet põhjendatuks lugenud ettevõtja poolt
prognoositud müügimahud, punktis 6 tegevuskulud ning punktis 8 kapitalikulu ja
põhjendatud tulukuse, mille põhjal kujunevad veeteenuse hinnad alljärgnevas tabelis
kajastatuks (vt Tabel 17).
Tabel 17 OÜ Velko AV veeteenuse müügitulu ning veeteenuse hinna kujunemine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Veeteenuse hind
Müügimaht
Mittekontrollitavad kulud
Vee erikasutusõiguse
tasu
Saastemaks
Kontrollitavad kulud
Elektrienergia kulu
Muud tegevuskulud
Kapitalikulu
Põhjendatud tulukus
Lubatud müügitulu
Veeteenuse hind

Ühik
tuh m³
tuh €
tuh €
tuh €
tuh €
tuh €
tuh €
tuh €
tuh €
tuh €
€/m³

Tasu
võetud
vee eest

Tasu reovee
ärajuhtimise ja
puhastamise eest

KOKKU
veeteenuse
hinnas

144,60
13,7

140,76
9,7

285,36
23,4

13,7

0,0

13,7

0,0
56,4
13,9
42,5

9,7
196,6
44,1
152,5

33,1
41,3

40,9
49,3

9,7
253,0
58,0
195,0
73,9
90,5
440,8

144,4
0,9990

296,4
2,1056

KonkS § 181 on sätestatud eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava ettevõtja kohustus pidada
eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt
kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest, mis tuleb selgelt kindlaks
määrata ettevõtja sise-eeskirjades. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas
ettevõtja toote või teenuse hind on mõistlikus vahekorras toote või teenuse väärtusega.
ÜVVKS § 72 lg 1 kohaselt peab vee-ettevõtja lisaks KonkS §-s 181 sätestatud nõude täitmisele
pidama oma raamatupidamises kulude kohta eraldi arvestust järgmiste tegevuste kaupa:
1) veevarustus;
2) reovee ärajuhtimine ja puhastamine;
3) sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine;
4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud tegevustega seotud lisateenused;
5) liitumistasud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest;
6) muu tegevus.
KonkS § 181 ja ÜVVKS § 72 lg 1 täitmine vee-ettevõtja poolt võimaldab Konkurentsiametil
hinnata, kas iga teenuse osutamiseks tehtavad kulud saavad kaetud vastava teenuse hinnaga.
OÜ Velko AV on veeteenuste hinnad kujundanud järgmiselt:
1) Vee erikasutusõiguse tasu on ettevõtja täies ulatuses lülitanud tasusse võetud vee eest. Kuna
vee erikasutusõiguse tasu on otseselt seotud võetud vee teenuse osutamisega ning iga teenuse
osutamiseks tehtud kulu peab kajastuma vastava teenuse hinnas, siis peab Konkurentsiamet
põhjendatuks vee erikasutusõiguse tasu lülitamist tasusse võetud vee eest.
2) Saastetasu kulu on ettevõtja täies ulatuses lülitanud tasusse reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest. Kuna saastetasu on otseselt seotud reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse osutamisega ning iga teenuse osutamiseks tehtud kulu peab kajastuma vastava
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teenuse hinnas, siis peab Konkurentsiamet põhjendatuks saastetasu kulu lülitamist tasusse
reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest.
3) Elektrienergia kulu on ettevõtja jaganud võetud vee teenuse ning reovee ärajuhtimise ja
puhastamise teenuse vahel võttes aluseks konkreetse teenuse osutamiseks kasutatavate
tarbimispunktide elektrienergia kulu. Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 72 lg 1 ja KonkS §
181 tulenevalt põhjendatuks ettevõtja poolt kasutatud elektrikulu jagamise põhimõtteid, sest:
a) põhjendatud on võetud vee teenuse osutamisega seotud objektide elektrienergia kulu
lülitamine tasusse võetud vee eest, kuna iga teenuse osutamiseks tehtav kulu peab leidma
katet läbi selle teenuse hinna;
b) põhjendatud on otseselt reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamisega seotud
objektide elektrienergia kulu lülitamine reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasusse, kuna
iga teenuse osutamiseks tehtav kulu peab leidma katet läbi selle teenuse hinna.
4) Ettevõtja on muudes tegevuskuludes sisalduvad kulud jaganud vastavalt sellele, millise
teenuse osutamiseks kulu tehti. Muud tegevuskulud, mida teostatakse üheaegselt mitme
veeteenuse osutamiseks (sh üldised kulud) on vee-ettevõtja jaganud erinevate veeteenuste
vahel otsekulude proportsiooni alusel. Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 72 lg 1 ja KonkS §
181 tulenevalt põhjendatuks ettevõtja poolt kasutatud muude tegevuskulude jagamise
põhimõtteid, kuna iga teenuse osutamiseks tehtud kulu peab kajastuma vastava teenuse hinnas
ning üheaegselt mitme teenuse osutamiseks tehtavad kulud on põhjendatud jagada sellisest
põhimõttest lähtudes, mis kõige paremini näitab, kui palju on vaja üldist ressursi vastavasse
valdkonda lülitada.
5) Kapitalikulu on ettevõtja arvestanud võetud vee teenuse ning reovee ärajuhtimise ja
puhastamise teenuse hinda võttes aluseks konkreetse teenuse osutamiseks kasutatavate varade
kapitalikulu. Üheaegselt mitme veeteenuse osutamisega seotud varade kapitalikulu on jagatud
erinevate veeteenuste vahel vastavalt lähtudes teenuste müügimahtude proportsioonidest.
Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 72 lg 1 ja KonkS § 181 tulenevalt põhjendatuks ettevõtja
poolt kasutatud kapitalikulu jagamise põhimõtteid, kuna iga teenuse osutamiseks kasutatava
varaga seotud kulu peab kajastuma vastava teenuse hinnas.
6) Tulukuse on ettevõtja jaganud võetud vee teenuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuse vahel lähtudes konkreetse teenusega seotud reguleeritava vara väärtusest. Üldises
kasutuses olevad varad on jagatud erinevate veeteenuste vahel vastavalt teenuste
müügimahtude proportsioonile. Konkurentsiamet peab ÜVVKS § 72 lg 1 ja KonkS § 181
tulenevalt põhjendatuks ettevõtja poolt kasutatud tulukuse jagamise põhimõtet, kuna iga
teenuse osutamiseks kasutatav vee-ettevõtja omavahenditest ja kohustustest soetatud vara
peab võimaldama tagada põhjendatud tulukuse.
Kokkuvõtvalt on Konkurentsiamet seisukohal, et OÜ Velko AV on jaganud ÜVVKS § 14 lg
2 alusel kujundatud lubatud müügitulu erinevate veeteenuste vahel lähtuvalt ÜVVKS § 7 2
lg 1 ja KonkS § 181. Konkreetse veeteenuse müügitulu jagamisel Konkurentsiameti poolt
põhjendatuks loetud müügimahtudega on saadud kaalutud keskmised veeteenuse hinnad (vt Tabel
17).

10. Lubatud müügitulu kooskõlastatavate veeteenuse hindadega
Vastavalt Juhendi punktile 7.5 kontrollib Konkurentsiamet, et erinevate veeteenuste osutamise
eest saadav tulu kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnaga ei ületa ÜVVKS § 14 lg 2 alusel
leitud lubatud müügitulu.
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Tabel 18 Veeteenuse müügitulu regulatsiooniperioodil
Veeteenuse müügitulu regulatsiooniperioodil

Müügimaht
(tuh m³)

Veeteenuse
hind (€/m³)

Müügitulu
(tuh €)

1

Tasu võetud vee eest

144,60

0,9990

144,5

2
3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
KOKKU MÜÜGITULU

140,76

2,1056

296,4
440,8

4

Lubatud müügitulu

440,8

Konkurentsiamet on kontrolli tulemusena leidnud, et erinevate veeteenuse hindadega saadav
planeeritav tulu 440,8 tuh € (vt tabel 18 rida 3) ei ületa ÜVVKS § 14 lg 2 alusel kujunenud lubatud
müügitulu 440,8 tuh € (vt tabel 17 rida 10 veerg „KOKKU veeteenuse hinnas“ ja Tabel 18 rida 4).
Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KonkS § 181; ÜVVKS § 72 lg 1, 2, 3; ÜVVKS § 14; ÜVVKS
§ 142 ja Juhendist
otsustan:
1) Kooskõlastada OÜ Velko AV poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinnad:
-

tasu võetud vee eest

0,9990 €/m3

-

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,1056 €/m3

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu kehtib Anija vallas klientidele, kelle poolt
ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud alljärgnevaid maksimaalseid reoainete sisaldusi (vt
käesoleva otsuse p 4):
Näitaja
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heljuvainete sisaldus (HEL)
Naftasaaduste sisaldus
Ühealuseliste fenoolide sisaldus
Rasvade sisaldus

Piirväärtus
359 mg/l
12 mg/l
60 mg/l
350 mg/l
1 mg/l
0,1 mg/l
30 mg/l

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.
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Käesoleva otsusega mittenõustumisel on ettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates
käesoleva otsuse teatavaks tegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks
halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)
Marilin Tilkson
regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja
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Lisa 1 OÜ Velko AV investeeringud (otsuse punkt 7)
Jrk
Investeeringud
nr
1
2
Kooskõlastatava hinnaga teenuste
investeeringud

Ühik

1.

Veevarustuse teenus

tuh €

0,0

5,0

0,0

1.1
1.1.1

sh uusehitused ja seadmed
Veetorustik Kreutžwaldi 4
Projekti "Aegviidu alevi
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning
laiendamine" raames uute torustike
veetöötlusjaamade rajamine
Ülejõe külas veetrassi laiendamine
sh olemasolevate
rekonstrueerimine
Projekti "Aegviidu alevi
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning
laiendamine" raames Jõe tn,
Poolemõisa ja Kosenõmme vanade
puurkaevude likvideerimine,
trasside asendamine
Aegviidu VTJ 1 kaugjälgimine+
veetorustiku liiniseadme paigaldus

tuh €
tuh €

0,0

5,0

0,0

1.1.2

1.1.3
1.2

1.2.1

1.2.2
2.
2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2

3.
3.1
3.1.1

3.1.2

Reovee ärajuhtimise ja
puhastamise teenus
sh uusehitused ja seadmed
Projekti "Aegviidu alevi
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning
laiendamine" raames uute
kanalisatsioonitrasside ja
reoveepumplate rajamine
Kehra RVP kompostimisplats
Ülejõe külas veetrassi laiendamine
sh olemasolevate
rekonstrueerimine
Kehra reoveepuhasti presside
vahetus
Kehra reoveepuhasti pumpla
purustaja
JAOTATAVAD VARAD
(OMAVAHENDITEST
SOETATUD)
sh uusehitused ja seadmed
Müügiprogramm Unicalc
(veeteenuse hinda lülitatav osa
24,4%)
Tehnopargi siseviimistlus ja
elektritööd (veeteenuse hinda
lülitatav osa 51,8%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

26,7

339,5

1,3

5,0

0,0

26,7
26,7

288,6

1,3
1,3

0,0

0,0

5,0

tuh €

288,6

tuh €
tuh €

5,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tuh €

50,9

50,9

tuh €

5,0

tuh €

0,0

5,0

24,8

0,0 112,0

347,2

0,0

16,3

tuh €

0,0

5,0

24,8

0,0

347,2

0,0

0,0

0,0

16,3

0,0

tuh €

347,2

tuh €
tuh €
tuh €

24,8
5,0
0,0

0,0

0,0

0,0 112,0

tuh €

0,0

112,0

tuh €

16,3

tuh €

0,7

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

6,6

13,3

tuh €

0,7

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

6,6

13,3

tuh €

0,4

tuh €

8,4
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3.1.3

3.1.4
3.2
4.

Tehnopargi renoveerimine
soojatorustiku, remonditöökoja
ning välisvalgustuse
rekonstrueerimine (veeteenuse
hinda lülitatav osa51,3%)
Auto soetamine jääkväärtuses
(ettevõtte juhile) (veeteenuse hinda
lülitatav osa 25,8%)
sh olemasolevate
rekonstrueerimine
Põhiteenustega seotud teenused

Veeteenuse hinda lülitatavad
investeeringud
5.

6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15

Tarbijate poolt tasutud
liitumistasudest teostatud
investeeringud
Muu tegevus (hinnad ei ole
reguleeritavad ÜVVKS kohaselt
+ muu)
sh uusehitused ja seadmed
Müügiprogramm Unicalc (jagatud
vara)
Traktor John Deere
Murutraktor, koguja ja järelhaagis
kogumina arvele võetud
Välja tn 2 tootmismaa soetamine
Kalda tn 2 tootmismaa SF saamine
Anija VV-lt
Tehnopargi maa soetamine
Muruniiduk Grasshopper
sh olemasolevate
rekonstrueerimine
Aia ja Kooli tn kaugküttetorustik
Tehnopargi siseviimistlus ja
elektritööd (jagatud vara)
Kehra Lehtmetsa katlamaja
siseviimistlus ja elekter
Kehra Päästeameti soojatorustik
Kooli ja Kalda tn 2a soojatorustik
Kehra ja Lehtmetsa
kaugküttesüsteemi renoveerimine
Aia tn ja Lehtmetsa soojatorustik
Auto Škoda Praktik soetamine
Kooli 2, 2a, 4 ja Kalda tn 7
soojatorustiku renoveerimine
Kehra linn, Kooli - Mõisa
kaugküttetrassi renoveerimine
Kehra linn, Kooli - Mõisa
kaugküttetrassi renoveerimine
Sihtfinantseerimine
Kehra linn, Kose mnt- Kalda tn
kaugküttetorustik
Kehra linn, Laste ja Laste põik
kaugküttetorustik
Kehra linn, Aia tn soojatorustik
Auto Škoda Praktik soetamine

tuh €

6,6

13,3

tuh €

0,7

tuh €

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tuh €

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tuh €

0,7

10,0

24,8

8,8 138,7

686,7

7,9

34,7

tuh €

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tuh €

308,9

169,7 474,0

164,6

196,7

12,7

tuh €

2,98

0,0

0,0

0,0

164,6

196,7

12,7

258,4 240,8
31,5

0,0

tuh €

0,0

1,3

67,0

1,3

tuh €

21,8

tuh €

32,2

tuh €

30,0

tuh €

1,5

tuh €
tuh €

3,0

tuh €

305,9

13,0
226,9 240,8

168,4 407,0

tuh €

150,3

tuh €

7,8

tuh €

10,3

tuh €
tuh €

27,9
317,2

tuh €

26,2

tuh €
tuh €

32,8
2,8

tuh €

164,6

tuh €

103,5

tuh €

86,9

tuh €

120,2

tuh €

120,6

tuh €
tuh €

223,8
3,1
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6.2.16

6.2.17
6.2.18
6.2.19

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

Tehnopargi renoveerimine
soojatorustiku, remonditöökoja
ning välisvalgustuse
rekonstrueerimine (jagatud vara)
Tehnopargi ja Lehtmetsa katlamaja
renoveerimine
Kehra soojatorustik
Auto soetamine jääkväärtuses
(ettevõtte juhile) (jagatud vara)
Tagastamatu abi
(sihtfinantseerimine) arvel
teostatud investeeringud
veesektoris (v.a
ühtekuuluvusfondist saadud abi)
Valdade (Aegiidu ja Anija)
ühinemisel SF-ina üle antud
Aegviidu vee- ja
kanalisatsioonitrassid,
pumbamajad, reoveepuhastid.
Tootmismaad tasuta saadud
Projekti "Aegviidu alevi
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning
laiendamine" raames Jõe tn,
Poolemõisa ja Kosenõmme vanade
puurkaevude likvideerimine,
trasside asendamine ning uute
veetrasside, veetöötlusjaamade ja
puurkaevude rajamine
Projekti "Aegviidu alevi
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning
laiendamine" raames uute
kanalisatsioonitrasside ja
reoveepumplate rajamine

tuh €

tuh €

2,5

tuh €

301,4

tuh €

1,9

tuh €

0,03

0,0

0,0

tuh €
tuh €

801,6

1,2

942,2

1,2

0,04

6,3

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

801,6

0,03

tuh €

452,0

tuh €

490,1

8.

Tagastamatu abi
(sihtfinantseerimine) arvel
teostatud investeeringud
veesektoris ühtekuuluvusfondist
saadud vahenditest

tuh €

9.

Lõpetamata ehitise saldo aasta
lõpus

tuh €

14,8

9.1

sh liitumistasude arvelt

tuh €

0,0

9.2

tagastamatust abist
(sihtfinantseerimistest)

tuh €

0,0

9.3

ettevõtte vahenditest

tuh €

14,8

9.3.1

Tehnopargi projekteerimine
osaliselt büroohooneks (veeteenuse
hinda lülitatav osa 43,1%)

tuh €

6,4

Tehnopargi projekteerimine
osaliselt büroohooneks (jagatud
vara)

tuh €

8,4

9.3.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 (40)
Kõik investeeringud kokku (ridade 1-9
summa)

tuh €

309,6

Veeteenuse hinda lülitatavad
investeeringud kokku (sh lõpetamata
ehitised; ridade 1-4 ja rea 9.3.1 summa)

tuh €

0,7

268,4 265,6

(allkirjastatud digitaalselt)
Marilin Tilkson
regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja

10,0

24,8

980,0 613,9 1793,4

8,8 138,7

686,7

204,7

62,1

8,0

41,0

