Jaanus Uiga
Subject:

FW: ENMAK 2030+

-----Original Message----From: mati@kodusoe.ee [mailto:mati@kodusoe.ee]
Sent: Thursday, November 20, 2014 3:29 PM
To: Jaanus Uiga; Rene Tammist; jako.reinaste@mkm.ee; martti.mandel@agri.ee; mart.raamat@envir.ee
Subject: Fwd: ENMAK 2030+

> Edastame MTÜ Eesti Pottsepad kommentaarid ja ettepanekud ENMAK
> meetmele SOOJUSENERGIA TÕHUS TOOTMINE ning tegevustele:
>
> 5.1.3 Tarbijate üleminek koht-ja lokaalküttele 5.1.4 Seadusandluse
> kohandamine soojusenergia tõhusaks tootmiseks Vastavalt viimase
> rahvaloenduse andmetele on Eestis piirkondi, kus 80% elamispindadest
> kasutab peamise küttena ahikütet. Eesti Keskkonnauuringute Keskuses
> 2012 läbi viidud uuringute baasil ületab ahiküttega tiheasustusega
> piirkondades tahkete osakeste sisaldus õhus kohati normi kuni 300%.
> ENMAK 2030 + näeb ette lokaal- ja kohtküttele suuremas mahus ülemineku
> ning puidu suuremal määral kasutamise soojuse tootmiseks ka koht- ja
> lokaalküttes.Tulenevalt praegu kasutuses olevate ahjutüüpide valdavas
> osas mittevastavusele keskkonnasaaste normidele teeme ettepaneku näha
> ette ENMAK 2030+ rakendamisel ka meetmed kohtkütte renoveerimise
> toetamiseks ehk ahjude ümberehitamiseks vastavalt kaasaja nõuetele.
> (Kaasaja Euroopa saastenormidele vastavate ahjude ehitust reguleerib
> standard EN 15544 ning 2015 kinnitatav vastav standard pliitide
> kohta). Samuti võiks toetada uute puiduküttel kohtkütte lahenduste
> rajamist, mis vastavad keskkonnasaaste normidele.
> Välja arendada toimiv mõõtelabor, kus saaks testida ehitatavaid
> tüüpkoldeid. Piisaks ühest laborist Eestis, kus saab teostada
> komplekseid ahjude mõõtmisi, sh. põlemisprotsessi, heitgaase ja
> kasutegurit. Mõõtmiste läbiviimine saaks toimuda vastavalt standardile
> EN 15250. Omaalgatuslikult oleme asunud tegutsema koostöös Eesti
> Maaülikooli Tehnikainstituudi Energeetika osakonna laboriga. Senine
> koostöö on olnud väga viljakas ning koostöö jätkumisest on huvitatud
> mõlemad osapooled.
> MTÜ Eesti Pottsepad omab rahvusvahelisi sidemeid ning võimekust viia
> Eestis ahjuehituse kvaliteet tasemele, mis võimaldab ka tahkeküttel
> kollete puhul tagada EL normide täitmise. MTÜ Eesti Pottsepad on
> Euroopa pottseppade assotsiatsiooni VEUKO liige (veuko.com [1]) ning
> alates 2009 aastast osalenud pottseppade täienduskoolituste
> korraldamisel. Ühtlasi on ühing pottsepa kutse andja. MTÜ Eesti
> Pottsepad on omalt poolt kõigiti valmis panustama antud arengukava
> vastavate alapunktide - ja edaspidi ka rakendusmeetmete
> väljatöötamisse.
Lugupidamisega,
Mati Malm
Kodusoe Grupp OÜ
Tel.+372 52 99 193
E-mail: mati@kodusoe.ee
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