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Töö konsultant (konsultandid): Sisu kirjeldus:
Käesoleva lõputöö eesmärk on leida kõige optimaalsem võrgutariif avalike hoonetele. Selle
raames tekkivate probleemide analüüs, lahendamine, kirjeldamine ning arvutusmetoodiga
välja töötamine.
Käesolev bakalaureuse töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade
ning kirjeldatakse võrgutariifi olemust, Eestis tegutsevate võrguettevõtjate rolli hinna
kujunemisel. Teine peatükk kirjeldab võrgutariifi olemust. Kolmas peatükk baseerub
võrgutariifi arvutusmetoodika koostamisel ning seejärel optimaalse võrgutariifi arvutamisel.
Neljandas peatükis on antud ülevaade optimaalsele võrgutariifi valiku printsiibile erinevatele
tarbimiskohtadele.
Antud töös samuti kuuluvad lahendamisele järgmised küsimused:
·

Millest koosneb võrgutariif?

·

Millised tarbijad milliseid võrgutariife saavad valida?

·

Kuidas mõjutab elektrienergia hind avatud elektriturul võrguteenuse hinda?

·

Millist mõju avaldab võrgutariifi püsikomponent?

Märksõnad:
võrgutariif, võrguettevõtjad, võrgutariifi õigusaktid, arvutusmetoodika, võrguteenus,
tarbimisandmed, optimaalne võrgutariif.
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Consultant(s): Abstract:
The purpose of this present work is to find most optimal grid tariff for public buildings, the
description of arising problems, analysis, solving and describing the calculation methodology.
This bachelor's work consist of four chapters. The first chapter provides an overview and
describes the grid tariffs, the price formation system and grid tariff legislations. The second
chapter describes the grid tariffs. The third chapter is based on grid tariff calculation
methodology for calculating the most optimum grid tariff. The fourth chapter is an overview
of selection of the optimal grid tariff principle for different places of consumption.
This work also includes answers for the following issues:
·

What does grid tariff consist of?

·

Which consumers can choose what kind of grid tariff they use?

·

What affects the price of electricity in an open electricity market?

·

The impact of the fixed component?
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