AS Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri
(kehtib alates 13.04.2020)
Hind KM-taT Hind KM-ga

Teenuse nimetus

Avariiväljakutsed

Avariiväljakutse AS Gaasivõrk kliendile

Tasuta

Väljakutse AS Gaasivõrk võrgupiirkonda on teenustasuta, kui klient pole avarii põhjustaja
Avariiväljakutse kliendi põhjustatud avariijuhtumile
Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Avariiväljakutse teise võrguettevõtja võrgupiirkonda

Kooskõlastused ja tehnilised lähteandmed

Väljakutsed

Ettenäitamine

Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Väljakutse töödele gaasitorustiku kaitsevööndis, sh gaasitrassi asukoha tuvastamine (1 h)
Iga järgnev tund
Väljakutse kliendi tellimusel
Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Väljakutse kliendi tellimusel väljaspool tööaega
Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Tehniliste lähteandmete väljastamine detailplaneeringule
Tasu tööle kulunud lisatunni eest 39 €
Tehniliste lähteandmete väljastamine (ehitus ja rekonstrueerimisprojektide koostamiseks)
Tasu tööle kulunud lisatunni eest 39 €
Tehniliste lähteandmete väljastamine (kodutarbija gaasipaigaldise torustiku ehitamiseks)
Tasu tööle kulunud lisatunni eest 39 €
Tarbija gaasipaigaldise gaasimõõdusõlme projektdokumentatsiooni kooskõlastamine
Tasu tööle kulunud lisatunni eest 39 €
Gaasitorustiku asukohaandmete (sh teostusjooniste koopiate) väljastamine

Lekete
tuvastamine
Plommimine

90 €

108 €

60 €

72 €

50 €

60 €

60 €

72 €

90 €

108 €

50 €

60 €

50 €

60 €

20 €

24 €

39 €

47 €

20 €

24 €

25 €

30 €

Geodeetilise alusplaani ja projektdokumentatsiooni kooskõlastamine:
Väikeprojekt1
2

Keskmine projekt

45 €

54 €

Suurprojekt3

85 €

102 €

0,60 €

0,72 €

35 €

42 €

60 €

72 €

Tasu tööle kulunud lisatunni eest 39 €
Paberkandjal dokumentatsiooni kooskõlastamise eest lisatakse teenusele 75 €
Sõidu algus- ja lõpp-punktiks AS Gaasivõrk esindus. Tasu iga järgneva km eest 0,6 €
Sisetarbijapaigaldise kontroll lekkekontrolliseadmetega (1 h)
Lisandub personali sõidukulu objektile. Tasu iga järgneva tunni eest 35 €
Torustiku kontroll lekkelaboriga (1 h)
Lisandub personali sõidukulu objektile. Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Plommi paigaldus uuel esmaselt avataval AS Gaasivõrk arvestiga objektil

Tasuta

Plommi paigaldus või asendamine olemasoleva objekti mõõtesüsteemil või sulgeseadmel

50 €

60 €

10 €

12 €

75 €

90 €

60 €

72 €

60 €

72 €

60 €

72 €

Esmane plomm koos transpordiga
Iga lisanduv plomm
Gaasi sulgemine või avamine maa-alusest sulgeseadmest või hüdrolukust
Tasu iga järgneva tunni eest 60 €

Gaasi sulgemine
ja/või avamine

90 €

Esimene tund

Personali sõidukulud objektile lekke tuvastamiseks (1 km)

Tarbimisandmete
väljastamine

75 €

Sulgeseadmega torustikul gaasi sulgemine või avamine koos torustiku ja/või sulgeseadme
plommimisega kliendi juures
Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Sulgeseadmeta torustikul gaasi sulgemine või avamine koos torustiku plommimisega kliendi juures
Tasu iga järgneva tunni eest 60 €
Keevitus- ja/või kaevetööd gaasi sulgemisel või avamisel
Keevitus- ja/või kaevetööde hind on tööde teostajate poolt AS Gaasivõrk esitatud arvete summa nimetatud teenuse
eest.
Objekti maagaasi võrguteenuse tarbimisandmete edastamine (kuni 3-aastase perioodi eest) kliendile

Tasuta

Teenustasu puudub
Objekti maagaasi võrguteenuse tarbimisandmete edastamine (kuni 3-aastase perioodi eest) kliendi
poolt volitatud isikule

35 €

Tasu iga tellimuse eest 35 €

Ühe eramu või kortermaja kinnistu piirides alusplaani ja projekti kooskõlastamine.
2-3 kinnistute piirides kookõlastatav alusplaan või projekt. Sõltuvalt kinnistute suurustest kooskõlastuse maksumust suurendatakse vastavalt
kulunud ajale.
3
Suuremahuliste (üle 3 kinnistu) alusplaanide kooskõlastamine. Teede projektide ja arenduspiirkonna tehnovõrkude plaanide
kooskõlastamine.
1
2

42 €

Gaasitorustiku sulgemise/avamise teenuste osutamise kord:
1.
2.
3.
4.
5.

Gaasitarbija gaasitorustiku sulgemine/avamine hädaolukorrast tingituna toimub AS Gaasivõrk poolt tasuta.
Gaasitarbija gaasitorustiku sulgemisel võrguteenuse- või maagaasi ostu-müügilepingu tingimuste rikkumise tõttu
tarbija poolt avatakse gaasitorustik alles pärast sulgemise põhjuste kõrvaldamist.
Gaasitorustiku avamisel tasub tarbija torustiku sulgemise ja taasavamise teenuse eest vastavalt avamise hetkel
kehtivale teenuste hinnakirjale.
Kui gaasitarbija ei soovi gaasi tarbimist jätkata ning avaldab soovi lõpetada maagaasi ostu-müügi ja võrguteenuse
osutamise leping, tasub gaasitarbija gaasi sulgemise teenuse eest vastavalt kehtivale teenuste hinnakirjale.
Kui gaasitarbija soovib oma gaasipaigaldise lahtiühendamist gaasivõrgust (välistorustiku läbilõige), esitab ta
vastavasisulise avalduse 30 päeva ette ja tasub teenuse eest vastavalt ettevõtte poolt koostatud kalkulatsioonile.

