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Päikesejaamade kasumlikkuse hindamise rakenduskava lisa 2 

 

 

Andmete korrigeerimine tegelikuga 

Rakendada kasumlikkuse hindamise mudelis alates 2023: 

• 2022. aasta THI määrana 19,4 % 

• 2022. aasta osas päikeseparkide kaalutud keskmise börsihinnana 202,18 €/MWh 

• alates 01.01.2023 bilansihaldus tasu 6 €/MWh 

• 5 aasta kaalutud keskmise päikese börsihinna keskmisena on arvestatud 86,75 €/MWh 

Vastavalt 07.07.2022 avalikustatud Päikeseenergia tootmisüksuste kasumlikkuse sektoripõhisele 

analüüsile on 31.12.2022 seisuga gruppide tasandatud kulude piirmäärad (LCOE, sisaldab 

diskonteeritud kulusid, mida on korrigeeritud maksimaalse tasuvusmääraga) esitatud järgnevad 

tabelis: 

Grupp LCOE koos maksimaalse tasuvusmääraga (eur/MWh) 

31.12.2022 seisuga 

Grupp 1 171,80 

Grupp 2 123,47 

Grupp 3 122,47 

Grupp 4 118,33 

 

 

Rakenduskavas märgitud erandi, mil loetakse, et toetusalune tootmisseade kasumlikkuse 

piirmäärasid ei ületa, rakendamise tingimused 

1. Elektrienergia müümine tarbijale: 

1.1. Tarbija on elektrienergiat oma tarbeks kasutav isik vastavalt ELTS § 12 lõikele 1. 

1.2. Elektrienergia edastatakse tootmisseadmest tarbijale elektrituruseaduse kohase otseliini 

kaudu, mis on registreeritud andmevahetusplatvormil hiljemalt 07.07.2022. 

1.3. Vähemalt 95% kalendriaastas tootmisseadmega toodetud elektrienergiast peab olema 

müüdud tarbijale fikseeritud hinna alusel ning tarbitud tarbija poolt oma tarbeks. 

2. Pikaajaline fikseeritud leping: 

2.1. Pikaajaliseks lepinguks loetakse fikseeritud hinnaga lepingut, mis kehtib kogu perioodi, 

mil makstakse toetusi. 

2.2. Hind on lepingus fikseeritud ega ületa koos toetusega vastavale grupile kehtivat lubatud 

kasumlikkuse piirmäära 12 aasta jooksul alates 01.01.2021. 

3. Erandi rakendamiseks: 

3.1. Tootja peab esitama e-posti aadressile solar@elering.ee hiljemalt 31.12.2023 punktis 2 

nimetatud tingimustele vastava pikaajalise fikseeritud lepingu. 
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3.2. Tootja peab Taastuvenergia infosüsteemis (green.elering.ee) registreerima info 

fikseeritud hinnaga müügilepingu kohta ning esitama igal kalendriaastal hiljemalt 31. märtsiks 

elektrimüügi hinna vastava toetuse perioodi kohta. 

4. Erandit ei saa kasutada ning tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest antava toetuse 

ülempiiri välja arvutamisel tuginetakse kasumlikkuse hindamise metoodikale, kui: 

4.1. Tootmisseade kuulub kasumlikkuse metoodika järgi 4. gruppi, millel puudub seos otsese 

tarbijaga; 

4.2. Tootmisseadme toodetud elektrienergiat müüakse võrku, võrgu kaudu või ilma füüsilise 

elektrienergia tarneta sõlmitavate finantstehingute raames (nn hedge ehk riskimaandamise 

tehingud); 

4.3. Tarbija tarbimisvõimsus ja maht on väiksemad kui tootmisseadme tootmisvõimsus ja 

maht. 

 


