UUDISKIRI
2019. aasta viimane number

Biogaasist elektrienergia tootmismahtude 2019. aasta kokkuvõte kajastub järgmises uudiskirjas. Nagu juba tavaks on saanud, siis
toome terve aasta jooksul biogaasist toodetud elektrienergia võrku tootmise mahud välja iga tuleva aasta I kvartali uudiskirjas.
Seda põhjusel, et Elering avaldab väljamakstud toetused taastuvenergiale ja tõhusa koostootmise režiimis toodetud
elektrienergiale iga kuu 15.kuupäevaks, mistõttu saame käesoleva aasta detsembrikuu mahud teada uue aasta 15. jaanuariks.
Seetõttu peame õigeks avaldada antud koondnumbrid edaspidi iga uue aasta esimese kvartali uudiskirjas.

Ülevaade biometaani tootmisest ja tarbimisest
2018.aastal (täpsemalt aprillis) alustati Eestis biometaani tootmist ning kogu 2018.aasta peale
toodeti kokku 39 993 MWh ulatuses biometaani päritolutunnistusi, millest kõik tarbiti ära
transpordisektoris. 2019.aastal on 11 kuuga toodetud
kokku 57 263 MWh biometaani. Seega ajast, mil Eestis
algas biometaani tootmise ja tarbimise ajastu kuni
2019.detsembri alguseni on Eestis toodetud ja ühtlasi
transpordisektoris ka ära tarbitud 97 256 MWh
biometaani.

Foto: Eestis ümberehitatud Volvo CNG veoauto on üks paljudest, millesse võib tankida kodumaist biometaani (EBA)

Biometaan Lätis ja Leedus - kas kaugem plaan või lähitulevik?
Paljud on pöördunud EBA poole küsimusega, mis toimub biometaani valdkonnas meie
lõunanaabrite juures. Uurisime natuke olukorda lähemalt ning anname ülevaate.

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon|www.eestibiogaas.ee |

Lätis biometaani ei toodeta. Euroopa Liidu liikmesriikide seas on Läti üks väiksemaid
taastuvenergiasse panustajaid, olles samal ajal üks suurimaid kasvuhoonegaaside emiteerijaid.
Riiklik plaan biometaani kasutuselevõtu suhtes on samuti puudulik ning riiklikus taastuvenergia
tegevuskavas pole konkreetsemalt välja toodud biometaani eesmärke ning kuidas nendeni jõuda.
Lisaks pole biometaani suhtes pandud standardeid. Sellele vaatamata avati käesoleva aasta suvel
Lätis esimene avalik CNG tankla, millest kirjutasime lähemalt meie uudiskirjas nr 2. Detsembri
alguses avati Lätis ka teine CNG tankla Riias, aadressil Lubānas iela 102.
Leedus seevastu on olukord lootusrikkam, kuna praeguste plaanide kohaselt alustab esimene
biometaani jaam tootmisega juba 2020.aasta teises pooles. Riikliku energiasõltumatuse
strateegia tegevuskavas on ette nähtud rahaline toetus biometaani tootmiseks
põllumajandusjäätmetest ja segaolmejäätmetest. Alates 2022. aastast on prognoositud
hinnanguliselt tarbida transpordisektoris 11,63 GWh ulatuses biometaani aastas. Samuti
reguleeritakse käimasoleval hetkel toetusmeetmete kohaldamist, mis suurendaksid biometaani
kasutamist transpordis. Lisaks nähakse Leedus ette biometaani võrku sisestamisel kuni 40%-list
soodustust liitumispunkti väljaehitamisel biometaani tootjale.

Foto: ZS Mezaciruli biogaasijaam Lätis (EBA)

KIK toetas Tartu linnaliinibusside üleviimist biometaanile
KIK otsustas toetada Tartu linnaliinide ja Pärnu linnalähiliinide rohegaasibusside kasutuselevõttu
ca 2,6 miljoni euroga. Tartu linnas hakkab alates 2020. aasta algusest 64 bussi sõitma
biometaaniga. Pärnu linnalähiliinide 11 bussi kasutavad biometaani juba selle aasta novembrist.
„Astusime sammu lähemale, et saavutada taastuvenergia eesmärk transpordisektoris
- taastuvate kütuste osakaal transpordis peab 2020. aasta lõpuks olema 10%,“ selgitab toetuse
tagamaid KIKi juhataja Andrus Treier. „Tartu ja Pärnu projektidega väheneb CO2 emissioon
umbes 11 tuhat tonni CO2 ekvivalendi võrra aastas. See vastab umbes 3100 keskmise läbisõiduga
sõiduauto aastasele CO2 heitele.“ Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnab, et alates selle aasta
juulikuust on Tartu ühistranspordis kasutusel üksnes gaasibussid ning nüüd biometaani
kasutusele võtmine võimaldab muuta meie ühistranspordi äärmiselt keskkonnasõbralikuks.
Eesti Biogaasi Assotsiatsioon|www.eestibiogaas.ee |

„Tartu suur eesmärk on transpordist tuleneva keskkonnamõju vähendamine ning biometaani
kasutuselevõtt võimaldab meil astuda selles suunas pika sammu edasi."
KIK toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Tartu linna projekti 2,23 miljoni euroga ning Pärnu
oma 400 tuhande euroga. Projektide kogumaksumused on vastavalt 7,66 ja 1,33 miljonit eurot.
Lisaks sõidavad juba 2018. aasta kevadest Pärnu linnas 18 CNG bussi. KIKi toetus
Ühtekuuluvusfondi vahenditest oli toona 620 tuhat eurot ning projekti kogumaksumus 2 miljonit
eurot. Taotlusvoor biometaani ühistranspordis kasutuselevõtu toetamiseks on jätkuvalt avatud
ning kõigil kohalikel ühistranspordikeskustel on võimalik saada toetust biokütuse hinnavahe
kompenseerimiseks. Toetuse töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (allikas:
KIK)

Eesti biometaani tootjad osalevad Toidupanga projektis
Eesti ettevõtted Alexela AS, Eesti Gaas AS ning meie kaks biometaani tootjat – Biometaan OÜ ja
Rohegaas OÜ annetasid Toidupangale uue Mercedes-Benz Spinter NGT kaubik-sügavkülmiku,
mida käitab kodumaine taastuvkütus biometaan. Eesmärk on seeläbi päästa kaubanduses
äraviskamisele määratud toitu, aidata puuduses elavaid inimesi ja säästa keskkonda. Vaata videot
bussi üleandmisest Toidupangale siit!

Foto: Ettevõtted, mis toetasid Mercedes-Benz Spinter NGT kaubik-sügavkülmiku üleandmist Toidupangale (ekraanikuva ERR-i
videost)

Avati Balticconnector
11.12.2019 tähistati samaaegselt nii Paldiskis kui Helsingis toimunud pidulike tseremooniate
käigus Balticconnectori avamist ja Balti-Soome ühise gaasituru loomist. Gaasiühenduse avasid
Eesti president Kersti Kaljulaid ja Soome president Sauli Niinistö.
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Balticconnectori gaasiühenduse kasutusele võtmisega liidetakse esmakordselt Euroopas kolme
riigi – Soome, Eesti ja Läti – gaasiturud ühiseks Balti turuks kokku. Balticconnectori gaasiühendus
on viimase aja suurim taristuprojekt Eestis ja Soomes, olles ühtlasi üks Euroopa Liidu ühise
gaasituru võtmeprojekte. Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes
on 77 kilomeetrit. Maapealse osa pikkus on Eestis 55 ja Soomes 21 kilomeetrit. Eesti-Läti
gaasiühendus muutus ümberehituste käigus kahesuunaliseks.

Foto: Balticconnectori avamine siinpool Soome lahte (EBA)

Arvestades Soome ja Baltikumi biometaani potentsiaali on ühendus oluliseks tõukejõuks ka kogu
biogaasisektori arengule, omades seega lisaks energeetikale ja tööstussektorile suurt positiivset
mõju tervele transpordi - ja põllumajandussektorile selliselt, et tulevikus saaks biometaani
liikumisel mööda Balticconnectorit olema samuti oluline roll.

Euroopa biogaasisektor paistab helge
Biometaani väljavaated Euroopas näevad välja head. Konservatiivsete hinnangute kohaselt peaks
biometaani tootmismahud 2030. aastaks kasvama kümnekordselt.
Kogu Euroopa biogaasisektor toodab praegu umbes 2 miljardit kuupmeetrit biometaani aastas,
mis on väike osa kogu ELi gaasi tarbimisest, mis praegu on umbes 470 miljardit kuupmeetrit
aastas. "Praegu pole see midagi - see on piisk meres," ütleb Prantsuse rahvusvaheliste suhete
instituudi (IFRI) energeetikadirektor Marc-Antoine Eyl-Mazzega.
Suurem osa toodangust asub praegu Saksamaal, kus on umbes 9500 biogaasijaama, mis on üle
poole praegu kogu ELis töötavate jaamade arvust. Tööstuskonsortsiumi Gas for Climate’i tellitud
uuring väidab, et 2050. aastaks võiks biometaani tootmine ainuüksi Euroopas tõusta 98 miljardi
kuupmeetrini aastas. Antud uuringut on aga kritiseerinud Keskkonnasäästliku Transpordi
Rahvusvaheline Nõukogu (ICCT), mis on oma raportites hinnanud 2050. aastaks Euroopas
biometaani tootmise potentsiaali 36 miljardi kuupmeetrini aastas.
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Foto. Euroopa Biogaasi Assotsiatsiooni poolt väljakäidud joonis biometaani tootmismahtude kohta Euroopas kuni aastani 2037

Euroopa üks eesrindlikumaid on aga Taani Kuningriik, mis prognoosib maagaasi biometaaniga
asendada aastal 2025, sest siis hakkab vaikselt võrdsustuma riigis biometaani ja maagaasi
tootmine. Alates 2035. aastast asendab Taanis toodetav biometaan täielikult maagaasi (allikas:
EURACTIV.com ja Euroopa Biogaasi Assotsiatsioon)

Volkswagen esitles CNG-elektri pisitkhübriidi ideeauto kontseptsiooni
Hübriidautod, kus bensiini või diiselkütust kasutavat sisepõlemismootorit on kombineeritud
elektrimootoriga, on olnud turul saadavad
juba aastaid. Nüüd on päevakorral ka CNGelektri hübriid, mida hiljuti esitles Berliinis
ideeauto tasandil Volkswagen Grupp oma
lipulaeva Passati baasil CNG Mobility näituse
raames. Antud mudeli väljatöötamine võttis
aega terve aasta, milles on ühendatud Passat
GTE pistikhübriidi jõuajam (8,8 kWh aku ja 85
kW elektrimootor) ja Volkswagen Golf TGI
1,4-liitrine
gaasimootor.
Loodame
omaltpoolt, et antud mudel lülitatakse
Volkswageni poolt lähiaastatel tootmisesse.
Foto. CNG-elektri pistikhübriidi ideeauto kontseptsioon (CNG-Mobility.ch)

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon|www.eestibiogaas.ee |

EESTI BIOGAASI ASSOTSIATISOON

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon|www.eestibiogaas.ee |

