Otseliini kasutava tootja taotlus taastuvenergia
toetuse saajaks registreerimiseks
1. Tootja info
Taotleja ärinimi, äriregistri kood:
Taotleja aadress:
Taotleja töötajate arv:
Taotleja EMTAK kood:
Taotleja IBAN ja panga nimi:

2. Tootmisseadme info
Tootmisseadme asukoht:
Tootmisseadme tehnoloogia:
Generaatori tüüp ja seerianumber:
Konkurentsiameti poolt väljastatud
tegevusloa number ja kuupäev:
Tootmisseadme esmakordne tootmise
alustamise aeg (võrgueeskirja nõuetele
vastavaks tunnistamise kuupäev) ja
nimivõimsus (MW):
Võrguühenduse liitumispunkti(de)
EIC Z-kood(id):

3. Otseliini info
Konkurentsiameti poolt väljastatud
otseliini tegevusloa number ja kuupäev:
Liinivaldaja andmelao lepingu number
ja kuupäev:
Otseliini mõõtepunkti EIC Z-kood:
Kellele edastatakse elektrienergia
(nimi, äriregistrikood):
Kas otseliini mõõtepunkt on andmelaos
tootja või tarbija nimel?
Sellest sõltub, kas IN andmelaos on tarbimine või tootmine. Kui otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijana andmelaos on märgitud
tootja ise, peab liinivaldaja otseliini kaudu edastatud mõõteandmed kajastama IN veerus. Kui otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijana
andmelaos on märgitud teine isik, peab liinivaldaja otseliini kaudu edastatud mõõteandmed kajastama OUT veerus.
Palun kirjeldage, kuidas toimub
elektrienergia edastamine lõpptarbijale
ja kuidas toimub elektrienergia
mõõtmine ning kuidas antakse võrku
tarbimata elektrienergia:

4. Toodangu info
Eeldatav aastatoodang (MWh):
Eeldatav võrku antav või otseliini kaudu
edastatav aastatoodang (MWh):
Taastuvatest energiaallikatest pärineva
toodangu eeldatav osakaal (%):

5. Taotluse esitaja info
Taotluse esitaja nimi, isikukood, amet:
Taotluse esitaja kontaktandmed
(telefon, e-post):
Isikud, kes ei ole juhatuse liikmed, aga
on volitatud kasutama green.elering.ee
infosüsteemi (nimi, isikukood,
:volituse lõppkuupäev):

Lisatud dokumendid:
Võrguleping
Võrguettevõtja kinnituskiri tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohaseks tunnistamise osas (ei ole vajalik juhul, kui kinnitus
sisaldub võrgulepingus)
Võrguettevõtja nõusolek otseliini rajamise osas
Otseliini tegevusluba Konkurentsiametilt (vajalik üle 500 kW tootmisseadmete puhul)
Tootmisseadme tegevusluba Konkurentsiametilt (vajalik üle 200 kW tootmisseadmete puhul)
Võrgulepingu omaniku nõusolek (vajalik, kui tootmisseadme omanik ei ole võrgulepingu omanik)
Tootja kinnituskiri, et tootmisseade ei ole saanud investeeringutoetust
Elektripaigaldise skeem koos seletuskirjaga, mil viisil toimub elektrienergia edastamine lõpptarbijale (või võrku) ja kuidas on
korraldatud elektrienergia mõõtmine.

Taastuvenergia toetust makstakse elektrituruseaduse § 59 alusel ja § 591 ning § 108 nimetatud tingimustel.
Samast kuupäevast, millest alates on tootjal õigus taastuvenergia toetust saada, on liinivaldajal (ehk tootjal, kes kasutab otseliini
elektrienergia edastamiseks) kohustus otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia eest maksta taastuvenergia tasu ning selle arve
aluseks olev info tuleb igakuiselt hiljemalt 5. kuupäevaks saata e-posti aadressil resupport@elering.ee.
Taotleja kinnitab, et tootmisseade ja sellega toodetud elektrienergia vastab õigusaktides toetuse saamiseks sätestatud nõuetele ja
puuduvad põhjused tootmisseadme mittekvalifitseerimiseks toetuse saajaks.
Taotleja kinnitab, et taotluses esitatud informatsioon on õige ja ta on teadlik, et ebaõige informatsiooni alusel riigiabina väljamakstava
taastuvenergia toetuse osas tekib tagasinõudeõigus.
Taotleja kohustub toetuse maksjat koheselt teavitama, kui muutuvad käesolevas avalduses esitatud andmed.
Taotleja tagab toodetud ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia mõõtmise nõuetekohase tootmisseadmega ja mõõteandmete
edastamise andmelattu vähemalt kord tööpäevas.
Taotleja on teadlik, et toetuste info on avalik ja avaldatakse Elering AS veebilehel ja Rahandusministeeriumi poolt hallatavas riigiabi ja
vähese tähtsusega abi registris.

Otseliini kaudu edastatud elektrienergiale hakatakse toetust arvestama kuupäevast, mil Konkurentsiamet on väljastanud tegevusloa üle
500 kW võimsusega tootmisseadme otseliinile või kui tootja on esitanud Eleringile koos taotlusega kõik vajalikud dokumendid otseliini
registreerimiseks ja Elering on saatnud tootja e-posti aadressile kinnituse otseliini registreerimise kohta green.elering.ee infosüsteemis.
Kuni otseliini registreerimiseni arvestatakse taastuvenergia toetust ainult võrku edastatud elektrienergia eest.

Nimi, ametikoht:
Kuupäev:

/Allkirjastatud digitaalselt/

