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Ööbikuoru 1
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Teie 13.12.2016 e-kiri
Meie 05.01.17 nr 15-2/16-00032/762

Rõuge vallas Koolimaa katastriüksuse ja
lähiala detailplaneeringu eskiislahendusest
Olete esitanud Maanteeametile üle vaatamiseks Võru maakonnas Rõuge vallas Viitina külas
osaliselt riigitee nr 25195 Käätso – Rõuge – Luutsniku (edaspidi riigitee) km 13,22 – 13,45
kaitsevööndis asuvale Koolimaa kinnistule (katastritunnusega 69702:002:0057) Tartu
Maakorralduse OÜ poolt koostatud „Koolimaa katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu“
(töö nr 0160, edaspidi planeering) eskiislahenduse.
Seisukohad planeeringu koostamiseks on Maanteeamet väljastanud 05.10.16 kirjaga nr 152/16-00032/648 (edaspidi Maanteeameti kiri).
Oleme eskiislahendusega tutvunud ning esitame järgnevad tähelepanekud:
1. Palume joonisele lisada teeregistri põhine tee number ja nimetus vastavalt
Maanteeameti kirja punktile nr 4.
2. Maanteeamet palus 05.10.16 kirjas punktis nr 6 planeeringualale juurdepääsuna
kasutada kohalikku Meegomäe teed (tee nr 6970237) ja/või riigitee km 13,40
olemasolevat ristumiskohta. Eskiislahendusest nähtub, et planeeringuga on
kavandatud riigitee km 13,29 täiendav ristumiskoht. Võttes arvesse, et planeeritud
ristumiskohaga külgneval riigiteel kehtib kiiruspiirang 50 km/h on Maanteeamet
valmis kaaluma täiendava ristumiskoha lubamist. Seejuures peavad olema täidetud
Maanteeameti kirja punktis nr 7 esitatud nõuded nähtavusele (võttes arvesse ka reljeefi
eripärasid).
3. Palume Pos 1 kavandatud parkla asukoha valikul lähtuda põhimõttest, et see asuks
väljaspool külgnähtavusala. Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106
„Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi
Normid) tabel 2.14 alusel on projektkiiruse 50 km/h puhul külgnähtavuse ulatuseks
10m riigitee katte servast.
4. Planeeringuga on riigitee km 13,18 – 13,45 osaliselt riigitee alusele maale ja
kaitsevööndisse kavandatud jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT). JJT ühendab kohalikku
Meegomäe teed Viitina kaupluse juures oleva jalgrajaga. Tuginedes asjaolule, et
planeeritav JJT peab olema seotud tõmbepunktidega, peame vajalikuks JJT
ühendamist riigitee km 13,13 oleva ristumiskohaga.
5. Palume selgitada Viitina järve kohale JJT kavandamise küsimuses ka Keskkonnaameti
seisukoht.
6. Vastavalt Maanteeameti kirja punktile nr 8, palume JJT ja riigitee vahelise eraldusriba
laiuse määramisel lähtuda Normide tabelist 7.5. Aluseks võtta projektkiirus 60 km/h
rahuldaval tasemel. Kuna olemasolevalt joonisel eraldusriba laiust näidatud ei ole, on
keeruline Normides esitatud nõudele vastavust kontrollida.
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7. Olete JJT ja riigitee eraldamiseks riigitee km 13,18-13,27 kavandanud ohutuspiirde.
Palume võimalusel tagada Normide tabeli 7.5 kohane eraldusriba laius 5m ning
kaaluda ka äärekiviga lahenduse realiseerimise võimalikkust.
8. Arvestada, et planeering on ehitusprojekti koostamise alus. Ruumivajaduse
hindamiseks, ohutu liikluslahenduse planeerimiseks ja asjatundlikkuse põhimõttele
vastava projektlahenduse võimaldamiseks (vastavalt ehitusseadustiku § 10), kaasata
planeeringu koostamisse teedeinsener, kui eriteadmistega isik (PlanS § 4 lg 6).
9. Juhul kui planeeringu koostaja koostöös kaasatud teedeinseneriga jõuab järeldusele, et
JJT eraldamine riigiteest piirdega on sobivaim lahendus, palume seletuskirjas välja
tuua, missugust piiret on mõeldud. JJT ja riigitee eraldamiseks kavandatud piirde
asukoha valikul juhinduda Normide joonisest 2.14.
10. Juhime tähelepanu Normide peatükis 7.4.1 Jalgteede üldnõuded lg 8 esitatud
põhimõtetele, mille kohaselt peab jalgtee lahendus mh looma kõikidele liiklejatele
tingimused ohutuks ning mugavaks liiklemiseks ja võimaldama aastaringset hooldust.
11. Tuginedes planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 135 lg 4, mille kohaselt esitatakse
kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest ruumilise ettekujutuse saamiseks avalikul
väljapanekul detailplaneeringu lisana vähemalt üks planeeringulahenduse ruumiline
illustratsioon, palume materjalide koosseisus Viitina järve kohale kavandatud JJT
lahenduse hindamiseks esitada illustreeriv vaade (lõige).
12. Viitina küla poolses otsas (Viitina kaupluse lähistel) jääb osa kavandatud JJT
planeeringualast välja. Palume planeeringuala suurendada selliselt, et planeeringuga
kavandatud transpordimaa jääks terves ulatuses planeeringuala sisse.
13. Juhime tähelepanu tingmärkide kasutamisele planeeringus. Joonisel on tingmärkide
loendist puudu vahetult JJT servas kujutatud täppidega joon. Ühtlasi on sama
tingmärki kasutatud planeeritud JJT ning kohalikul Meegomäe tee puhul. Koolimaa
kinnistu poolses servas ei ole loetav transpordimaa katastripiir. Pos 1 asuval JJT lõigul
kattuvad JJT kahe säilitatava puu tingmärgid. Palume tingmärkide kasutamine joonisel
üle vaadata.
Põhjusel, et Maanteeametile ei esitatud üle vaatamiseks seletuskirja, tuginevad märkused
üksnes joonisele.
Palume planeeringu koostamisel juhinduda Maanteeameti 05.10.16 esitatud seisukohtadest
ning käesolevas kirjas toodud tähelepanekutest lähtuvalt ning esitada planeering
Maanteeametile kooskõlastamiseks vastavalt PlanS § 124 lg 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja
Lisa: eskiislahendus

Anni Luht
509 0807
Anni.Luht@mnt.ee
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Rõuge Vallavalitsus
Ööbikuoru 1
66201 VÕRU MAAKOND
vald@rauge.ee

Teie 10.04.2017 nr 7.1-7/565-10
Meie 20.04.17 nr 15-2/16-00032/862

Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja
sellega piirneva ala detailplaneeringust
Olete teavitanud Maanteeametit Rõuge vallas Viitina külas asuva Koolimaa kinnistu
(katastritunnusega 69702:002:0057) detailplaneeringu (edaspidi planeering) eskiislahenduse
avaliku arutelu toimumisest. Planeeritav ala ulatub osaliselt riigitee nr 25195 Käätso-RõugeLuutsniku (edaspidi riigitee) km 13,17-13,45 kaitsevööndisse.
Maanteeamet on seisukohad planeeringu koostamiseks väljastanud 05.10.16 kirjaga nr 152/16-00032/648 ning konkreetsed tähelepanekud eskiislahendusele 05.01.17 kirjaga nr 152/16-00032/762.
Oleme avalikule arutelule suunatud materjalidega tutvunud ning seisukohal, et planeeringut
tuleb korrigeerida juhindudes alljärgnevast:
1. Planeeringu seletuskirjas on läbivalt kasutatud vale riigitee numbrit. Juhime
tähelepanu, et planeeringuala külgneb riigiteega nr 25195 mitte 25295, palume
korrigeerida.
2. Tehnovõrkude planeerimisel palume tutvuda Maanteeameti kodulehel oleva
dokumendiga „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“.
Planeerimisel tuleb juhinduda põhimõttest, et riigiteega ristuvate tehnovõrkude
planeerimisel peavad need paiknema sõiduteega võimalikult risti. Vee- ja
kanalisatsioonitorustike paigaldamine on reguleeritud nimetatud dokumendi ptk 2.4
Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine, sh vee- ja kanalisatsioonitorustike
paigaldamine truubi suhtes ptk 2.4.5-2.4.7. Palume selgitada vajadust mitmest
asukohast riigiteega ristuvate tehnovõrkude planeerimiseks. Maanteeameti ettepanek
on koondada ristuvad tehnovõrgud ühte asukohta. Ühtlasi palume välja selgitada,
kellele kuulub kaabel, kust toide erinevate rajatiste toimimiseks võetakse.
3. Juhime tähelepanu, et planeeringuala külgneb riigiteega ca km 13,17-13,45 mitte km
13,22-13,45 nagu seletuskirja ptk 4.4 viidatud on. Palume kontrollida ja korrigeerida.
Samas asukohas on esitatud info, et riigitee laiuseks on ca 5,5-6,5m. Juhime
tähelepanu, et riikliku teeregistri (https://teeregister.riik.ee/mnt/index.do) kohaselt on
planeeringualaga külgneva riigitee katte laiuseks 7,0-7,3m, sh sõidutee laiuseks 6,0m.
4. Planeeringu seletuskirjas on valesti sõnastatud Maanteeameti põhimõte täiendava
ristumiskoha rajamise võimalikkuse kohta riigitee km 13,29. Oleme 05.01.17 kirjas
15-2/16-00032/762 punktis nr 2 teada andnud, et oleme valmis kaaluma täiendava
ristumiskoha rajamist kui on tagatud nõuded nähtavuskaugustele (viidatud on
Maanteeameti poolt väljastatud planeeringu koostamise seisukohtadele). Seletuskirjas
on Maanteeameti selgitust ekslikult tõlgendatud ning kirja pandud, et Maanteeamet on
kaalunud täiendava ristumiskoha lubamist kui on täidetud nõuded eraldusriba laiusele.
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5.

6.

7.

8.

9.

Palume korrigeerida ning lisada viide nähtavuskaugustele. Täiendavalt lisame, et
nähtavuskolmnurkade joonisele kandmisel tuleb juhinduda majandus- ja
taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa
„Maanteede
projekteerimisnormid“
(edaspidi
Normid)
joonisest
5.9
Nähtavuskolmnurk ristmikul peatunud sõidukile.
Võttes arvesse Viitina järve paiknemist riigitee suhtes on planeeringuga riigitee km
13,18-13,24 ette nähtud sõiduteest äärekiviga eraldatud jalgratta- ja jalgtee (edaspidi
JJT) rajamine, sh on põhijoonisel näidatud perspektiivne tee ristlõige. Juhindudes
riikliku teeregistri andmetest on olemasolevalt selles asukohas katte laiuseks 7,0-7,3m
(sõidutee laius 6,0m). Eeltoodule tuginedes on alust arvata, et esitatud ristlõige ei ole
korrektne, palume korrigeerida. Arusaamatuks jääb ka vajadus Viitina kaupluse
lähistel äärekivi riigiteele lähemale planeerimine. Võttes arvesse, et tegemist on
planeeringuga palume seletuskirjas kirjeldada, et joonisel näidatud ning seletuskirjas
esitatud lahendused on põhimõttelised ning täpsed lahendused selguvad koostöös
Maanteeametiga projekteerimise käigus. JJT-l jalakäijate ohutuse tagamiseks
planeeritud piire palume sõnastada ümber ja kasutada terminit jalakäijate piire. Piirde
tüüp selgub projekteerimisel.
JJT katte valiku osas on seletuskirjas sõnastatud, et teekatte puhul on soovitav
kasutada sademevett läbilaskvat materjali (peenkillustik, kruus). Juhime tähelepanu
Normide ptk 7.4.2 Jalgtee ristlõige punktile 2, mille kohaselt valib jalgtee katte tee
omanik arvestades seal esinevat liiklussagedust ja liikluskoosseisu ning võimalust
liigelda jalgteel aastaringselt. Eeltoodule tuginedes eelistab Maanteeamet pigem
riigiteega samaväärse kattega JJT rajamist. Täiendavalt selgitame, et olukorras, kus
JJT on kehvem kate kui sõiduteel, eelistavad kergliiklejad mugavusest lähtuvalt piki
sõiduteed liikumist, mille tagajärjel ei täida JJT enda funktsiooni. Võttes arvesse, et
tegemist on planeeringuga soovitab Maanteeamet hetkel JJT katte valiku lahtiseks
jätta.
Eelnevale punktile lisaks juhime tähelepanu planeeritud restkaevu ja sademeveetrassi
asukohale. Käesoleva planeeringu koosseisus ei ole võimalik anda asjatundlikku
hinnangut asukohale ning lahendusele, mistõttu palume ka siin sõnastada, et tegemist
on põhimõttelise lahendusega, mis täpsustub projekteerimise käigus.
Palume seletuskirja ptk 4.4 JJT paiknemise osas riigitee suhtes sõnastust parandada.
Olete kirja pannud järgneva: lähtudes Võru maakonna jalgrattateede
teemaplaneeringust kavandatakse planeeringuga teede nr 25195 ja 6970237
ristmikust paralleelselt sõiduteega riigimaantee piirile perspektiivne kergliiklustee
Viitina kaupluse lähedal paikneva jalgrajani. Kui on soovitud viidata katastriüksusele
(riigimaantee piiril), palume sõnastuses kasutada transpordimaa või riigitee aluse maa
mõistet.
Käesolevaga juhime tähelepanu 05.10.16 kirja nr 15-2/16-00032/648 punktile nr 15,
mille kohaselt ei võta Maanteeamet kohustusi planeeringuga seotud rajatiste
väljaehitamiseks. Planeeringu seletuskirjas on sõnastatud, et arendustegevusega seotud
riigitee laiendamise, uute ristmike kavandamise, jalgratta- ja jalgtee jm korral on
nende projekteerimine ja väljaehitamine KOV kohustus, kui Maanteeametiga ei lepita
kokku teisiti. Palume kohustuste võtmise osas Maanteeametile mitte viidata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
planeeringute menetlemise talituse juhtivspetsialist
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Lisa: põhijoonis
tehnovõrkude joonis

Anni Luht
509 0807
Anni.Luht@mnt.ee
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Rõuge Vallavalitsus
Ööbikuoru 1
66201 VÕRU MAAKOND
vald@rauge.ee

Teie 13.12.2016 e-kiri
Meie 05.01.17 nr 15-2/16-00032/762

Rõuge vallas Koolimaa katastriüksuse ja
lähiala detailplaneeringu eskiislahendusest
Olete esitanud Maanteeametile üle vaatamiseks Võru maakonnas Rõuge vallas Viitina külas
osaliselt riigitee nr 25195 Käätso – Rõuge – Luutsniku (edaspidi riigitee) km 13,22 – 13,45
kaitsevööndis asuvale Koolimaa kinnistule (katastritunnusega 69702:002:0057) Tartu
Maakorralduse OÜ poolt koostatud „Koolimaa katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu“
(töö nr 0160, edaspidi planeering) eskiislahenduse.
Seisukohad planeeringu koostamiseks on Maanteeamet väljastanud 05.10.16 kirjaga nr 152/16-00032/648 (edaspidi Maanteeameti kiri).
Oleme eskiislahendusega tutvunud ning esitame järgnevad tähelepanekud:
1. Palume joonisele lisada teeregistri põhine tee number ja nimetus vastavalt
Maanteeameti kirja punktile nr 4.
2. Maanteeamet palus 05.10.16 kirjas punktis nr 6 planeeringualale juurdepääsuna
kasutada kohalikku Meegomäe teed (tee nr 6970237) ja/või riigitee km 13,40
olemasolevat ristumiskohta. Eskiislahendusest nähtub, et planeeringuga on
kavandatud riigitee km 13,29 täiendav ristumiskoht. Võttes arvesse, et planeeritud
ristumiskohaga külgneval riigiteel kehtib kiiruspiirang 50 km/h on Maanteeamet
valmis kaaluma täiendava ristumiskoha lubamist. Seejuures peavad olema täidetud
Maanteeameti kirja punktis nr 7 esitatud nõuded nähtavusele (võttes arvesse ka reljeefi
eripärasid).
3. Palume Pos 1 kavandatud parkla asukoha valikul lähtuda põhimõttest, et see asuks
väljaspool külgnähtavusala. Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106
„Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi
Normid) tabel 2.14 alusel on projektkiiruse 50 km/h puhul külgnähtavuse ulatuseks
10m riigitee katte servast.
4. Planeeringuga on riigitee km 13,18 – 13,45 osaliselt riigitee alusele maale ja
kaitsevööndisse kavandatud jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT). JJT ühendab kohalikku
Meegomäe teed Viitina kaupluse juures oleva jalgrajaga. Tuginedes asjaolule, et
planeeritav JJT peab olema seotud tõmbepunktidega, peame vajalikuks JJT
ühendamist riigitee km 13,13 oleva ristumiskohaga.
5. Palume selgitada Viitina järve kohale JJT kavandamise küsimuses ka Keskkonnaameti
seisukoht.
6. Vastavalt Maanteeameti kirja punktile nr 8, palume JJT ja riigitee vahelise eraldusriba
laiuse määramisel lähtuda Normide tabelist 7.5. Aluseks võtta projektkiirus 60 km/h
rahuldaval tasemel. Kuna olemasolevalt joonisel eraldusriba laiust näidatud ei ole, on
keeruline Normides esitatud nõudele vastavust kontrollida.
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7. Olete JJT ja riigitee eraldamiseks riigitee km 13,18-13,27 kavandanud ohutuspiirde.
Palume võimalusel tagada Normide tabeli 7.5 kohane eraldusriba laius 5m ning
kaaluda ka äärekiviga lahenduse realiseerimise võimalikkust.
8. Arvestada, et planeering on ehitusprojekti koostamise alus. Ruumivajaduse
hindamiseks, ohutu liikluslahenduse planeerimiseks ja asjatundlikkuse põhimõttele
vastava projektlahenduse võimaldamiseks (vastavalt ehitusseadustiku § 10), kaasata
planeeringu koostamisse teedeinsener, kui eriteadmistega isik (PlanS § 4 lg 6).
9. Juhul kui planeeringu koostaja koostöös kaasatud teedeinseneriga jõuab järeldusele, et
JJT eraldamine riigiteest piirdega on sobivaim lahendus, palume seletuskirjas välja
tuua, missugust piiret on mõeldud. JJT ja riigitee eraldamiseks kavandatud piirde
asukoha valikul juhinduda Normide joonisest 2.14.
10. Juhime tähelepanu Normide peatükis 7.4.1 Jalgteede üldnõuded lg 8 esitatud
põhimõtetele, mille kohaselt peab jalgtee lahendus mh looma kõikidele liiklejatele
tingimused ohutuks ning mugavaks liiklemiseks ja võimaldama aastaringset hooldust.
11. Tuginedes planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 135 lg 4, mille kohaselt esitatakse
kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest ruumilise ettekujutuse saamiseks avalikul
väljapanekul detailplaneeringu lisana vähemalt üks planeeringulahenduse ruumiline
illustratsioon, palume materjalide koosseisus Viitina järve kohale kavandatud JJT
lahenduse hindamiseks esitada illustreeriv vaade (lõige).
12. Viitina küla poolses otsas (Viitina kaupluse lähistel) jääb osa kavandatud JJT
planeeringualast välja. Palume planeeringuala suurendada selliselt, et planeeringuga
kavandatud transpordimaa jääks terves ulatuses planeeringuala sisse.
13. Juhime tähelepanu tingmärkide kasutamisele planeeringus. Joonisel on tingmärkide
loendist puudu vahetult JJT servas kujutatud täppidega joon. Ühtlasi on sama
tingmärki kasutatud planeeritud JJT ning kohalikul Meegomäe tee puhul. Koolimaa
kinnistu poolses servas ei ole loetav transpordimaa katastripiir. Pos 1 asuval JJT lõigul
kattuvad JJT kahe säilitatava puu tingmärgid. Palume tingmärkide kasutamine joonisel
üle vaadata.
Põhjusel, et Maanteeametile ei esitatud üle vaatamiseks seletuskirja, tuginevad märkused
üksnes joonisele.
Palume planeeringu koostamisel juhinduda Maanteeameti 05.10.16 esitatud seisukohtadest
ning käesolevas kirjas toodud tähelepanekutest lähtuvalt ning esitada planeering
Maanteeametile kooskõlastamiseks vastavalt PlanS § 124 lg 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja
Lisa: eskiislahendus

Anni Luht
509 0807
Anni.Luht@mnt.ee
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ELEKTRILEVI OÜ KAGU-EESTI REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 247158
Väljastatud: 19.12.2016
Kehtivad kuni: 19.12.2018
1. Tehniliste tingimuste taotleja:
Taotleja aadress:

Rõuge Vallavalitsus
Ööbikuoru tänav 4 Rõuge alevik Rõuge vald
Võru maakond 66201
Taotleja telefon:
785 9312 505 3143
Taotleja E-Mail:
maa@rauge.ee
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
13.12.2016 nr 247158
2. Liidetava elektripaigaldise
detailplaneering, Tehnilised tingimused
iseloomustus:
detailplaneeringuks
Koolimaa kinnistu Viitina küla Rõuge vald
Võru maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3 x (3 x 25 A)
Elektriline aadress:
Toitealajaam:
Toitefiider:
Jaotusalajaam:
Sektsioon:
Jaotusfiider:
RÕUGE 110/10
RUUSMÄE:R Aigari IIs
F1
QU
Tarbijate varustamine elektrienergiaga näha ette Aigari 10/0,4 kV AJ 0,4kV fiidrilt F1.
Planeeringus ühildada teedega elektriliini(de) koridor(id) toitepunktist kuni
liitumiskilpideni. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt
mitmekohalistena. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (ViideNõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks).
Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada Elektrilevi OÜ-le
notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki.
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille
kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
Detailplaneering tuleb kooskõlastada Eletrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine
toimub e-teeninduses, www.elektrilevi.ee. Lähemalt saab kooskõlastmise kohta lugeda
meie kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine). Selleks esitada
taotlus iseteenindusportaalis aadressil
https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks.
Kooskõlastamiseks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul
*.dwg formaadis.
Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu
tehnilised tingimused koostanud isikult.
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist
projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute
aadressid.
Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks
pöörduda Elektrilevi OÜ poole.
Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate
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kaablite trasside servituudi alad.
Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja
toitekaabli kingadel

Kinnitaja:
Andres Kangro
Võrgu planeerija
Koostas:

Andres Kangro

Telefon:

53 49 1331
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