
TEHNILISED TINGIMUSED 323458

TAOTLUSE ESITAJA
Nimi / ärinimi

Hendrikson & Ko OÜ

Isiku- või registrikood

10269950

Kontaktaadress Tänav / maja / korter

Tartu, Raekoja plats, 8

Sihtnumber

51004

Maakond

Tartu maakond

Telefon

5340 3739

e-post

hendrikson@hendrikson.ee;arve@hendrikson.ee

Kontaktisik Nimi

Evely Ehrpas

Telefon

56675598

e-post

evely@hendrikson.ee

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT
Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Uitro Neeme küla Jõelähtme vald Harju maakond

Tarbimiskoht Katastriüksuse number

24505:001:1821

Minimaalne 1-faasiline lühisvool Maksimaalne 3-faasiline lühisvool

Piirkonna alajaam Toitefiider Jaotusalajaam Jaotusfiider

TOOTEVALIK
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED
Faaside arv

3

Amprite arv

125 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
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KLIENDI TEGEVUSED
-Uitro, Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond kinnistu detailplaneeringu ala planeeeritavate uute
kruntide (pos. 2, 3, 4, 5) elektrivarustus 4x32A kokku 128A näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest
toitega projekteeritavatelt 0,4kV maakaablitelt.
-Projekteeritavate 0,4 kV maakaabelliinide toide näha ette projekteeritavatest jaotuskilpidest.
- Kinnistute nr. 4 ja 5 piirile projekteeritava jaotuskilbi ja liitumiskilpide toide näha ette sisselõikega
olemasolevasse maakaablisse tunnusega 72561.
- Kinnistu nr. 3 piirile projekteeritava jaotuskilbi ja liitumiskilbi toide näha ette olemasoleva liitumiskilbi
146019LK juurde projekteeritavast jaotuskilbist. Liitumiskilbi 146019LK juurde projekteeritava jaotuskilbi
toide olemasolevalt maakaablilt tunnusega 72561
- Kinnistule nr. 2 projekteeritava liitumiskilbi toide näha ette kinnistu nr. 3 piirile projekteeritavast
jaotuskilbist.
- Planeeringuga määrata: Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist ja jaotus-
liitumiskilpide asukohad.
- Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel
katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele. Liitumispunktist
elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava maakaabelliini.
- Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisele
servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja
koormustega.
- Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >
Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu
tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:
kooskolastus@elektrilevi.ee .
- Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.
- Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul
sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
- Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.
-Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu
sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA
Nimi

Sander Tiismaa

Koostatud: 22.03.2019

Kehtib kuni: 22.03.2021
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