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DĖL ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ KEITIMO INICIAVIMO

Investors‘ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti virš 50
stambiausių ir aktyviausių investuotojų į Lietuvos ekonomiką. Mūsų asociacija siekia gerinti verslo aplinką ir
investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene.

Investors‘ Forum asociacijos nariai, paskutiniu metu, atkreipia asociacijos dėmesį į elektros tinklų apsaugos
zonų naudojimo apribojimus, kuriuos reglamentuoja Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 „Dėl
Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Taisyklės).

Asociacijos narių įsitikinimu, nustatyti požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonų reikalavimai
neproporcingai ir nepagrįstai apriboja veiklos galimybes ir investicijas į nekilnojamo turto bei kitus
infrastruktūrinius projektus tankiai apgyvendintose teritorijose. Tuo pačiu, šios teritorijos nėra efektyviai
išnaudojamos ir neprisideda prie pridėtinės vertės miestams kūrimo.

Dauguma Taisyklėse nustatytų draudimų ir apribojimų elektros tinklų apsaugos zonose (konkrečiai 19 p.)
išliko iš senesnių laikų, kai elektros skirstymas ir perdavimas buvo vykdomas oro linijomis, kurios kelia didesnį
pavojų aplinkai ir žmonėms. Pasikeitus technologijoms ir miestų teritorijose įrengus tankų požeminių elektros
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kabelių linijų tinklą, oro linijoms apsaugoti ir jų saugiam eksploatavimui užtikrinti taikomi reikalavimai tapo
neproporcingi požeminių kabelių linijų atžvilgiu, nes šios linijos yra žymiai saugesnės aplinkai ir žmonėms.

Siūlomus Taisyklių pakeitimus ir juos pagrindžiančius argumentus pateikiame prie šio lydraščio pridedamoje
lentelėje.

Pridedama:
1. Investors‘ Forum siūlomi Elektros tinklų apsaugos taisyklių pakeitimai.

Pagarbiai

Vykdomoji direktorė
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