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Lühendid ja seletused 
Biogaas   Biogaas on anaeroobse kääritamise teel saadud gaasiline kütus, mis 

           koosneb 50 - 70% metaanist (CH4), 30 - 40% süsinikdioksiidist (CO2)  
 ja teistest komponentidest nagu N2, O2, NH4, H2S.  

Biometaan   tehniliselt puhastatud biogaas, sisaldab >97% metaani (CH4).  
  Biometaan on sel juhul kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse  
  maagaasi, sh on ta kasutatav surugaasiautodes ilma piiranguteta nii  
  puhtal kujul kui segus maagaasiga. 
CNG    surumaagaas (compressed natural gas, säilitatakse balloonis 200-300  
  bar surve all) 
Digestaat  kääritusjääk, vedelas ja tahkes olekus ained, mis jäävad järele pärast  
  anaeroobset käärimisprotsessi biogaasi kääritis. Mõlemad fraktsioonid  
  on kasutatavad taimekasvatuses väetistena. Mõnede substraatide puhul  
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  (näiteks reoveemuda) on vajalik täiendav substraatide eeltöötlus või  
  kääritusjäägi järeltöötlus  selle hügieniseerimiseks enne kasutamist  
  toiduviljade või loomasöödataimede väetistena.  
HD  raskeveok, bussid, veoautod jne (heavy duty vehicle) 
EAS    Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
EL    Euroopa Liit 
Ktoe     tuhat nafta ekvivalent tonni (kilo ton of oil equivalent)  
metaankütused maagaas ja biometaan (CH4 95-99% ja CO2 5-1%). 
LD   sõiduauto, kergeveok (light duty vehicle) 
LPG    vedelgaas (liquified petrol gas, propaan, butaan ja teiste gaaside segu,  

fossiilne, õhust raskem, säilitatakse ja tangitakse 6 bar juures) 
LNG    veeldatud maagaas (liquified natural gas, metaan, säilitatakse miinus 

162°C juures) 
NGV   metaankütuseid kasutav sõiduk (Natural & bioGas Vehicle) 
Nm3   normaalkuupmeeter, väliskirjanduses kasutatakse ka m3(STP) see on  

gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks 
on temperatuur 273,15 kelvini järgi ja rõhk 101,3 kilopaskali (ehk 
temperatuuril + 0° C ja absoluutsel gaasi rõhul 1.01325 bar-i) 

OEM   originaalseadmete tootja (original equipment manufacturer) 
 
 

Sissejuhatus  

Biogaasi omadused, potentsiaal ja kasutamine 
Biogaasi saadakse biomassi anaeroobse kääritamise teel ja see on üks viis toota 
biogaasi taastuvatest energiaallikatest. Anaeroobse käärimise protsess on olemuselt 
sama, mis toimub looduses lehma organismis või soodes. Biomassi saab aga jagada 
põllumaal kasvavaks biomassiks nagu hein, teraviljad, õlikultuurid ja tootmises 
tekkivaks biomassiks nagu sõnnik, reoveemuda ning orgaaniliselt lagunevad jäätmed. 
Saadud biogaasi kütteväärtus jääb enamasti vahemikku 5-7 kWh/m3. Lisaks on 
biogaasi võimalik saada nn iseenesliku anaeroobse käärimise protsessi käigus 
prügilatest (prügilagaas) ja see kokku koguda ning muundada kasulikuks energiaks. 
  
Biogaasil on tüüpiline ühiku mahuprotsendiline kontsentratsiooni koostis, mis 
väljendub mahuprotsentides: 50–70% metaani (CH4), 30–40% süsihappegaasi (CO2), 
alla 3% väävelvesinikku (H2S) ja ammoniaaki (NH3) ning alla 1% vesinikku. 
Biogaas on taastuv kütus, tema kasutamine fossiilsete kütuste asendamisel vähendab 
suurel määral kasvuhoonegaaside suurenemist atmosfääris. Anaeroobne kääritamine 
biogaasi toomise protsessis ja hilisem digestaadi e. kääritusjäägi kasutamine väetisena 
põllumaade saagikuse suurendamisel tähendab ühtlasi säästvat võimalust suunata 
toitained otse meid ümbritsevasse toiduahelasse. Põhimõtteliselt saab 
põllumajanduslikku biogaasi tootmist, olenemata kasutatavatest tehnilistest 
seadmetest, jagada neljaks etapiks. Esiteks, biogaasi sisendite ehk substraatide 
hankimine, transport, hoiustamine, eeltöötlemine ja sisestamine biogaasikääritisse. 
Teiseks, biogaasi teke neljas erinevad keemilises reaktsioonis ja biogaasi eraldumine. 
Kolmandaks, kääritusjäägi ladustamine ja selle kasutamine. Neljandaks biogaasi 
ladustamine, puhastamine ja kasutamine. Vastavalt vajadusele saab biogaasist toota 
soojuse ja elektri koostootmisseade (SEK) abil elektri- ja soojaenergiat või biogaasi 
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puhastamisel mootorikütust ehk biometaani. Biogaasi puhastustehnoloogiaid on 
mitmeid, veesurvepesu, keemiline puhastamine, membraantehnoloogia ja teised. 
Biometaanis on sõltuvalt puhastustehnoloogiast 90-99% metaani. Eestis kasutatava 
maagaasi metaanisisaldus on 98% (±1%). Kui on biometaani transpordiks kavas 
kasutada maagaasitorustikku, siis tuleb just nii puhtaks biogaas puhastada. Sel juhul 
saab aga biometaani kasutada paralleelselt maagaasiga või maagaasi asemel.  
 

Joonis 1. Biogaasi tootmisprotsessi ja kasutusalade põhimõtteline skeem (OÜ Mõnus Minek) 
 
Eestis toodeti 2007. aastal biogaasist elektri- ja soojusenergiat vastavalt 45 TJ ja 55 
TJ, mis moodustab protsentuaalselt 0,07% ja 0,3% Euroopa Liidu kogu biogaasi 
osakaalust.	  Hilisem ülevaade valmib KOnjuktuuriinstituudi poolt selle aasta lõpuks. 
Teoreetiline aastane biogaasihulk Eestis võiks olla 545 mln Nm³, millest moodustaks 
praktiline majanduslikult kasutatav reaalne biogaas 391,5 mln Nm³. Majanduslikult 
kasutatavast biogaasist annaks toota omakorda 235 mln Nm³ mootorikütusena 
biometaani, mis moodustaks ligemale neljandiku (23%) Eesti aastasest maagaasi 
tarbimisest.  
 
Põhimõtteliselt, kui Eestis toimuks biogaasi puhastamine biometaaniks, mis vastab 
maagaasi kvaliteedile ja standardile, siis praeguse Gaasiseaduse kolmanda osapoole 
juurdepääsu tagamise alusel saab seda sisestada maagaasitorustikku eesmärgiga see 
transportida väikese ülekandetasu eest lõpptarbijani, kellega peab olema sõlmitud 
biometaani ostu-müügileping. Biometaan peab vastama seadmete tootja poolt 
kehtestatud nõuetele.  
 
Riigi energeetika varustuskindluse seisukohast on oluline energiaallikate 
mitmekesisus, mistõttu biogaasi suuremahulisem tootmine rikastaks riigisisest 
energiaportfelli ning aitaks kaasa taastuvenenergiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaalu kogutarbimise üldisele tõusule. Praegune seadusandlus ei kohusta Eesti 
Gaasi biometaani ostma ja seega ilma lepinguta lõpptarbijaga biometaani 
maagaasivõrku sisestada ei saa. Tulevikus võiks aga kaaluda sarnaselt taastuvelektri 
ostukohustuse ja fikseeritud ostutariifiga biometaani ostukohustus kehtestamist 
kokkulepitud hinnaga võrguhaldaja poolt.  
 
 

Biomass (sõnnik, läga + 
muud substraadid) 

 

Anaeroobne kääriti Kääritusjäägi 
hoidla 

Energia 
omatarbeks 

Elektrienergia 
müümine võrku 

Gaasihoidla, 
biogaas 

 

Soojusenergia 
omatarbeks või 

müümine tarbijatele 
 

Puhastatud biogaas (biometaan) Juhtimine 
maagaasivõrku 

 
Kasutamine mootorikütusena 
või majapidamises 
 

Soojuse ja elektri koostootmisseade (SEK) 
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Tabel 1. Eesti biogaasi teoreetiline ja kasutatav kogus põhilistest substraatidest. 

	   Teoreetiline	   Kasutatav	   	  

Substraat	   Biogaasi	  (60%	  
CH4)	  

potentsiaal	  

Reaalselt	  
kasutatav	  
biogaasi	  %	  

teoreetilisest*	  

Majandus-‐
likult	  

kasutatav	  
biogaasi	  kogus	  	  

Elektrienergiat	  
aastas	  	  

(2,4	  kWhel/m³)	  

MWel	  
nimivõimsus	  

	   Nm³/a	  x	  106	   %	   Nm³/a	  x	  106	   GWhel/a	   8200	  h/a	  
Looduskaitse
maade	  hein	  

72	   20	   14.4	   4	   72	  

Kasutamata	  
põllumaa	  silo	  

321	   20	   64.2	   18	   321	  

Silo	  
energiakultuu
uridest	  

4	  480*	   5	   224	   62.8	   4	  480*	  

Prügilagaas	   21	   80	   16.8	   4.7	   21	  
Reoveemuda	  	   9	   50	   4.5	   1.3	   9	  
Sõnniku	  ja	  
läga	  	  

111	   60	   66.6	   18.7	   111	  

Biojäätmed	   10	   10	   1	   0.3	   10	  
Kokku	  	   544**	   	   391.5	   900.5	   109.8	  
Biometaani	  
kokku	  (98%	  
CH4)	  

768****	   	   215	   	   	  

* koostaja prognoos, täpsema osakaalu leidmine ja eelduste seadmine on eraldiseisev ja ajamahukas uuring. 
** teoreetiline konstruktsioon, selline oleks biogaasi kogus, kui energiakultuure kasvatatakse kõikidel kõlvikutel (830 000 ha), 
mis ei ole teostatav,  kuna toidukultuuride kasvatamine on esimene prioriteet. 
*** ilma energiakultuuride silost saadava biogaasita  
**** Koos teoreetilise biogaasi kogusega, mis on saadud 5% põllumajandusmaal kasvatatavate energiakultuuride silost 
 
Biogaasi kasutamine ja sellega tegelemine on üks Eesti arenguvõimalus – see 
lahendab tööhõive probleeme maapiirkondades ja ka asulates, edendab taastuvenergia 
tootmist kohalikust toormest, mis omakorda mõjutab ka keskkonda (väheneb saaste 
pinna- põhjavette ja atmosfääri), jäätmekäitlust, tasakaalustatud regionaalset arengut 
ja elavdab kohalikku majandust ning innovatsioonitegevust. Järgnevalt on näidatud, 
milline on biogaasi tootmise ja kasutamise mõju – ja ühtlasi ka selle tähtsus. 
 
Biogaasi tootmise energiapoliitilised seosed väljenduvad kohalike 
taastuvenergiaallikate kasutuselevõtus,  mis vähendab sõltuvust importkütustest. 
Samuti edendab biogaasi tootmine hajutatud energiatootmist, mis ei sõltu 
ilmastikuoludest („biogaasi tootmine ei sõltu tuule tugevusest“), mis omakorda tagab 
stabiilsema energiatootmise. Biogaasi saab kasutada elektri ja sooja tõhusaks 
koostootmiseks (kasuteguriga üle 85%, pelgalt soojuse ja elektri eraldi tootmisel ei 
ole kasutegur üle  40%) või kasutada seda taastuva mootorikütusena, kus juba 
ülejärgmiseks aastaks on Eesti riik võtnud kohustuse, et taastuva mootorikütuse osa 
moodustab 5,75% kõikidest mootorikütustest. Täna on see osakaal vaid 0,1%.  
 
Elektritootmises püsis taastuvenergia osatähtsus Eestis kuni 2007. aastani püsis 1% 
piires, kuid 2009. aastal toimus suur edasiminek ning 2009. aastal moodustas 
taastuvenergia juba 6,1% elektrienergia kogutarbimisest. Suurimad kasvu põhjustajad 
olid hakkepuidul tööle hakanud koostootmisjaamad: koostootmisprotsessis toodetud 
elektrienergia osatähtsus elektri kogutoodangus kasvas aastaga 8,6%-lt 9,2 %-ni ja 
soojuse osatähtsus 27%-lt 35%-ni. Uued paigaldatud tuulegeneraatorid suurendasid 
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tuuleenergiatoodangut eelmise aastaga võrreldes ligi poole võrra ja hüdroenergia 
toodang kasvas üle 14%.  
 
Biogaasi tootmise keskkonnakaitseline aspekt väljendub fossiilsete kütuste 
kasutamise ja sellega seostuva saaste vähenemises, samuti vähenevad 
kasvuhoonegaaside emissioonid põllumajandusest. Biogaasi tootmise käärimisjääki 
saab kasutada väetisena, kusjuures on oluline laotada seda taime kasvuperioodil, mitte 
sügisel. Kääritamata läga laotamine põhjustab ebameeldivat lõhnaprobleemi, kuid 
biogaasi tootmisel tekkiv käärimisjääk ei haise laotamisel ja omab samaväärseid 
väetusomadusi nagu sõnnik või läga. Erinevate uuringute alusel paraneb taimedele 
toitainete kättesaadavus käärimisjäägist isegi kuni 10% võrreldes lägaga.  
 
Biogaasi seos jäätmemajandusega seisneb reoveesette kasutamises biogaasi 
tootmiseks, samuti on biolagunevad jäätmed sobivad sisendid biogaasi tootmiseks. 
Seetõttu ei saa õigeks pidada biolagunevate jäätmete masspõletamist olmejäätmete 
sees või eraldi. Biogaasi tootmist võib vaadelda kui jäätmekäitluslahendust - 
anaeroobne kääritamine ehk biogaasi tootmine on üks efektiivsemaid biojäätmete 
käitlemise  ja energiaks muundamise tehnoloogiaid.  
 
Biogaasi põllumajandusega seotud mõju seisneb  tahesõnniku ladustamise vajaduse 
kadumises, kuna see asendub vedela kääritamisjäägiga. Ühtlasi käitlemisprotsess 
lihtsustub. Biogaasi tootmisel hävivad sõnnikus olevad umbrohuseemned ja 
patogeenid ning vähenevad kulutused käärimist soodustavate preparaatide ostuks. 
Lisaks väheneb võimaliku “metaanmaksu” risk.  Biogaasisektori areng tooks kaasa 
maamajanduse mitmekesistumise ja pakuks täiendavat tulu põllumajandustootjatele 
energiatooraine/energiataimede kasvatamisel, mida näiteks väetatakse biogaasi 
tootmise kääritusjäägiga. Samuti mitmekesistaks selline areng erinevate 
põllukultuuride kasutamist ning uute energiakultuuride kasvatamist. 
 
Biogaasi tootmise regionaalpoliitiline mõju seisneb väikeasulate 
mikrogaasivõrkude arendamises ja madalamas soojaenergia hinnas ning 
maapiirkondade täiendavas tööhõives. Biogaasi kasutuselevõtul on oma osa parema 
elukeskkonna loomises ja seeläbi piirkondade suurema konkurentsivõime tagamises 
(nt  väiksem lõhnaprobleem, hooldatud põllud). 
 
Biogaasi tootmise majanduspoliitiline tahk on kohaliku 
tootmise/põllumajanduse/ehituse edendamine, täiendavate töökohtade loomine, 
investeeringute ja ettevõtete arendamises.  

Biogaasi tootmise kääritusjääkide omadused ja kasutamine 

Biogaasijaamas on substraatideks põhiliselt lägad, maisisilo või biojäätmed. Need 
sisaldavad vett ja orgaanilisi ühendeid nagu süsivesikud (sukrud, tärklis, 
hemitselluloos, tselluloos) valke ja rasvu ning teisi ühendeid erinevates vahekordades. 
Suur osa nendest ühenditest lagundatakse anaeroobse protsessi käigus 
mikroorganismide poolt. Biogaasis on põhilisteks tekkivateks gaasideks metaan ja 
süsihappegaas. Kõrvalproduktidena võivad tekkida ka divesiniksulfiid ja ammoniaak. 
Protsessi käigus tekib poolvedelast ja tahkemast massist vedel kuini poolvedel 
kääritusjääk, milles on suur osa vett. 



September 2011  Metaankütused transpordis 
 

EAS  Ahto Oja, +372 5082990, ahto.oja@monusminek.ee    7 

Kääritusjääk sisaldab suurel hulgal taimedele hästi kätte saadavat lämmastikku, 
fosforit, kaaliumi, väävlit ja mikroelemente. Reostamata substraadi puhul on tegemist 
väga väärtusliku väetisega. Väetise toitainetesisaldus võib suuresti kõikuda, sest ta 
oleneb otseselt substraadist. 
 
Tabel 2. Silo ja kääritusjäägi koostis. 

Toitainesisaldus	  

Parameeter	   Keskmine	  väärtus	   Keskmine	  väärtus	  

	   (Silo)	   (kääritusjäägid)	  

Kuivaine	   7,0	  %	   6,1	  %	  
pH	   8,3	   8,3	  

Orgaanika	   51	  kg/t	  VM	  (Värske	  materjal)	   42	  kg/t	  VM	  

Lämmastik	   4,7	  kg/t	  VM	   4,8	  kg/t	  VM	  

Ammonium	   2,7	  kg/t	  VM	   2,9	  kg/t	  VM	  
Fosfor	   1,8	  kg/t	  VM	   1,8	  kg/t	  VM	  
Kaalium	   5,0	  kg/t	  VM	   3,9	  kg/t	  VM	  

 
Lämmastik 
Substraadist lendub vaid väikene osa lämmastikust, põhiosas ( ligikaudu 3,4 kuni 5 
kg/m3) jääb see kääritusjääki. Käärimisprotsessi käigus väheneb orgaanilisse ainesse 
seotud lämmastiku hulk, kuid kasvab ammoniakaalse lämmastiku hulk 45-76%. Kuna 
käärimisprotsessi käigus muutub pH neutraalsest aluseliseks (8-8,5), muutub ka 
hästilahustuv ammooniumioon NH+ NH3-ks. Seetõttu on suureks ohuks, et 
säilitamisel ja transpordil võib ammoniaak lenduda. Positiivne on siiski see, et 
lämmastik sellises vormis on taimedele hästi kättesaadav. Kui aga taim sellisel hulgal 
lämmastikku ei vaja, siis ei kasutata teda ära ja ta eraldub keskkonda. 
 
Teised toitained 
Taimedele kättesaadava kaaliumi ja fosfori hulk jääb vahemikku  1,8 – 3,5 kg/m3.  
Olenevalt väävliärastusmeetodist saab ka kogu olemasoleva väävli kääritusjääki 
tagasi viia. Ka kõik substraadiga kääritisse viidud toitained nagu fosfor, kaalium, 
magneesium, kaltsium jne jäävad kääritusjääki. 
 
Toiteväärtus, mõju huumusele ja kahjulikud ühendid 
Peale väetamist kääritusjäägiga tõuseb mullas mikroobide aktiivsus 9 kuni 10 
nädalaks. Seevastu vihmaussid väldivad värskelt väetatud pinnast. Võrreldes lägaga 
on positiivne see, et kääritusjääk on vähem viskoossem ja imendub seega kiiremini 
pinnasesse ning vähendab emissiooni.  
Põllumajanduses võib kääritusjääk olla sõltuvalt kasvatatavast kultuurist, kas 
mineraalväetiste asendaja (näiteks suvinisu) või ka täiendaja (n. mais).Väetamishulk 
oleneb kääritusjäägi lämmastikusisaldusest. Olenevalt küll kultuurist, kuid tavaliselt 
moodustab see 70 % mineraalväetisest. Väetamiselt mulda lisatud orgaanilise aine 
hulk on suhteliselt väike ja ei kata muldadele vajalikku huumuse teket. Kääritusjäägis 
olev raskmetallide hulk ei ole nii suur, et põhjustaks väetisena mingit probleemi.  
Salmonellaoht silokääritamise puhul on väga madal, pea mõeldamatu ja klostriidide 
oht on vaid läbikäärimata läga puhul. Taimehaiguste edasikanne pole  siiani tõestust 
leidnud.  
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Säilitamine ja põllule viimine 
Peale kääritusprotsessi kogutakse kääritusjääk hoidlasse. Uuemad hoidlad on kõik 
gaasikindlalt kaetud, et vähendada metaani emissiooni. Vedel kääritusjääk viiakse 
põllule lägalaoturiga, tahkem kääritusjääk sõnnikulaoturiga. Tavaliselt viiakse 
kääritusjääk tagasi põllule, kust substaat pärit oli. Selline tagasiviimine kindlustab 
toitoitainete kinnise ringluse. Sõnniku kaasutamisel substraadina on eeliseks see, et ei 
teki enam hoiustamisel metaaniemissiooni. Sõnniku põllule laotamisel on 
probleemiks lõhnareostus, mida põhjustavad ammoniaak, orgaanilised väävliühendid, 
divesiniksulfiid, orgaanilised happed. Tänu kääritusprotsessile, muud ühendid peale 
ammoniaagi lagundatakse. Tänu sellele on ka kääritusjääk palju ninasõbralikum ja ei 
riku õhku. 
 
Kuivatamine ja põletamine 
Teise kasutusvõimalusena võib kääritusjääki ka kuivatada, enne kui teda 
põllumajandusmaadel väetisena kasutada. Vähendatud veehulk tõstab transpordi 
mõttekust. Tihti kasutatakse kuivatamiseks käärimisprotsessi käigus tekkivat 
jääksoojust. Kuna kääritusjääk sisaldab peale protsess ikka veel piisavalt 
raskestilagundatavaid süsivesikuid ( tselluloos, lignotselluloos), siis pakub ta huvi ka 
küttematerjalina. Kuid suure mineraalainete sisalduse tõttu ja ka väävli ja 
lämmastikuühendite pärast on probleeme tekkiva tuha ja ka korrosiooni ning 
emiteeruvate ühenditega.  
 
Kääritusjäägi omadused 
Käesolev peatükk põhineb informatsioonil IEA Bioenergy 2010. aasta 
biogaasijaamade kääritusjäägi ülevaatest bioväetisena kasutamise kohta.1 Biogaasi 
kääritusjäägi kasutamisel (mahe)bioväetisena on mitmeid lisaväärtusi lisaks temas 
olevatele väetisainetele.  
 
Tabel 3. Võrdlev lämmastiku (N) kasutus protsentides sea- ja lehmaläga ning kääritusjäägi puhul 
erinevate läga/kääritusjäägi päritolu vahel, aastaaegade vahel ja levitamisviisi vahel. (allikas: 
Birkmose, 20092). 

	   Kevad  Suvi  
	  Kamara	  alla	  viiduna	   Lohiskingaga Kamara	  alla	  viiduna	   Lohiskingaga 

Taliraps 	   	   	  

Sealäga	   	   65	   	   	  

Lehmaläga 45	   	   	  

Kääritusjääk	   75	   	   	  

Rohi	  	   	   	   	   	  

Sealäga	   60	   60	   55	   45	  

Lehmaläga 50	   45	   45	   35	  

Kääritusjääk	   70	   65	   60	   45	  

 

                                                
1 Lukehurst, C., Frost, P and AL Seadi T. 2010. IEA Bioenergy, Task 37 – Utilisation of digestate from 
biogas plants as biofertiliser, June 2010. 
2 Birkmose, T. 2009. ‘Nitrogen recovery from organic manures: improved slurry application 
techniques and treatment – the Danish scenario’. International Fertiliser Society Proceedings, 656. 
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Kääritusjäägi kasutamine väetisena vähendab fossiilsete kütuste ja mineraalväetiste 
kasutamist, vähendab kasvuhoonegaaside eraldumist katmata sõnnikuhoidlatest, 
pakub võimaluse suure efektiivsusega ressursside taaskasutuseks ja sulgeb sellega 
tootmistsükli, st ained käivad ringi energia muundamise käigus jäätmevabalt, sest 
kõik tekkivad ühendid on järgmiste protsesside tooraineks. Tabelis 3 toodud võrdluses 
on näha, et sõltumata läga päritolust, levitamisviisist ja ajast on kääritusjäägis 
lämmastiku osakaal võrdne või suurem kui kääritamata lägas. Mis tõestab üheselt, et 
läga kääritamine ei vähenda selle väetisomadusi, vaid pigem suurendab. Enamgi veel, 
suurim sotsiaalne pluss kääritusjäägi levitamisel võrreldes lägaga on kääritusjäägi 
levitamisel ebameeldiva haisu puudumine.  
 
Kääritusjäägis oleva lämmastiku väetusomadusi saab väljandada kasutamise 
protsendina (“utilisation percentage”)3. See on määratud kääritusjäägis oleva 
üldlämmastiku koguse kaudu, mis on võrdne suhtelise mineraalväetises oleva 
lämmastiku kogusega, et saada sama saak4. Kääritusjäägi väetusväärtus suureneb koos 
väetusainete protsentuaalse kasutusefektiivsuse tõusuga. Mida suurem on kasutatava 
lämmastiku protsent, seda parem on väetis. (Tabel 4) 
 
Tabel 4. Näide Taanis mõõdetud lämmastiku kasutamise protsendist ja ammooniumi osakaalust 
üldlämmastikust erinevates sõnnikutes ja kääritusjäägis suviodra ja talinisu väetamisel. (Birkmose, 
2009). 
Sõnniku tüüp  Vili ja kasutamise aeg   NH4-N osa üld-N (%)  N kasutus (%  

üld N) 

Sügavallapanu, veised Suvioder,	  kevad	   22	   32	  
Sügavallapanu, sead  talinisu,	  sügis	   23	   27	  
Veiseläga talinisu,	  kevad	   52	   45	  
Sealäga talinisu,	  kevad	   74	   63	  
Kääritusjääk* talinisu,	  kevad	   83	   80	  
Kääritusjäägi vedel 
fraktsioon 

talinisu,	  kevad	   82	   78	  

* Põhineb 20 käärtusjäägi keskmisel, kus substraatideks olid läga ja toiduainetööstuse jäätmed  

 
See on peamiselt mineraalne lämmastik (ammoonium lämmastik), mis on taimedele 
omastatav kohe pärast mulda viimist. Teoreetiliselt on sõnnikus olev kasutatava 
lämmastiku osakaal võrdne kääritusjäägis oleva lämmastikuga. Praktiliselt, kui 
toimub kääritusjäägi levitamine maapinnale, siis mingil määral lendub ammoniaaki, 
mille tagajärjel taimedel poolt omastatava lämmastiku kogus väheneb. Mistõttu on 
oluline vähendada kääritusjäägi kokkupuudet õhuga nii ladustamisel, transpordil kui 
levitamisel, et vältida ammoniaagi lendumise kaudu lämmastiku koguse vähenemist 
kääritusjäägis. Loomasõnnik ja paljud teised orgaaniliselt lagunevad jäätmed 
sisaldavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ) (nagu näiteks isobutaanhape, 
                                                
3 Põhimõtteliselt käib jutt kääritusjäägis oleva lämmastiku väetusefektiivsusest. Seda arvestatakse 
tehisväetiste katsete baastulemuste järgi arvutades. Sõltuvalt lämmastiku erinevatest vormidest ja 
nende proportsioonist kääritusjäägis on taimedel lämmastiku omastatavus erinev esimese- teise jne 
aasta lõikes ning seda siis hinnatakse vastavalt tehisväetiste baastulemustele või väetusefektiivsustele. 
(Peep Pitk, e-mail 19.11.2011). 
4 This is defined as the relative quantity of mineral fertiliser nitrogen necessary to obtain the same 
yield of crop as the quantity of total nitrogen supplied in digestate. Kääritusjäägi väetusväärtust 
lämmastiku osas saab esitada kui kasutusefektiivsust. See on esitatud kui suhteline kogus 
mineraalväetist, mis on vajalik sama saagi saavutamiseks, kui andis kääritusjäägiga põllule antud 
kogulämmastik (Argo Normaku tõlge). 



September 2011  Metaankütused transpordis 
 

EAS  Ahto Oja, +372 5082990, ahto.oja@monusminek.ee    10 

butaanhape, isopalderjanihape ja palderjani hape5, lisaks veel 80 erinevat ühendit), 
mis on ebameeldiva lõhna põhjustajateks. Hansen et al. (2004)6 uuring näitas, et 
anaeroobne kääritamine vähendab LOÜ-te sisaldust kääritusjäägis ja seetõttu 
kääritusjäägi säilitamine ja levitamine neid ebameeldivaid lõhnu samal määral lägaga 
ei tekitagi. Kui kasutada veel ka kaetud kääritusjäägi hoidlaid ja õigeid 
levitustehnikaid (mulda sisseviimine, kamara alla kääritusjäägi levitamine), siis 
ebameeldivaid lõhnu ei tekigi. (Joonis 1). 
 

Utilisation of digestateEnvironmental effects of using digestate as a fertiliser

15

5 Environmental effects  
of using digestate as a  
fertiliser

Adoption of the best management practices out-
lined above will give the direct environmental benefits 
from use of digestate as a fertiliser. Such practices will 
result in lower gaseous emission into the atmosphere as 
well as in less diffuse pollution from surface run off and 
leaching. These direct benefits will help governments 
meet targets for reducing GHGs along with meeting the 
requirements of, for example, the EU Nitrates Directive 
and Water Framework Directive. Other major  
environmental benefits associated with using digestate 
as a biofertiliser in place of untreated manures include: 
reduced odours, improved veterinary safety, plant 
pathogen reduction and the reduction of weed seeds.

5.1 Odours
Animal manures and many organic wastes contain 

volatile organic compounds (e.g. iso-butonic acid, buto-
nic acid, iso-valeric acid and valeric acid, along with at 
least 80 other compounds) that can produce unpleasant 
odours. Hansen et al. (2004) showed that digestion 
significantly reduced concentrations of many of these 

compounds, such that their potential for giving rise to 
offensive and lingering odours during storage and 
spreading was significantly reduced (Figure 3). There-
after, the use of appropriate spreading methods can 
prevent the release of any residual odour. For example, 
injection of digestate (or slurry) into the soil largely 
eliminates odour and loss of ammonia (Table 10). It is 
important, however, to minimise the disturbance of the 
digestate during its transfer from the storage tank to the 
spreaders, as this can result in a release of odour.

5.2 Veterinary safety (see also 6.2)
The application of digestate, as well as of raw man-

ure and waste products as fertiliser, may pose health 
risks for animals and humans. For this reason, the use of 
digestate as fertiliser is usually governed by regulations 
and standards that protect animal and human health as 
well as the quality of crops. Each country has its own 
standards, such as EC Regulation No 1774/2002; this 
applies to all EU member countries when digestate con-
tains industrial residues and animal by-products.

Anaerobic digestion is very effective at lowering the 
pathogen load in the digestate. Table 12 summarises 
results from an extensive and detailed research pro-
gramme carried out in Denmark, along with results 
from tests carried out in Germany and the United King-
dom. The EU standard where animal by-products are 
present in the feedstock is pasteurisation at 70°C for  

1 hour or with thermophilic digest-
ion, with a guaranteed retention of 
5 hours at 53°C (in Germany:  
24 hours at 55°C). However, some 
categories of animal by-products 
require pressure sterilisation before 
entering the digester. These treat-
ments result in minimal risk (if 
any) of transferring pathogens via 
digestate. (See Kirchmayr et al., 
2003, for further information on 
animal by-products regulations).

The eggs of common  
gastrointestinal worms and larvae 
of lungworm are inactivated in less 
than 4 hours at 53°C and after  
8 days at 35°C. Mesophilic digesters 

Figures 3: Concentration of volatile fatty acids in untreated slurry and digested  
slurry (Hansen et al., 2004)
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Joonis 1. Lenduvate rasvhapete sisalduse võrdlus lägas ja samast lägast mõõdetud kääritusjäägis pärast 
anaeroobset kääritamist, pruuniga on joonisel toodud läga ja sinisega kääritusjääk, mõõtühik on mg 
liitri läga kohta (Hansen et al., 2004). 
 
Anaeroobne kääritamine vähendab väga efektiivselt ka patogeenide sisaldust 
kääritusjäägis, mis eelkõige sõltub temperatuurist (Tabel 5).  
 
Tabel 5. Patogeenide ja nematoodide eluea võrdlus tundides biogaasi kääritis erineva 
kääritustemperatuuri juures ja toores, kääritamata lägas (T90) 1Bendixen, 1994; 2Test carried out by 
ADAS; 3Bohm et al., 1999). 
Patogeen	   	   Biogaasi	  käärimisprotsessi	  

temperatuur	  ja	  haigustekitajate	  
hävimiskiirus	  tundides 

Toore	  (kääritamata)	  läga	  
temperatuur	  ja	  haigustekitajate	  
hävimiskiirus	  tundides	  

	   70	  °C  53	  °C 35	  °C	   18-‐21	  °C 6-‐16	  °C 
Salmonella	  T.1	   0.0017	   0.7	   58	   336	   991	  
	  Salmonella	  D.1	   0.0017	   0.6	   50	   	   	  
Coliform	  bacteria1	   0.0056	   0.6	   74	   353	   1562	  
Staphilococcus	  
Aureus1	  

0.0022	   0.5	   22	   151	   1193	  
Mycobacterium	  
Para	  TB1	  

0.0022	   0.7	   144	   	   	  
Strep	  faecalis	  (FS)1	  

0.0653	   1	   48	   	   	  
Group	  D	  
Streptocococci1	  

0.0056	   ?	   170	   958	   3595	  
	  M.Bovis	  (TB)2	   0.0250	   nt	   nt	   3696	   nt	  

                                                
5 Inglise keeles: iso-butonic acid, butonic acid, iso-valeric acid and valeric acid. 
6 Hansen, M.N., Birkmose, T., Mortensen, B., Skaaning, K. (2004). ’Miljøeffekter af bioforgasning og 
sepa- rering af gylle’. Grøn viden, Markbrug, nr. 296. (toodune IEA Task 37 ülevaates). 
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Larvae	  of	  
nemotodes3	  

0.0002	   <0.7	   58	   336	   991	  
 
Tabelis 5 tuuakse kokkuvõte Taanis läbi viidud mahukatest ja detailsetest 
teadusuuringutest, koos tulemustega Saksamaalt ja Ühendkuningriigist. Kui 
substraadina on kasutatud ka loomseid (II kategooria) jäätmeid, siis need on vastavalt 
EL standardile pastöriseeritud 70°C juures ühe tunni jooksul või termofiilse 
kääritusprotsessi puhul 5 tunni jooksul on kääritis garanteeritud 53°C (Saksamaal: 24 
tundi 55°C). Mesofiilses kääritusprotsessis hävivad patogeenid reeglina 2-3 päeva 
jooksul, maksimaalselt 8 päeva jooksul 35°C juures. Kääritamata lägahoidlates kulub 
aga haigustekitajate hävimiseks 1-22 nädalat, sõltuvalt temperatuurist. 
 
Tabel 6. Riiklikud reguatsioonid lubatud lämmastiku koguste kohta, nõutud lägahoidla suurused ja 
lubatud levitusaeg mõnedes EL riikides. 
�����	  	  	   Maksimaalne	  lubatud	  

toitaine	  sisaldus	  
Nõutud	  lägahoidla	  
maht	  

Lubatud	  läga/kääritusjäägi	  
levitusperiood	  

��������Austria	   170	  kg	  N/ha/a	   6	  kuu	  kogus	   28.02–5.10	  

Taani	   170	  kg	  N/ha	  /a	  (veised)	  	   9	  kuu	  kogus	   1.02	  –	  saagi	  koristamiseni	  

	   140	  kg	  N/ha/a	  (sead)	   	  

Rootsi	   ��������170	  kg	  N/ha/a	  (arvestatuna	  
loomühikut	  hektari	  kohta)	  

6	  –10	  kuu	  kogus	   1.02–1.12	  

Saksamaa	   ��������170	  kg	  N/ha/a	   6	  kuu	  kogus	   1.02	  –	  31.10	  kõlvikul	  ja	  1.02	  	  
–	  14.11	  rohumaadel	  	  

Itaalia	   170	  –	  500	  kg	  N/ha/a	   90	  –180	  päeva	  kogus	   1.01–1.12	  

Põhja-‐Iirimaa	   170	  kg	  N/ha/a	   4	  kuu	  kogus	   1.02–14.10	  

 
Tabelis 6 on toodud mõnede EL riikide nõuded maksimaalse lubatud lämmastiku 
sisalduse kohta, nõutud lägahoidla maht ja lubatud läga levitusaeg. Samad nõuded 
kehtivad ka kääritusjäägi kasutamisel väetisena. Nii kääritusjäägi kui sõnniku- ja 
lägahoidlad on soovitatav katta, et vältida metaani eraldumist atmosfääri.   
 
 

Töö eesmärk  

Tulenevalt Riigikogu poolt kinnitatud "Energiamajanduse riiklikust arengukavast 
aastani 2020" tuleb Vabariigi Valitsusel ellu viia tegevusi, mis suurendavad 
taastuvenergia osakaalu energia lõpptarbimises. Eestis on välja töötatud Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 
2020“, mis kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 26.11.2010. aastal. 

Eesti Vabariik on võtnud siduva kohustuse tõsta taastuvallikatest toodetud energia 
osakaalu energiabilansis 18%-lt (2005.a.) 25%-ni aastaks 2020.	   Kui energia 
kogutarbimine aastal 2020 on eeldatavasti 3 451 ktoe (tuhat nafta ekvivalent tonni), 
siis taastuvatest allikatest toodetud energia kogus, mis 2020. aastal vastab püstitatud 
eesmärgile on 863 ktoe. Riik on taastuvenergia tegevuskavas aastani 2020 püstitanud 
eesmärgi saavutada taastuvenergia osakaaluks transpordis kasutatavatest kütustest 2,7 
% mis teeb taastuvatest allikatest toodetud transpordikütuste aastase tarbimise 
mahuks 92 ktoe. 
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Biogaasi valdkonna areng Eestis on algusjärgus nii oskusteabe omandamise, 
praktiliste lahenduste kasutusele võtmise kui poliitilise toetuse ja tugimeetmete 
pakkumise osas. Eestis toodeti 2007. aasta andmetel prügilatest, reoveemudast ja 
lägast biogaasi 11 mln Nm3 aastas, kuid biogaasistamiseks sobilike ressursside maht 
Eestis võimaldaks toota biogaasi baasil tingimuslikult ca 10% primaarenergia 
lõpptarbimisest. Tegelikult moodustas 2007. aastal Eestis biogaasist toodetud 
energia 0.16 % tarbitud soojusenergia ning 0.14 % elektrienergia lõpptarbimisest.  
 
Biometaani potentsiaal mootorikütusena moodustab Eestis poole diislikütuse ja 
kolmveerandi bensiini aastasest tarbimisest. Biometaani transpordiks on odavaim viis 
kasutada selleks olemasolevat maagaasitorustikku. Euroopa Direktiiv 2003/55/EG 
tagab, et puhastatud biogaasi ehk siis biometaani võib sisestada maagaasivõrku 
kõikjal Euroopa Liidus. Eestis täna vastav kogemus puudub. 
 
Aastal 2010 tarbiti Eestis biokütuseid transpordis vaid umbes 1 toe ja see moodustas 
2020.aasta eesmärgist vaid 0,6%, mis tähendab, et Eesti pole suutnud püsida võetud 
kohustuse täitmise graafikus. 
 
Käesoleva ülevaate eesmärk on kirjeldada 4 Euroopa Liidu riigi kogemusi 
metaankütuste kasutamise kogemustest transpordis. Ülevaate tulemusi kasutatakse 
Eesti mudeli ja soovituste väljatöötamiseks EAS energiatehnoloogiaprogrammi poolt 
juhitud töörühmas. Ülevaates kirjeldatakse õigusruumi ja majanduse olukorda toodud 
neljas riigis biogaasi ja biometaani kasutamise kohta mootorikütusena järgmistes 
valdkondades: tooraine, tootmine ja väärindamine, jäägid, realiseerimine (müügi 
logistika ja taristu), turg ja toetavad tegevused. Jääkidega seonduvat kirjeldatakse 
põhjalikult Austria ülevaate juures ja teiste riikide juures niivõrd, kui see erineb 
Austria olukorrast. 
 
Kuna Eestis on olemas maagaasivõrk, siis ülevaates käsitletakse ka  maagaasi 
kasutuse edendamist mootorikütusena kui võimalust biogaasi kiireks 
kasutuselevõtuks. Antud kontekstis omab tähtsust ka veeldatud metaangaasi (LNG)7 
terminali rajamine Eestisse, kuna see mitmekesistab metaangaaside importi ja 
eksporti ning vähendab sõltuvust ainult ühest suunast ja torust tulevast maagaasist. 
Metaankütuste kasutamine gaasiturbiinides võimaldab tasakaalustada tuuleenergia 
tootmise tsüklilisust piisava mahutipargi olemasolul. Biometaan võimaldab väikestes 
kohtades kombineeritud (tuule, SEK, biogaasikääriti, maasoojus jne) taastuvenergia 
tootmist. Tänane metaangaasitehnoloogia energia muundamiseks on juba suhteliselt 
kaugele välja arendatud ja efektiivne. 
 
EL nõude täitmisele tõsta biokütuste osa transpordis aastaks 2020 10%-dile, aitab 
maagaasi kasutamine transpordis oluliselt kaasa, kuna vähendab baasi, s.t. biokütuste 
osakaalu arvestatakse vedelkütuste kogusest. Ülevaate koostamisel olid abiks Tauno 
Trink ja Valdur Lahtvee osaühingust Mõnus Minek SEES, mis pakub jätkusuutlikke 
energia ja keskkonnalahendusi. 

                                                
7 Liquified Natural Gas (LNG)– veeldatud maagaas või biometaan; metaangaasid veelduvad atmosfääri 
rõhu juures temperatuuril miinus 162°C. Samas võimaldab see LNG-d transportida ja kasutada 
diiselkütusega sarnases mahus, kuna sel juhul peab LNG mahuti olema diiselkütuse mahutist suurem 
vaid 1,8 korda võrreldes surugaasi balloonidega, mida on vaja 5 korda rohkem, et mahutada 
diiselkütusega võrdne kogus CNG ehk surumaagaasi.  



September 2011  Metaankütused transpordis 
 

EAS  Ahto Oja, +372 5082990, ahto.oja@monusminek.ee    13 

1. Austria 

1.1 Seadusandlus 
 
Euroopa Ühenduse direktiiviga  2003/30/EÜ seatud eesmärgid saavutada biokütuste 
osakaaluks transpordisektoris 2% aastaks 2005 ja 5,75% aastaks 2010 ning direktiivis 
sätestatud reeglid võeti Austria seadustikku üle Kütusteseaduse täiendamisega 2004.a. 
novembrikuus, ning selle seaduse edasise  täiendamisega 2009.a. juunis. 
 
Austria kütuste seadus 1999. aastast, mida täiendati 4. novembril 2004 ja 3. juunil 
2009 a. sätestab biokütuste definitsiooni, mille järgi loetakse biokütuseks vedelad või 
gaasilised kütused, mida toodetakse biomassist ja mida kasutatakse sõidukite 
sisepõlemismootorite käitamiseks. Biokütuste määratlus on Austrial laiem kui Eestis 
ja selle määratluse alla kuuluvad bioetanool, rasvhappemetüülestrid (FAME), biogaas, 
biometanool, biodimetüülester, bio-ETBE (etüütertibutüüleeter), bio-MTBE 
(metüültertiobutüüleeter), sünteetilised biokütused (sünteetilised süsivesinikud ja 
nende segud), biovesinik ja puhtad taimeõlid. 
 
Biokütuste tootmise ja transpordisektoris kasutamise edendamiseks on Austria 
rakendanud järgmisi meetmeid: 

1. Differentseeritud maksud fossiilkütustele ja biogeenseid komponente 
sisaldavatele kütusesegudele; 

2. Puhaste biokütuste aktsiisimaksu vabastus; 
3. Fikseeritud hinnaga ostutoetus (feed-in tariff) biokütustest toodetud elektrile 

15 aasta jooksul. 
 
Austria on rakendamas lisaks järgmisi meetmeid lähitulevikus: 

4. Biokütuste müügi(asendamise) kohustus; 
5. Investeeringutoetused biokütuste tootmisseadmete rajamiseks; 
6. Taaastuvkütuseid tarbivate sõidukite soetamise riiklik toetus.  

 
Biogeenseid komponente sisaldavaid kütuseid maksustatakse Austrias madalama 
maksumääraga kui 100% fossiilseid kütuseid. Puhtad biokütused on kütuseaktsiisi 
maksmisest vabastatud. 
 
Austria Taastuvenergia kava näeb ette asendada 20% transpordikütustest biokütustega 
aastaks 2020. Spetsiaalsed meetmed näevad ette metaankütuste sõidukite arvu kasvu 
50’000-ni ja tanklate arvu kasvu 200-ni lähiaastatel. Nende eesmärkide saavutamiseks 
on kavas võtta kasutusele järgmised meetmed: 

1. valitsus kohustub välja töötama fiskaal- ja maksusoodustused surumaagaasile 
ja biometaanile (metaankütustele), mis teeb nende kasutamise soodsamaks 
võrreldes bensiini ja diiselkütusega; 

2. julgustatakse 20% biometaani segamist ja kasutamist koos maagaasiga 
sõidukites; 

3. luuakse soodustused metaankütuste sõidukite kasutamiseks avalikes ja 
eraomanduses olevates transpordiettevõtetes;  

4. sealhulgas kohustatakse eeskujuna ministeeriumite sõidukiparke hankima 
metaankütustega sõitvaid autosid (sellised võiksid olla ju ka ministritel); 
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5. taristu arendamise kohustuslikkus ja taristu arendamise tehniliste ning 
seadusandlike tingimuste kergendamine8; 

6. asjakohaste biometaani standardite väljatöötmise toetamine eesmärgiga 
tagada biometaanile maagaasi kvaliteet, et oleks võimalik biometaani 
transportida maagaasitorustikus. 

 
Enamgi veel, Austrias on loodud “Bio-CNG” platvorm, mis on töögrupp, kuhu  
kuuluvad gaasitööstuse esindajad ja biogaasijaamade operaatorid. Töögrupi eesmärk 
on leida häid ja töötavaid lahendusi kiiresti kasvavale “Bio-CNG” ehk biometaani 
tööstusele ja (pulli)turule. 
 
Austria Energia Agentuur on välja pakkunud järgmised meetmed biometaani 
kasutamiseks mootorikütusena:  

1. kehtestada biometaanile madalam käibemaks; 
2. biogaasile kütuse maksu vabastus; 
3. soodustused ja toetused metaangaasiliste sõidukite ehitamiseks; 
4. rohkem metaangaasi tanklaid; 
5. metaangaasisõidukite juhtidele maksude ja tasude alandamine. 

1.2 Tooraine 
 
Austrias on põhiliseks biogaasi toormeks energiakultuurid (58%), sõnnik ja läga 
(34%) ja biojäätmed. Energiakultuuride alla on loetud maisisilo, rohusilo, maisi-
maisitõlviku-segu, päevalille silo, suhkrupeedi pressimisjääk (pulp). (Joonis 1.1). 

 
Joonis 1.1. Austria biogaasi tooraine jagunemine põllumajanduslikke tooraineid ja biolagunevaid 
jäätmeid kasutatavates biogaasijaamades. 
 
Lisaks toodetakse biogaasi veel reoveepuhastusjaamades ja biogaasi kogutakse 
prügilates. 
 

                                                
8 Inglise keeles: mandating infrastructure development and easing technical and legal conditions for 
their establishment 
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1.3 Tootmine ja väärindamine 
 
Peaaegu kogu biogaas, mis toodetakse Austrias, kasutatakse elektri ja sooja 
koostootmiseks. Seisuga veebruar 2010 tegutses Austrias 344 litsentseeritud 
põllumajanduslikku toorainet kasutavat biogaasitootmisseadet, mille summaarne 
tootmisvõimsus oli 93.4 MW. 2009. aastal toodeti biogaasist ligi 525 GWh energiat ja  
44 GWh ulatuses prügila ja reoveemudast toodetud biogaasi anti üldisesse gaasivõrku. 
Täpsed andmed biogaasi tootmismahtude kohta puuduvad, sest väga paljud 
gaasitootjad kasutavad gaasi oma tarbeks soojusenergiana kütteks, millele mingeid 
soodustusi ei ole ja seega ei ole mingit vajadust gaasikoguste üle arvestust pidada ja 
seda ka ei tehta. Eksperthinnangutele tuginedes võib väita, et Austrias toodetud 
biogaasi hulk jäi 2009. aastal vahemikku 382 ja 599 miljonit normaalkuupmeetrit. 
Teise hinnangu alusel oli biogaasi aastaseks koguseks vahemik 265 kuni 414 miljonit 
Nm3. (joonised 1.2 ja 1.3). Taastuvelektri toetust saab ainult elektrivõrku müüdud 
taastuvelektri koguste eest. 

 
Joonis 1.2. Biogaasijaamade arvu kasv Austrias ajavahemikul 2003-2008. Oluline suurenemine toimus 
2003-2005, kuna just siis viidi ellu enamus energiapoliitilisi meetmeid, mis toetasid biogaasi tootmist. 
 
2009. aastal tegutses Austrias 115 biogaasi tootmisseadet prügilates ja 
heitvetöötlusjaamades, mille koguvõimsus oli 20 MW. Enamasti kasutati toodetud 
biogaasi kohapeal oma tarbeks elektri tootmisel ning toodetud ja tarbitud koguste üle 
puudub arvestus.  
 
Liites põllumajandusettevõtetes (ca 344), tööstusettevõtetes (ca  25), heitvepuhastites 
(100) munitsipaalettevõtetes (30) ja prügilates (15) tegutsevad biogaasijaamad, saame 
biogaasitootjate koguarvuks Austrias 514.  
 
2010.a. alguses tegutses Austrias 6 biogaasitootjat, kes puhastavad biogaasi ja 
edastavad puhastatud biogaasi gaasivõrku. Hinnanguliselt edastati 2009.a. võrku 
umbes 26’950’000 Nm3 gaasi. Võrku tootmist kavandatakse laiendada ja ühe 
gaasitootmisseadme ehitamine selle tarbeks on käimas. 
 
Austria teoreetiline aastane toodetav biogaasi kogus on 2’47 miljardit 
normaalkuupmeetrit, kui biogaasi tootmiseks kasutatakse ära kogu säästlikkuse 
kriteeriumitele vastavalt kasvatatud energiakultuurid ja kogu Austrias aastas tekkiv 
sõnnik ja läga. Eestis on praktilise biogaasi koguse arvutamiseks võetud 5% 
kõlvikutel kasvatatud energiakultuuride silo ja 60% sõnniku aastasest kogusest.  
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Joonis 1.3. Biogaasijaamad Austrias 2007. aastal, näidatuna maakasutuse sihtotstarbega. (Allikas 
Schaumberger, September 2007). 
 

1.4 Realiseerimine, müügi logistika ja taristu 
 
2009. aastal tarbiti Austrias 13 500 kg biometaani autokütusena, 2010.a. juba 215 000 
kg. Tegutsevad mitmed biogaasitanklad, mida varustavad detsentraliseeritult erinevad 
biogaasi väiketootjad. Biogaasi ja maagaasi koostis Austrias on toodud tabelis 1.1.  
 
Parameeter  Biogaas  Maagaasi kvaliteedi Austria 

standard OEVGW 31/33  
Ühik  

Metaan (CH4)  45 – 70  Pole määratud (> 97 %)  Mol %  
Süsinikdioksiid (CO2)  30 – 45  ≤ 2.0  Mol %  
Ammoniaak (NH3)  < 1,000  Tehniliselt puudub   mg/m3(STP)  
Vesiniksulfiid (H2S)  < 2,000  ≤ 5  mg/m3(STP)  
Hapnik (O2)  < 2  ≤ 0.5  mol%  
Lämmastik (N2)  < 8  ≤ 5  mol%  
Vesi (H20) - kastepunkt  < 37 @ 1 bar  ≤ - 8 @ 40 bar  ° C  

Ülemine  kütteväärtus  6.7 – 8.4  10.7 – 12.8  kWh/m3 (STP)  
Wobbe-Index  6.9 – 9.5  13.1 – 15.7  kWh/m3 (STP)  

 
Tabel 1.1. Austria biogaasi ja maagaasi tüüpilised parameetrid, kui biogaas puhastatakse biometaaniks, 
siis ta peab vastama maagaasi kvaliteedile, et biometaani saaks sisestada maagaasitorustikku. 
(GaasiKiirTee Austria biogaasi ülevaade www.gashighway.net) 
 
Valdav osa Austria metaangaasitanklatest müüb surumaagaasi. Surumaagaasi tanklate 
paiknemine Austrias on toodud joonisel 1.5. Austria lahendas muna-kana probleemi, 
et kumb on enne, kas tanklad või sõidukid, järgmiselt: tanklaketid leppisid omavahel 
kokku ja püstitasid 2006. aastal eesmärgi, mil Austrias oli 36 metaangaasi tanklat, et 
aastaks 2010 on Austrias 200 metaangaasi tanklat. 2009. aastaks oli tanklaid ligi 170, 
30-40 tanklat olid ehitusjärgus. 
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Joonis 1.5. Austria metaangaasitanklate võrgustik 2009. aastal, rohelisega on toodud olemasolevad 
tanklad ja valgega ehitatavad tanklad.  
 
Samal perioodil kasvas ka metaangaasi sõidukite arv neli korda. (Joonis 1.6). 
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Maagaasitanklate laienemine on soodustanud 
maagaasisõidukite kasutuselevõttu Austrias

Maagaasiga sõitvate sõidukite arvu kasvu toetasid mitmed tu-
rundustegevused. Teostati kattev ja mitmekülgne teema val-
gustamine meedia poolt, koolitati transpordiettevõtete, auto-
müüjate ja tanklakettide operaatoreid, omanikke ja otsustajaid. 
Näidetena turundustegevustest võib tuua maagaasitanklate 
avamise laiaulatusliku kajastamise meedia poolt, infopäeva-
de, “Linnaõhk puhtaks” ja säästva transpordi kampaaniate lä-
biviimise. Samuti osaleti maagaasisõidukitega autonäitustel 
ning esineti selleteemaliste ettekannetega konverentsidel ja 
näitustel. Inimestele õpetati spetsiaalsetel koolitustel maagaa-
sisõidukite toimimispõhimõtteid, võimaldati teha test- ja õp-
pesõite, ikka selleks, et maagaasisõidukite kasutamine muu-
tuks inimestele mõnusaks. Kõik see viis ka maagaasisõidukite 
kasutamise levimiseni, võrreldes 1000 maagaasiautoga 2006. 
aastal on kasv olnud enam kui neljakordne ja 2009. aasta lõ-
puks oli maagaasisõidukite arv tõusnud 4600-ni. 2010. aasta 
lõpuks eeldatakse maagaasisõidukite märkimisväärset lisan-
dumist, kuna turule on tulnud uut tüüpi turbomootoritega 
maagaasisõidukid, mille puhul on erilist tähelepanu pööratud 
ka saastekoguste vähendamisele. 

Fossiilset päritolu maagaasis on tavaliselt 95-98% metaani 
ja mõni protsent süsihappegaasi. Keemiliselt täpselt sama 
koostisega on aga taastuvenergeetiline bioloogiliselt lagu-
nevate materjalide anaeroobsel kääritamisel saadad biogaas, 
mida pärast puhastamist nimetatakse biometaaniks. Seni 
on Austrias valdavalt kasutatud  sõidukites maagaasi, kuid 
suund on biometaani osakaalu suurendamisele. Maagaasi ja 
biometaani kasutamine mootorikütusena on võimalik ainult 
sel juhul, kui ka riikide valitsused loovad selleks selged män-
gureeglid, kvaliteedinõuded ja standardid ning muud pika-
ajalised toetusmeetmed (nagu näiteks !kseeritud hinnaga 
biometaani kokkuostukohustus ja lubamine maagaasivõrku, 
biokütuste aktsiisivabastuse jätkumine, jne). Siin tutvustatud 
Austria kogemus näitab üheselt, et koostöö ja suunatud ning 
eesmärgipärane tegutsemine viisid tulemuseni, Austria maa-
gaasitanklate ja gaasisõidukite arv neljakordistusid 4 aasta 
jooksul. Iga uuenduse igavana dilemma “kumb oli enne, kas 
muna või kana”  leidis Austrias väga ühese lahenduse: enne 
tehti maagaasitanklad ja siis tulid ka maagaasisõidukid.

Palju väärtuslikku informatsiooni biometaani toot-
mise, puhastamise ja paralleelselt maagaasiga kas-
utamise kohta mootorsõidukites ning samuti gaasi-
tanklate infrastruktuuri kohta leiate alljärgnevatelt 
veebiaadressidelt:

www.biofuel-cities.eu
www.madegascar.eu

www.biogasmax.eu
www.biofuelshowcase.eu

http://swentec.se/en/Start/find_cleantech
www.gasforeningen.se/Publikationer/rapporter/

case%20studies.aspx
www.ngvaeurope.eu/ngv-success-stories

Vaata lisa:
www.gashighway.net
www.monusminek.ee

plaanis

Täielik vastutus käesoleva trükise sisu eest lasub autoritel. See ei kajasta otseselt Euroopa Ühenduse vaateid. Euroopa  
Komisjon ei vastuta käesoleva trükise sisu eest mingil moel. GaasiKiirTee projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 
Joonis 1.6. Maagaasi tanklate ja metaangaasisõidukite dünaamika 2002-2009 (2010). Suunatud 
tegevusega kasvas nii maagaaasi tanklate kui metaangaasi sõidukite arv nelja aastaga neli korda. 
 
Austrias on tänaseks metaansõidukite arvu kasv natuke peatunud. Seepärast pole ka 
tanklaid lisandunud. Enamus tanklaid on suuremate linnade ümbruses, kus tangib 
piisav arv metaansõidkeid. Samas väiksema elanikkonnaga piirkondades kurdavad 
tanklaomanikud, et maagaasi tarbimine mootorikütusena ei ole piisav ja tasuvusaeg 
on seetõttu muutunud väga pikaks. Majanduslikult on ka arusaadav, et uusi tanklaid 
enne juurde ehitama ei hakata, kui olemasolevad end ära tasunud, metaansõidukite arv 
on hoomatavasti kasvanud ja nõudlus hakkab ületama pakkumist.  
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Austrias kasutatakse seal välja töötatud membraan biogaasi puhastustehnoloogiat 
(joonis 1.7). Biogaasi jahutades eraldatakse sealt vesi ja lämmastikühendid. Seejärel 
biogaasi soojendatakse ja eraldatakse raudoksiidiga adsorbeerimise teel 
vesinikdisulfiid (H2S). Seejärel juhitakse gaas läbi mitme membraanmooduli, mis 
lasevad läbi väiksema molekuliga gaasid. 

Joonis 1.7. Austria biometaani methaPUR puhastuse tehnoloogiline skeem. 
 

1.6 Turg 
 
Biogaasi müüakse Austrias väikestes kogustes ka autokütusena, paraku arvestust 
tarbitud koguste üle eraldi ei peeta. Hinnanguliselt müüdi aastal 2010.a. autokütusena 
215 000 kg CH4 (arvestatuna rõhule 300 bar) ühes tanklas. Põhiline sõidukikütus on 
ka Austrias ikkagi bensiin ja diisel. Maagaasi sõidukite kasutusele võtu 
hoogustamiseks pakuvad soodustusi lisaks riigile ka föderaalsed provintsid, linnad, 
kohalikud omavalitsused ja maagaasi ettevõtted.  
 
Esimene eraettevõtte biometaani tankla asub Alam (Lower) Austrias St. Margarethen 
am Moos’i linnas ja kannab nime METHAPUR9. Esialgne plaan oli ehitada 20 
samalaadset biometaani tanklat, kuid tänaseks (2010. aasta seisuga) töötab ainult 1 ja 
kaks on ehitamisel. Austria aastase biogaasi potentsiaalse kogusega 265-414 
miljonit Nm3 on võimalik sõitma panna 345’000 sõidukit, kui arvestada 
keskmiseks aastaseks kütuse tarbimiseks 1200 Nm3 sõiduki kohta. Nagu eespool 
öeldud, 2009. aastal oli Austrias metaangaasisõidukeid 4’600 ehk suurusjärgus üle 
1% võimalikust potentsiaalist oli kasutatud. 
 
Kui Austria aastane teoreetiline biogaasi kogus (2,47 miljardit Nm3) puhastada 
biometaaniks ja kasutada see transpordikütusena, siis selle kogusega saab asendada  
27 % Austria aastasest fossiilsete kütuste tarbimisest.10 
  

                                                
9 vaata http://methapur.at 
10 allikas: „Biogas im Verkehrssektor“ (Biogas in transportation sector), Umweltbundesamt 2005. 
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1.7 Toetavad tegevused 
 
Austrias kohustati avaliku sektori asutusi viima osa oma autopargist üle puhast 
biokütust tarbivatele autodele. Üheks oluliseks riigipoolseks meetmeks lisaks 
biokütuseid soodustavatele fiskaalmeetmetele ja biokütuste müügikohustusele segus 
fossiilkütustega, on Austrias käivitatud nn.  'Klima:activ mobil' – programm 
Põllumajanduse-, Metsamajanduse-, Keskkonna- ja Veemajanduse ministeeriumi 
poolt. 
Programmi eesmärk on suurendada biokütuseid puhtalt kasutavate sõidukite hulka, 
kusjuures programmi on kaasatud eelkõige avaliku sektori asutused näitamaks 
riigipoolset eeskuju keskkonnasõbraliku tarbimise laiendamisel. Programmi 
sihtgruppi kuuluvad omavalitsusasutused, regionaalvalitsusasutused, turismiteenuseid 
pakkuvad ettevõtted, eesmärgiga laiendada kergliiklusvahendite soetamist ja 
kasutamist ning uuendada sõidukiparki puhtaid biokütuseid või enam kui 40% 
biokütuseosaga kütusesegusid tarbivate sõidukitega või elektrisõidukitega. Programmi 
raames antakse investeeringutoetusi vastavate sõidukite soetamiseks. 
 
Riigipoolsete investeeringutoetuste andmist biokütuste tootmisseadmete rajamiseks 
juhib Föderaalne  põllumajandus-, metsamajandus-, keskkonna- ja veemajanduse 
ministeerium  (BMLFUW) ja seda korraldab krediidiasutus “Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH”. Riiklik investeerimisprogramm “Umweltförderung im Inland” 
katab põhiliselt küttesektori ja toetuse saajateks on kaugkütte ettevõtted ja muud 
soojamüüjad. 
Toetatakse  biometaani tootvate seadmete, gaasi puhastusseadmete ja võrguühenduste 
rajamist või autokütusena kasutamiseks tanklate rajamist või olemasolevate 
tootmisseadmete laiendamist ja uuendamist. Toetatakse ka organiliste jäätmete 
gaasistamise seadmete ehitamist ja biokütuste laiemale kasutamisele kaasaaitamiseks 
tehtavaid investeeringuid kaugküttevõrgu laiendamiseks. Keskmiselt on riigipoolse 
toetuse määraks 25% investeeringute kogumaksumusest, eriti säästlikele projektidele 
võidakse anda 5% lisatoetust. Toetust antakse vaid neile biogaasijaamadele, mis ei ole 
seotud elektritootmisega ega saa taastuvallikatest toodetud elektrile määratavat 
toetust. Biogaasi tootmise laiendamiseks rakendatakse ka mitmeid regionaalseid ja 
kohalike toetusi, samuti on Austria kommertspangad usinad andma laenu 
biogaasijaamade rajamiseks ja laiendamiseks. 
 
Maagaasiga sõitvate sõidukite arvu kasvu toetasid mitmed turundustegevused. 
Teostati kattev ja mitmekülgne teema valgustamine meedia poolt, koolitati 
transpordiettevõtete, automüüjate ja tanklakettide operaatoreid, omanikke ja 
otsustajaid. Näidetena turundustegevustest võib tuua maagaasitanklate avamise 
laiaulatusliku kajastamise meedia poolt, infopäevade, “Linnaõhk puhtaks” ja säästva 
transpordi kampaaniate läbiviimise. Samuti osaleti maagaasisõidukitega autonäitustel 
ning esineti selleteemaliste ettekannetega konverentsidel ja näitustel. Inimestele 
õpetati spetsiaalsetel koolitustel maagaasisõidukite toimimispõhimõtteid, võimaldati 
teha test- ja õppesõite, ikka selleks, et maagaasisõidukite kasutamine muutuks 
inimestele mõnusaks. Kõik see viis ka maagaasisõidukite kasutamise levimiseni, 
võrreldes 1000 maagaasiautoga 2006. aastal on kasv olnud enam kui neljakordne ja 
2009. aasta lõpuks oli maagaasisõidukite arv tõusnud 4600-ni. 2010. aasta lõpuks 
eeldati maagaasisõidukite märkimisväärset lisandumist, kuna turule on tulnud uut 
tüüpi turbomootoritega maagaasisõidukid, mille puhul on erilist tähelepanu pööratud 
ka saastekoguste vähendamisele. 2011. a. seisuga pole aga kõik ootused täitunud. 
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2. Saksamaa 

2.1 Seadusandlus 
 
Saksamaal kehtib maagaasi kui energiaallika aktsiisivabastus kuni 31.detsembrini 
2018, mis on reguleeritud Energiamaksuseadusega (Energiesteuergesetz). Saksamaa 
Liitvabariigi valitsus ei plaani seda aktsiisivabastust CNG-le kui mootorikütusele 
pikendada ja peale selle perioodi lõppu tuleb hakata maksma maagaasi eest aktsiisi. 
See on üks põhjuseid, miks eraettevõtted kardavad investeerida hetkel uutesse 
surugaasi tanklate rajamisse. Biometaanile kui mootorikütusele kehtib 
aktsiisivabastus kuni 2015.a 31. detsembrini ning see on reguleeritud 
Energiamaksuseadusega (Energiesteuergesetz). Saksamaa Liitvabariigi valitsus 
plaanib seda aktsiisivabastust biometaanile kui mootorikütusele pikendada, kuid 
praegu pole konkreetseid samme selleks veel astutud. Saksamaa toetab biogaasi 
tootmist biometaaniks mootorikütusena, kuid puudub toetusmeede biometaani 
tanklate rajamiseks. Biogaasi puhastamiseks (väärindamiseks) on spetsiaalne preemia, 
aga vaid juhul kui seda kasutatakse elektrienergia tootmiseks. Maagaasivõrgu käitaja 
(operaator) peab looma võimaluse biometaani sisestamiseks maagaasivõrku. See on 
reguleeritud dokumendiga „Gaasivõrgu juurdepääsu korraldus“ 
(Gasnetzzugangsverordnung), mis vaadati hiljuti uuesti läbi. See dokument reguleerib 
ühtlasi ülesanded ja kohustused, kes peavad tegema täpselt milliseid kulutusi 
biometaani ühenduseks maagaasivõrguga. Kuid erinevalt taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergiaga ei ole gaasi võrguettevõtja kohustatud ostma biometaani 
(1).  
 
Elektrienergia tootmist reguleerib Taastuvenergiaallikate seadus (ehk EEG), 
Soojaenergia tootmist reguleerib Taastuvsoojusenergia seadus (ehk EEWärmeG), 
Biokütuste tootmist reguleerib Biokütusekvoodi seadus (ehk BioKraftQuG) ja 
biometaani tootmist ja juhtimist maagaasivõrku reguleerivad erinevad seadused ja 
juhised nagu Gaasivõrgu juurdepääsu korraldus (ehk GasNZV) ja Gaasivõrgu tariifi 
korraldus (ehk GasNEV). Valitsusepoolne abi sisaldab endas toetusprogramme 
taastuvenergia projektidele, laenude garanteerimist taastuvenergia projektidele, 
laenude andmist taastuvenergiaprojektidele piirkondades, kus on madalam huvi ja 
ühtlasi investeeringute soodustamist kohaliku kaugküttevõrkude ja biogaasitrasside 
rajamiseks (GAK) ja investeeringute toetus läbi Agro-Põllumajanduse-Programmi11. 
 
Gaasivõrgu juurdepääsu korraldus (ehk GasNZV) ja Gaasivõrgu tariifi korraldus (ehk 
GasNEV) täiustavad võimalusi biometaani viimisel maagaasivõrku. Nende peamine 
eesmärk on panustada Saksamaal biometaani sisestamisel maagaasivõrku viisil, et 
aastaks 2020 sisestataks 6 miljardit m3 Saksamaal toodetud biometaani 
maagaasivõrku (6% maagaasi tarbimisest) ning koguni 10 miljardit m3 biometaani 
aastaks 2030 (10% maagaasi tarbimisest). (2) 
 

                                                
11 Incentive programme for renewable energy projects; Granting loans with low interest for RES 
projects ; Promotion of investments in local heat and biogas pipelines (GAK); Promotion of 
investments by the Agro-Investment-Programme (AFP) or by supporting programmes of the Federal 
States  
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Biometaani viimine maagaasivõrku on sätestatud Euroopa Parlamendi poolt 
sätestatud direktiiviga12 2003/55/EC:  
“Liikmesriigid peaksid tagama, et vajalikke kvaliteedinõudeid arvesse võttes oleks gaasivõrgule 
mittediskrimineeriv juurdepääs ka biogaasil, biomassist saadud gaasil ja teistel gaasiliikidel, 
tingimusel et see juurdepääs on jätkuvalt vastavuses tehniliste eeskirjade ja ohutusnõuetega. Need 
eeskirjad ja nõuded peaksid tagama, et nimetatud gaase saab tehniliselt ohutult sisestada 
maagaasivõrku ja transportida selle kaudu, ning et need käsitleks ka nimetatud gaaside keemilisi 
omadusi”. 

Alates 2009. aastast ei ole mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid seda direktiivi 
puhastatud biogaasi käitlemisvõimaluste kohta nimetatud direktiivist järginud. Seda 
on seni teinud vaid: Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi ja Holland ning mitte EL 
liikmetest ka Šveits. (5) 

Saksamaal kehtib ühtlasi automaks. Alates 2009. aasta juulist sõltub automaksu 
suurus Saksamaal mootori kubatuurist (võimsusest) ja CO2 emisioonist. Automaks 
sõiduautodele sõltub järgmistest parameetritest: 

• Bensiini või surugaasi sõiduki puhul iga 100 cm3 kohta 2 eurot 
• Diisel sõiduki puhul iga 100 cm3 kohta 9,5 eurot 
• Iga grammi pealt, mis ületab CO2 emissiooni 120 g/km kohta tuleb tasuda 2 

eurot 
CO2 emissiooni praegust kehtivat kriteeriumi sõiduautodele ehk 120 g/km 
vähendatakse 1. jaanuarist 2012 aastal. Teada on, et aastast 2014 hakkab kehtima 
rangem CO2 emissioonimaks sõiduautodele iga grammi pealt, mis ületab CO2 
emissiooninormi juba 95g/km kohta. Automaks kehtib auto esmasest 
registreerimisest alates. 
 

 
Osad Saksamaa ettevõtted, kes tegutsevad maagaasitanklate turul pakuvad toetust (sh 
odavamalt tankimist) tingimusel, kui klient paneb oma autole kleebise vastava 
tanklaoperaatori logoga ja reklaamib seeläbi, et sõidab surugaasil. Madala heitgaaside 
emissiooniga autode (sh maagaasisõidukite) ostuks saavad ettevõtted soodsat laenu 
võtta KFW-pangast (Laenuprogrammi nimi on: Program: "ERP-Umwelt- und 
Energieeffizienzprogramm - A"). (1) 
 
Taastuvenergia tegevuskava järgi toetatakse Saksamaal koostootmisjaamades 
biogaasist elektrienergia tootmist. 1. jaanuaril 1991. aastal jõustus Saksamaal 
Elektrienergia sisestamise seadus ("Stromeinspeisegesetz"). Energiaettevõtted pidid 
hakkama ostma elektrit, mis oli toodetud taastuvatest allikatest. 1. aprillil 2000.a 
kaotas see seadus kehtivuse ja jõustus esimene Taastuvenergiaseadus. Teine 
                                                

12 Määrus on siduv õigusakt. Seda tuleb tervikuna kohaldada kogu ELis. Direktiiv on õigusakt, milles 
sätestatakse eesmärk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama. Siiski saavad liikmesriigid ise 
otsustada, kuidas seda teha.  

Näide 1: CNG VW Passat TSI 1,4 ecofuel CO2 emissiooniga 119 g/km maksab automaksu aastas 
vaid 28 eurot. Sama bensiini kasutav mudel (VW Passat TSI) maksab aastas automaksu 94 eurot!  
 
Näide 2: CNG Opel  Zafira 1,6 CO2 emissiooniga 138 g/km maksab automaksu aastas 68 eurot. 
Sama bensiini kasutav mudel CO2 emissiooniga 169 g/km maksab aastas automaksu 130 eurot!  
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Taastuvenergiaseadus jõustus 2004. aastal, kolmas 2009. aastal ja aastal 2012 hakkab 
kehtima neljas Taastuvenergiaseadus. Alates 2014. aastast, biogaasijaamad rohkem 
kui 750 kW elektrilise nimivõimsusega ei saa enam  fikseeritud toetust, vaid nad 
peavad kogu energia müüma avatud turule ja seeläbi saades kõrget hinda, toimub 
puudujäägi kompenseerimine laekumistest (võrreldes feed-in-tariff e. fikseeritud 
toetuse määraga, mis arvutatakse välja Taastuvenergiaseaduses). (1) 
 
Tabel 2.1. Kehtivad biometaani ja biogaasi õigusnormid Saksamaal ja nendega seotud seadused ja 
määrused. 

Energia vorm Seadus/Määrus Klausel/Korraldus/Säte 
Biometaan EEG Miinimumnõuded töötlemiseks 
Biometaan DVGW määrus Määrab väga üksikasjalikult biometaani kvaliteediga 

seotud küsimused ja juhtimise protsessi nõuded 
maagaasivõrku 

Biometaan EnWG §19 Sätestab miinimumnõuded biometaanile võrku 
juhtimisel 

Biometaan Gasnetzzugangsverord
nung 
GasNZV § 35, 41d 

§ 41d  Eelisjuurdepääs biogaasi (biometaani) 
transpordikütusena kasutatavatele klientidele 
§ 35 gaasi kvaliteet 

Biogaas EEWärmeG Määratleb kasutustingimused suure tõhususega 
koostootmisjaamadele,  määratletud kombijaamade 
direktiiviga 2004/8/EC 

 
Taastuvenergiaallikate seadus (EEG), Föderaalne saasteainete tõrje seadus 
(BImSchG) ning Taastuvsoojusenergia seadus (EEWärmeG) sisaldavad kõik endas 
nõudlust biometaani järele. Nimetatud seadustes tuuakse välja järgmist: 

• Eelisõigus biometaanile, et biometaani juhtimine maagaasivõrku on prioriteet, 
kui see vastab maagaasi nõuetele ja on majanduslikult ning tehniliselt 
põhjendatud; 

• Maagaasivõrgu operaatorid on kohustatud pakkuma võimalust biometaanitoru 
ühenduste loomiseks maagaasitrassiga, kui see on majanduslikult ning 
tehniliselt põhjendatud; 

• Gaasi võrguühenduste kulud jagatakse biometaani tarnijate ja võrgusüsteemi 
operaatori vahel; 

• Ekspluatatsioonikulud liitumispunktis kannab võrguettevõtja; 
• Kindlasummalise võrgutasumäära (0,7 senti/kWh) kannab biometaani tarnija. 

 

2.2 Tooraine, tootmine ja väärindamine 
 
Saksamaal oli 2010. aasta seisuga ligemale 5900 biogaasijaama, elektrilise 
installeeritud koguvõimusega 2300 MW. Aastas toodetakse biogaasist umbes 15 
miljardi kilovati ulatuses elektrienergiat, mis moodustab 2,6% kogu riigi 
elektritarbimisest. Põllukultuure kasvatatakse biogaasi tootmiseks 650 000 hektaril. 
Kogu biogaasitootmine annab riigis tööd umbes 17 000 inimesele. 2010. aasta seisuga 
puhastavad biogaasi biometaaniks ja juhivad seda Saksamaa maagaasivõrku 
ühtekokku 52 biogaasijaama. 2010. aasta Taastuvenergia tegevuskava (NREAP) järgi  
tootis Saksamaa 173 ktoe ulatuses biometaani transpordikütuseks (2). 
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Joonis 2.1. Saksamaa biometaani tootvate biogaasijaamade arvu ja tootmisvõimsuste ülevaade. 
Kollane tähistab biometaani jaamade arvu ja roheline tootmisvõimsust (1000 Nm3/h). 

Saksamaal on biogaasi toormeks energiakultuurid, eelkõige mais ja see on 
põhjustanud diskussiooni energiakultuuride ja toidukultuuride konkurentsist. Selle 
tulemusena on lisatud toetusi, kui toormena kasutatakse jäätmeid, et vähendada 
energiakultuuride osakaalu ja tõsta jäätmete osakaalu biogaasi tootmises. Saksamaa 
biogaasi energeetiline potentsiaal on 417 PJ/a, mis moodustab 8 % Saksamaa elektri 
kogutarbimisest, millest hetkel on ära kasutatud 2%.  
 

 
Joonis 2.2. Saksamaa biogaasi sisendite jagunemine, poole moodustavad energiakultuurid ja veerandi 
sõnnik. 

2.3 Realiseerimine, müügi logistika ja taristu 
 
Saksmaal sõlmitakse biogaasijaama rajamisel leping tootjaga 20+1 aastaks (1. aasta 
on jaama käivitamise aasta). Seeläbi tagatakse toetustasu ja ühtlasi pikaajaline 
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kindlustunne biogaasitootjale. Toetusi makstakse astmeliselt vastavalt Tabelis 2.2 
toodud kriteeriumite alusel (2): 
 
Tabel 2.2. Biogaasi ja biometaani toetuste maksmise ülevaade kW elektrilise installeeritud 
koguvõimuse alusel Saksamaal. 
	  

 Jaama suurus € senti /kWh 

Põhitariif: 

Eritariif väikestele 
biogaasijaamadele kuni 75 kW 
el 

25 

75 kW el – 150 kW el 11,55 
150 kW el – 500 kW el 9,09 
500 kW el – 5 MW el 8,17 
5 MW el – 20 MW el 7,71 

Kui maad haritakse seal 
kasvavast biomassist biogaasi 
tootmiseks, saab lisa: 

Kuni 150 kW el 6,93 
150 kW el – 500 kW el 6,93 
500 kW el – 5 MW el 3,96 

Kui biogaasijaamas 
kasutatakse lisaks sõnnikut, 
saab lisa: 

Kuni 150 kW el 3,96 
150 kW el – 500 kW el 0,99 

Looduskaitsealaste maade 
sisendite kasutamisel saab 
lisa: 

Kuni 500 kW el 1,98 

heitkoguste vähendamise 
puhul saab lisa: 

Kuni 500 kW el 0,99 

Tehnoloogia boonus Kuni 5 MW el 1,98 
Biometaani tootmisel 350 – 700 Nm3/h 3 
Biometaani tootmisel 700 –  1000 Nm3  2 
Biometaani tootmisel 1000 – 1400 Nm3  1 
Koostootmisjaama boonus Kuni 20 MW el 2,97 
	  

Lisaks hakkab 2012. aastast kehtima uuendatud toetussüsteem biogaasijaamade 
sisenditele kategooriate alusel järgnevalt (6): 
	  
Biogaasijaam, elektrilise installeeritud koguvõimusega kuni 500 kWel lisaks 6 € senti 
/kWh, 500 – 750 kWel jaama puhul lisaks 5 € senti /kWh ja 750 kWel – 5 MWel 
jaama puhul lisaks 4 € senti /kWh, kui sisendina kasutatakse (category 1) maisi, 
teravilja, puitu. 
	  
Biogaasijaam, elektrilise installeeritud koguvõimusega kuni 500 kWel lisaks 8 € senti 
/kWh, 500 kWel – 5 MWel jaama puhul lisaks 6 € senti /kWh, kui sisendina 
kasutatakse (category 2) läga, sh tahedat sõnnikut ja looduskaitsemaa alade sisendit sh 
silo. 
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Joonis 2.3. Vasakul Saksamaa kõik biogaasitootjad, paremal biogaasitootjad, kes toodavad vaid 
biometaani. 
	  
Enamus Saksamaal toodetavast biometaanist leiab kasutust koostootmisjaamades, 
selleks et saada kompensatsiooni elektri ja sooja tootmiseks Taastuvenergiaallikate 
seaduse (ehk EEG) järgi. Ainult 3 biogaasijaama (Bottrop, Jameln, Dannenberg) 
toodavad biometaani otse mootorikütuseks kohalikes tanklates. Väike osa 
biometaanist segatakse ühtlasi maagaasiga ning müüakse seeläbi  mootorikütusena 
(4). 

 
 

Wendland-Elbtal`i regioonis otsustati 2002. aastal kasutada ainult taastuvaid maavarasid kuni 2030 aastani. 
Raiffeisen Genossenschaft koos põllumajandus ühistuga püstitas Saksamaal Jamelinis 2006. aastal esimese 
biometaani kütusetankla. Nelikümmend põllumeest moodustasid bioenergia ühistu ja kasutasid 
energiarikkad taimi, nagu nisu, mais ja teised rohumaa taimed biogaasi tootmiseks. Enamik toodetud 
biogaasist on kasutatud elektri ja soojuse koostootmiseks, samal ajal ülejäänud biogaas on puhastatud 
kvaliteetseks biometaaniks, mida saab kasutada mootorikütusena. Jamelnis on enamus biometaanist (96% 
CH4) käesoleval hetkel sisestatud (300 m³/h) riiklikku maagaasi võrku, samal ajal, kui osa biometaani (100 
m³/h) on viidud 900 m pikkuse torujuhtme kaudu kompressorjaama, mis surub selle kokku rõhu alla 220 bar-i 
ja mida saab seejärel tankida kõrvalasuvas avalikus kütuse tanklas surumetaangaasina (CMG - Compressed 
Methane Gas). See tankla töötab juba neli aastat, kus maksimaalset käib päevas tankimas üle 40 
metaangaasisiõiduki. Dannenbergi lähedal asub teine biometaani tankla, mis alustas tööd 2010. aasta 
septembris. Sealne tankla saab biometaani lähedal asuvast biogaasi tootmise- ja puhastamise tehasest, kus 
biogaasi puhastamiseks kasutatakse keemilist (amiin) absorptsiooni meetodit. Wendland-Elbtal`i regioonis on 
uutest registreeritud sõiduautodest 12% metaangaasi sõidukid (maagaasil sõitvaid sõidukeid nimetatakse 
surugaasi sõidukiteks ehk Natural Gas Vehicles - NGV), kokku praegu üle 200 sõiduki. Lisaks sellele oli 
Jameln`i kütusetanklas biometaani läbimüük oluliselt tõusnud, näiteks 2009. aasta juunis oli see 15 000 kg, 
mis oli kaks korda suurem, kui samal aastal riiklik keskmine biometaani läbimüük kuus (8500 kg). See 
illustreerib biometaani  atraktiivsust ja edukust autojuhtidele seas, mis näitab keskkonnateadlikkuse 
suurenemist  taastuva biometaani kohta. Avalik teavitustöö metaangaasisõidukite kasulikkusest viidi läbi 
koostöös piirkonna esindajate ja põllumeeste biogaasi energiaühistu poolt ning see on andnud metaangaasi 
sõidukite turule dünaamilisuse ja edendanud piirkonda tervikuna. See näitab, kuidas taastuv 
biogaas/biometaan võib tulevikus asendada maagaasi, efektiivselt kasutades samu infrastruktuure. 
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2.4 Turg ja toetavad tegevused 
	  
Tänasel hetkel on Saksamaal ligikaudu 90 000 maagaasi sõidukit, 900 CNG tanklat, 
millest 720 on avalikud tanklad. CNG sõidukid on kallimad kui diisli ja 
bensiinimudelid, kuid inimesed ostavad ikkagi neid sõidukeid, sest ollakse teadlikud 
selle säästlikusest ja keskkonnasõbralikkusest pikemas perspektiivis.  
	  
Saksamaa valitsus on föderaal- ja riigi tasandil võtnud suuna toetada biometaani 
tootmist, samal ajal kui transpordis kasutatavad vedelad biokütused saavad vähem 
toetust ja seetõttu konkureerivad rohkem import biokütustega tulevaste aastate jooksul 
(3). Lisaks määrtleb GasNZV ehk Gaasivõrgu juurdepääsu korralduse dokument, et 
eelistatud on biogaasijaamas toodetava biogaasi puhastamine biometaaniks ja 
juhtimine maagaasivõrku, kui biogaasijaam on maagaasivõrgu trassi ühendusele 
lähemal kui 10 km. Gaasivõrgu operaator peab finantseerima 50% gaasivõrgu 
ühendusega seotud kuludest. Biometaani tootja peab täitma kvaliteedinõuded 
toodetava biometaani kohta (DVGW G260, DVGW G262) järgi. Võrguettevõtja on 
kohustatud seevastu reguleerima vastavad gaasi parameetrid torustikus (kütteväärtus, 
rõhk, jne). 
	  
Maagaasi kvaliteet Saksamaal on varieeruv vastavalt geograafilisele asukohale. 
Seetõttu nõutavad kvaliteedi standardid biometaanile sõltuvad piirkonnast, kus 
soovitakse biometaani võrku sisestada. Maagaasi kvaliteedinormid jagunevad 
Saksamaal H quality Erdgas (kõrgekvaliteediliseks) ja L quality Erdgas 
(madalkvaliteediliseks). Madala kvaliteediga maagaas ehk L quality gas, sisaldab 
umbes 89% ulatuses kergestisüttivaid gaase (põhiliselt metaani). Kohandamaks 
biometaani nõutavat kvaliteeti tuleb lisada juurde mõnikord õhku. Kõrgekvaliteediline 
maagaas sisaldab umbes 97% ulatuses kergestisüttivaid gaase (metaan, etaan, 
propaan, butaan). Kohandamaks biometaani kvaliteeti, tuleb lisada vedelgaasi ehk 
LPG-d (fossiilne propaani ja butaani segu). See muudab aga gaasi sisestamise 
maagaasivõrku kallimaks. Saksamaal lisavad umbes 40 biogaasijaama biometaanile 
juurde propaani selle võrku viimisel.  
 

 
Joonis 2.4. Erinevad viisid/metoodikad biogaasi puhastamise protsessis kuni lõpptarbijani Saksamaal.	  
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Biometaani transporti ja müüki koordineerib biogaasi või maagaasi vastav äriühing. 
Biogaasi transportimiseks tema tootmispaigast lõpptarbijani  vahendavad erinevate 
partnerettevõtete vahel need just äriühingud. Joonis 2.5 annab ülevaate biometaani 
müügi protsessist Saksamaal.  
	  

	  
Joonis 2.5. Biometaani müümise põhimõtted Saksamaal. 
 
Grid Entry Contract (Võrku lubamise leping): Biogaasi (biometaani) tarnija 
sõlmib lepingu vastava gaasi võrguettevõtjaga, kes lubab seejärel toodetud biometaani 
enda võrku. Sõlmitakse leping ning lepitakse kokku võrgutrassi viidava gaasi 
kvaliteedi tingimustes. 
	  
Grid Exit Contract (Väljaspool võrgu leping): Lõpptarbija sõlmib väljaspool 
võrguoperaatorit  lepingu st, et  toodetav biometaan ei juhita üldisse võrku vaid otse 
tarbijale. Võrguedastustasu on sama, mis maagaasi transpordi tehingute puhul ja on 
kaetud lõpptarbija poolt koos võrgujuurdepääsu tasudest hoolimata sisestamise 
asukohast. 
	  
Võrreldes teiste biokütustega on biometaan väga kõrge tõhususastmega biokütus. 
Seega majanduslikust ja tehnoloogilisest seisukohast on see üks kõige 
lootustandvamaid alternatiive säästvalt rakendada biomassi mootorsõidukikütuse 
sektoris. Nõudlus selles sektoris sõltub suuresti maagaasisõidukite turu arengust. 
Käesoleval ajal on Saksamaal umbes 90 000 maagaasi sõidukit. Tänu viimastele 
muudatustele biokütusekvoodi määruses loodetakse uut nö impulssi biometaani 
müügiturul. Saksamaa Liitvabariigi valitsus nimetab biometaani peamiseks 
kohalikuks bioalternatiivseks kütuseks. (5). 

3. Itaalia 

3.1 Seadusandlus 
 
Kuni 2002. aastani kehtis Itaalias CIP6 Regime, Directiivi No. 6/1992 järgi, mis 
määratles toetused taastuvenergiallikatest enelektrienergia tootmisele. Alates 2002. 
aastast võeti kasutusele uus toetussüsteem taastuvenergiaallikatest (tuul, päike, tõusu- 
ja mõõnaenergia, geotermiline, biomass) toodetud elektrienergiale, mis põhineb 
rohelistel sertifikaatidel (Green Certificates). Elekter müüakse turuhinnaga ja 
taotletakse võrguettevõtjalt rohelise sertifikaadi väljastamist iga toodetud MW kohta, 
mida võib müüa hinnaga, mis pakkumise ja nõudluse vahekorrast tulenevalt kehtib. 
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Green Certificates on jõus 15 aastat. Väiksematele jaamadele, kui 1 MW kehtib võrku 
müümisel fikseeritud kokkuostuhind.  
Itaalias on väljastatud Maaelu Arengukava (2007-2013), mis omakorda jaguneb 
meedeteks. Meede 3.1.1 näiteks pakub 40% investeeringutoetust biometaani tootmise 
hoogustamiseks. Lisaks on võimalik saada nimetatud meetmele lisatoetust, kui 
tulevane biometaani tootja suudab ümberkaudsete avalike masinaparkide omanikega 
luua lepingud biometaani mootorikütusena kasutamiseks. 2009. aastal jõustus nö “All-
inclusive feed-in-tariffs” seadus, mis reguleeris põllumajanduslikule ettevõttele 
biogaasist elektrienergia toetuse maksmise süsteemi. Ühtlasi toetuste maksmist ja 
päritolusertifikaatide väljaandmist taastuvatest allikatest elektrienergia tootjatele 
korraldab Itaalis Riiklik Energiateenuste Ettevõte (GSE) (5). 
Hetkel Itaalias biometaani ei toodeta, kuid 2011. aasta alguseks võeti vastu seadus 
biometaani sisestamiseks maagaasivõrku. The Italian Decree n.28 of 03/03/2011 
sätestab artiklites 8, 20, 21, et maagaasi infrastruktuuri areng on riiklik prioriteet ning 
biometaani viimine maagaasivõrku on esmatähtis. Samuti tuleb määratleda 
stiimulvahendid biometaani tootmise investeeringuteks (6). 
	  

3.2 Tooraine, tootmine ja väärindamine 
	  
2008. aasta seisuga toodeti Itaalias biogaasist 1,6 TWh elektrienergiat (10,5% rohkem 
kui 2007. aastal) ja koguni 85% ehk 1355 GWh sellest moodustas prügilagaasist 
toodetud biogaas ning 14% ehk 230 GWh põllumajanduslikest sisenditest toodetud 
biogaas. Biogaasist toodetud elektrienergia moodustas 0,47% kogu 2008. a Itaalia 
elektrieneriga tarbimisest (340 TWh/aastas). Biogaasist toodeteva elektrienergia 
potentsiaaliks on koguni hinnatud 20 TWh/aastas, elektrilise installeeritud 
koguvõimusega 2700 MW	  (4).	  
 
Tabel 3.1. Hinnangulised ja võimalikud kogutavad biogaasi tootmiseks sobivate sisendite kogused 
Itaalias (tonni/aastas – ton/a) 
	  

Sisend Kogus 
energiakultuurid 13.000.000 ton/a 
Loomne biomass 180.000.000 ton/a 
prügilad 11.000.000 ton/a 
Tapamaja jäätmed 2.000.000 ton/a 
Anaeroobselt kääritatud muda 2-3.000.000 ton/a 
Põllumajandustööstus jäätmed 12.000.000 ton/a 
Muu biomass 10.000.000 ton/a (kuivainena) 

	  
Ühtlasi on arvutatud, et Itaalias võiks toodetav biometaan asendada 12-20% ulatuses 
praegust maagaasi tarbimist (7). 
 
Hoolimata sellest, et ollakse Euroopas suurima surugaasisõidukite arvuga riik, ei ole 
suudetud biometaani arengus olla samaväärne. Biometaani potentsiaali on hinnatud 
kõrgeks ning biometaani tootmist mootorikütuseks soodustavad järgmised innustavad 
faktid:	  

- maagaasivõrk on Itaalias väga hästi arendatud; 
- biometaani mootorikütusena kasutavad automootorid on sisuliselt ja tehniliselt 

täpselt samad, mis surumaagaasil töötavad automootorid; 
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- biometaani keskkonnakaitselised positiivsed aspektid ületavad bensiini ja 
diisli omad; 

- biometaani saab juurde toota kohalikest biomassi substraatidest; 
- biometaani kasutavatele sõidukitele hakkaks kehtima samasugune ‘tasuta 

igalpool parkimise’ soodustus nagu praegu kehtivate surugaasisõidukite puhul; 
- biometaani tootmist soodustab ka praegune fossiilsete mootorikütuste kallis 

hind. 
 

3.3 Realiseerimine, müügi logistika ja taristu 
 
Toetuste maksmist ja päritolusertifikaatide väljaandmist taastuvatest allikatest 
elektrienergia tootjatele korraldab Itaalis Riiklik Energiateenuste Ettevõte (GSE). 
Toetuste määrad sõltuvalt kasutatud kütuse liigist on järgmised (3): 

- biogaasi ja biomassi v.a. vedelad biokütused ja taimeõli baasil toodetud 
elektrile on 28 eurosenti kWh kohta + käibemaks 20%. See kehtib väiksema, 
kui 1000 kW elektrilise installeeritud koguvõimusega biogaasijaamadele.  

- Suurematele kui 1000 kW elektrilise installeeritud koguvõimusega 
biogaasijaamadele kehtib valem MWh/aastas x K x GC, kus K on seaduse 
poolt määratud koefitsient, mille väärtus on 1,8. Iga MWh el võrdub ühe 
rohelise päritolusertifikaadiga (GC – Green Certificate) ja selle hind MWh/€ 
on määratud igapäevase hulgimüügiga elektriturul. 2009. aastal varieerus GC 
hind 73-103 €/MWh (4). 

- prügilagaasi, heitvepuhastusjäätmetest toodetud gaasi ja vedelate biokütuste 
v.a. taimeõlide kasutamisel 18 eurosenti kWh kohta; 

 
Toetuse saamiseks peab tootja esitama taotluse oma seadme sertifitseerimiseks GSE 
poolt taastuvenergia tootjana. Toetust saavad vaid tootjad kes asusid tegutsema, 
laiendasid oma tootmist või taaskäivitasid tootmise alates 1.aprillist 1999.aastal. 2009 
ja 2010. aastal andis riik ettevõtetele investeerimistoetust biogaasijaamade rajamiseks. 
Osa toetustest (Põllumajanduse Mehhaniseerimise Riikliku Instituudi kaudu) oli 
seotud tingimustega kasutada uusimat või innovatiivset tehnoloogiat, osad (nt. 
Lombardia regionaalvalitsuse investeeringutoetused) olid seotud kohustusega lisada 
kääritustehnoloogia skeemi lämmastikupüüdurid (3). 

3.4 Turg ja toetatavad tegevused 
	  
Itaalias oli 2010. aasta lõpu seisuga ca 754 000 surugaasi sõidukit, mille hulk on 
kasvanud võrreldes 2009. aasta seisuga koguni 8%. Üle Itaalia on ühtekokku 831 
CNG tankimisjaama, millest avalikud on 791. 71 CNG tanklat on hetkel veel 
planeerimisjärgus (1). Loomulikult on olnud tugev majanduslik põhjus selle kasvu 
taga: surugaasiauto kokkuhoid kilomeetri kohta keskmise sõiduauto puhul on 
ligemale 60% võrreldes bensiiniautoga ja 33% võrreldes diiselautoga (2). Kuna 
Itaalias biometaani hetkel ei toodeta, siis biometaani mootorikütusena kasutavad 
sõidukid riigis puuduvad. Surumaagaasil on soodne maksutulu võrreldes teiste 
mootorikütustega: bensiinil 0,56400 €/l, diislil 0,42300 €/l, vedelgaasil (LPG) 0,125 
€/l, CNG’l 0,00291€/m3. Rahalised stiimulid kahesüsteemseks ümberehitatud 
pakutavatele CNG-le autodele emissiooniklasside järgi: Euro 0/1 (350 €), Euro 2 (350 
€), Euro ¾ (650 €). Täitsa uute autode ostmiseks on riik hetkel plaaninud hakata 
maksma järgmisi toetusi: Euro 4-5 emissiooniga auto ostuks 1500 €, kerge veoauto 
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ostuks 2500 €. Muud maksusoodustused: Euro 0, Euro 1, Euro 2 ja Euro 3 surugaasi 
sõidukid (lisaks uued OEM ja ümber ehitatud) on vabastatud maanteemaksu 
hinnatõusust alates 2007. aastast. Lisaks on Itaalias teatud piirkonnad, mis pakuvad 
toetust CNG tankla rajamiseks. Maksimaalne toetus ettevõttele CNG tankla 
rajamiseks on 150 000 € (2). 
Tänu Valitsuse poolt 2009.a. käivitatud taastuvenergia tootmise toetuskeemi 
rakendamisele, on kasvanud märgatavalt huvi sõnniku, energiakultuuride ja 
põllumajandusjäätmete koosgaasistamise vastu kahel viimasel aastal. 2009-2010 on 
rajatud arvukalt uusi biogaasitootmisüksuseid, palju on ehitusjärgus ja kavandamisel. 
	  

	  
Joonis 3.1. Maagaasivõrk Itaalias, kuhu veel hetkel ei sisestata biometaani 

	  
	  
Joonis 3.2. Biogaasitootmine Itaalias 
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Biokütuste tootmise ja kasutamise edendamiseks on Itaalia rakendanud ja rakendamas 
järgmisi meetmeid: 

1. Toetused toodetud taastuvenergiale 
2. Roheliste päritolusertifikaatide väljaandmine 
3. Investeeringutoetused taastuvkütuste tootmisseadmete rajamiseks 
4. Kohustus lisada biokütuseid jaemüüki mineva autokütuse hulka 
5. Aktsiisimäärade differentseerimine: biokütuste madalamad aktsiisimäärad  

4. Rootsi 

4.1 Seadusandlus 
 
Rootsi taastuvenergeetika biogaasi valdkonna arendamise poliitika raamistik koosneb 
mitmest eesmärgist. Rootsis on vastu võetud strateegiline eesmärk, et 
transpordisektor peab olema sõltumatu fossiilsetest kütustest aastaks 2030 ja 
kogu Rootsi sõltumatu fossiilkütustest aastaks 2050. Näiteks on alates 2005. 
aastast keelatud prügilates orgaaniliste jäätmete ladestamine. Valitsus on samuti 
seadnud eesmärgiks, et vähemalt 35% toidujäätmeid majapidamistest, restoranidest ja 
kauplustest tuleb käidelda läbi bioloogilise töötlemise ehk siis eelkõige kasutada 
biogaasi tootmiseks. 
  
Nende eesmärkide saavutamiseks on Rootsi kehtestanud mitmed kontrollmeetmed ja 
toetused. Paljud neist ei ole spetsiifilised (nt maksud fossiilkütustele), vaid hoopis 
suunatud investeeringuteks - näiteks investeeringutoetus biogaasijaama ehitamiseks 
põllumajanduses. 
 
Riigi poolt pakutavad investeerimisprogrammid on olnud oluliseks liikumapanevaks 
jõuks Rootsi biogaasiprojektide realiseerimise puhul ja on ühtlasi paljudel juhtudel 
võimaldanud arendada uut tehnoloogiat selles valdkonnas. Paljud biogaasijaamad 
on ehitatud investeerimisprogrammide kaasabil ning mitmed olemasolevad jaamad on 
saanud tehnika uuendamiseks, jaama laiendamiseks/suurendamiseks toetust läbi 
nende programmide. 
 
Biogaasi tootmist toetatakse Rootsis läbi maksusoodustuste biogaasi tootjatele. Nii on 
tavakütustele seatud aktsiisi ja muudest maksudest vabastatud nii küttesektoris 
kui autokütusena kasutatav biogaas (biometaan). Aastatel 2003 – 2007 viis riik 
läbi biogaasitanklate võrgu laiendamiseks mõeldud investeeringutoetuste 
eriprogrammi nn. Üleriikliku kliimainvesteeringute programmi (Klimp) raames. 
Programmi kogumaht oli 500 MSEK ja ainuüksi 2007.a. investeeriti riigipoolse toena 
56 miljonit SEK-i 57 biogaasitankla rajamiseks. 

4.2 Tooraine, tootmine ja väärindamine 
 
Tänasel hetkel on Rootsis  kokku 225 biogaasi jaama. Rootsis toodeti biogaasi 2008. 
aastal 1 359 GWh, millest 26% (355 GWh) moodustas biogaas, mis puhastati 
biometaaniks ehk mootorikütuseks. 53% ehk 720 GWh kasutati soojusenergiana, 4% 
ehk 59 GWh elektrienergia tootmiseks, 14% ehk 195 GWh põletati niisama ja 2% ehk 
30 GWh kasutuse kohta puudub informatsioon. 1 % ehk 15 GWh kogu Rootsi 
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biogaasi tootmisest toimus väiksemamahuliste biogaasi tootjate ehk farmide ja talude 
poolt. Biogaasi (biometaani) kasutamine mootorikütusena 2008. aastal oli tõusnud 7% 
võrra võrreldes 2006. aastaga ja see tõus on olnud ühtlasi suurim võrreldes teiste 
sektoritega biogaasi tootmise vallas. Võrreldes 2009 – 2010.a kasvas metaangaasi 
kasutamine juba 35%. Maagaasivõrku sisestatakse 133 GWh väärtuses biometaani 
(Rootsis toodeti biogaasi 2008. aastal kokku 1 359 GWh) ning biometaani sisestamine 
võrku leiab aset järgmistes piirkondades: Laholm, Falkenberg, Helsingborg, Malmö, 
Bjuv ja Göteborg (1). 
 
Rootsis on 2010. aasta seisuga ühtekokku 34 biogaasijaama, mis puhastavad 
biogaasi biometaaniks. Biogaasi puhastamiseks kasutatakse 25 juhul veega 
gaasipesemise meetodit, 7 juhul surve all adsorbeerimist ehk (PSA) ja 2 juhul 
keemilist absorbeerimist. Need 34 biometaani tootmisüksust toodavad ligemale 
30 000 000 m3 biometaani aastas, kuid vaid osad neist juhivad biometaani 
maagaasivõrku (1).  
	  

	  
Joonis 4.1. Maagaasivõrk Rootsis ja piirkonnad, kus toimub biometaani tootmine ja võrku sisestamine. 
 
Biometaani transport teistesse Rootsi piirkondadesse, kus pole maagaasivõrku 
lähedal, käib surugaasiballooni transpordi abil. Balloonid mahutavad korraga 1900 
Nm3 või 3600 Nm3, rõhk balloonis 230 bar. Transport toimub maksimaalselt kuni 100 
km kaugusele biometaani tootmisüksusest. Võrku juhtimiseks peab biometaan 
vastama standardile SS 155438.  Teatud juhtudel lisatakse biometaanile propaani, et 
suurendada biometaani kütteväärtust võrgunõuetele vastavusse viimiseks ja olla 
kooskõlas Rootsi maagaasi standardiga. 
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Joonis 4.2. Biometaani transport surugaasiballoonide, siirdehaagiste ja komposiitmaterjalist 
tsisternautode abil. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et Rootsi riigi pealinn pole võitnud Euroopa Rohelise 
Pealinna tiitlit 2010. aastal ilmaasjata, vaid see on olnud pikk protsess, mis on 
kujunenud lõpuks edukaks tänu järgmistele teguritele: 
• suur poliitiline toetus biogaasi ja biometaani tootmisele ja väärindamisele 
• selge strateegia (toetus uute tehnoloogiate kasutuselevõtmises) 
• rahastamine läbi EL’i projektide, riiklikud ja omavalitsuste rahastused 
• koostöö teiste linnadega, sõidukitootjadega, kütuse ettevõtetega 
• suuremahuline perspektiiv 
• muudatused oma masinatööstuses ja oma (bio)kütuste tootmine näitamaks eeskuju 
• otsesed suhtlused/dialoogid/kokkusaamised riigi poliitikakujundajatega 
• läbimõeldud tööprojektid, et suurendada (bio)kütuste kättesaadavust 
• äriline mõtlemine 

4.3 Realiseerimine, müügi logistika ja taristu 
 
Rootsis puudub biogaasist toodetud elektrienergiale fikseeritud kokkuostuhinna (fixed 
feed-in tariff) süsteem, vaid Rootsis on tegemist taastuvenergia kvoodi (TGC – 
tradable green certificates) skeemiga. Joonisel 4.1 on välja toodud Euroopa riikides 
kasutatavad toetussüsteemid, mis kehtivad taastuvenergia allikatest muundatud 
energiale. (TGCs) on kogustest ajendatud toetusvahend. Valitsus määratleb eesmärgid 
taastuvenergiaallikatest elektri kasutamiseks ja arendamiseks ning kohustab detailse 
osapoole elektrienergia tarneahelas (nt generaatori, hulgimüüja, tarbija). Kui  see on 
määratletud, siis paralleelne turg taastuvenergia sertifikaatidele on kehtestatud ning 
hind on määratud nõudluse ja pakkumise tingimustele. Seepärast, 
taastuvenergiaallikatest elektri tootjatele saabub rahaline toetus kui müüakse 
nimetatud sertifikaate lisaks tulule, mis saadud elektrienergia müügist elektrienergia 
turule. Kuna kvoodi süsteem põhineb ostja kohustustel, siis see vajab täielikku 
katvuse ja mitte-lekke tagamist. Kõikidel elektrienergia pakkujatel on kohustus 
esitada kindlaksmääratud kogus rohelisi sertifikaate.  Seega biogaasi tootmist 
toetatakse Rootsis läbi maksusoodustuste biogaasi tootjatele. Nii on tavakütustele 
seatud aktsiisi ja muudest maksudest vabastatud nii küttesektoris kui 
autokütusena kasutatav biogaas (4). 
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Joonis 4.3. Hetkel kasutatavad skeemid elektrienergia toetamiseks taastuvenergiaallikatest EL-25 
riigis. 
	  
Rootsi kogemus näitab, et hästi juhitud protsess võib anda väga stabiilsed hinnad 
turgudele, seega on hinnad liikunud vahemikus 20 – 30 €/MWh, alates turu 
avanemisest 2003. aastal. 
 

 
Joonis 4.4. Rootsi olemasolevad (rohelisega) ja planeeritavad (kollasega) biometaani tanklad ja nende 
ühendus maagaasitorustikuga (mustad jooned) aastal 2009.  



September 2011  Metaankütused transpordis 
 

EAS  Ahto Oja, +372 5082990, ahto.oja@monusminek.ee    35 

4.4 Turg ja toetavad tegevused 
	  
Rootsis oli 2010. aasta detsembri seisuga ca 32 000 surugaasi ja biometaani 
sõidukit (sh 1400 bussi ja 500 veoautot) ning 169 tanklat (47 nendest olid 
eratanklad), kus saab metaangaasilisi mootorikütuseid tankida (2). Üks unikaalne 
fakt Rootsi puhul on see, et kuna riigil puudub üldiselt hajutatud/liigendatud maagaasi 
torujuhtme võrk (välja arvatud 300 km mööda edelarannikut) on vaatamata sellele 
suudetud luua tänu surugaasiballooni transpordile hea CNG tankimise võrgustik riigi 
lõuna pool, mis nüüd laieneb ka põhjaossa. Seal on nüüd ühtekokku  rohkem kui tosin 
linna, kus bussipargid on täielikult üle läinud biometaanile. Rootsi edu põhineb 
suures osas valitsuse toetusel munitsipaalomandis olevatele biogaasijaamadele. 
Lisaks on erinevad toetused väga olulised - 40% võrra vähem tuleb ettevõttel maksta 
tulumaksu, kui ettevõtte kasutab CNG autosid, tasuta parkimine CNG autodele 
paljudes linnades ja prioriteetsed sõidurajad lennujaamades, raudteejaamades ja 
parvlaevade terminalides on nt eraldi taksorada CNG taksodele. Enamasti on 
CNG/biometaani tanklad ööpäevaringselt avatud hästi hooldatud iseteenindusega 
krediitkaardi maksega tanklad. 
Rootsi eripäraks ja tugevuseks võib lugeda iseseisvaid, varakaid ja 
keskkonnateadlikke omavalitsusi. Paljud linnad on ise otsustanud biometaani 
linnatranspordis kasutusele võtta ja seda on lihtsustanud ka asjaolu, et omavalitsus on 
tihti kommunaalettevõtete (prügivedu, prügila, bussi-, vee-, energia- ja 
soojamajanduseettevõtte, jmt) ainu- või kaasomanik. Sestap seda osa Rootsi 
kogemusest on Eestis raskem rakendada ja Eestis biometaani kasutamiseks 
transpordis peaks olema tugev riiklik otsus ja suund ning seda toetavad meetmed ja 
toetused.  

Rootsis pakutavad toetused CNG ja biometaani sõidukitele: 

•  0 kütusemaks biometaanile 
•  madal kütusemaks surumaagaasile  
•  vähendada üksikisiku tulumaksu (kuni 8000 SEK aastas), kui isiklikuks 
kasutamiseks kasutatakse firma autot, mis kasutab biometaani või surumaagaasi 
•  Tasuta parkimine ‘rohelistele’ sõidukitele (sh CNG ja biometaani sõidukid) 
Rahaline toetus (kuni 30% koguinvesteeringust) CNG tankimisjaamade ja biometaani 
tootmisjaamade rajamiseks  
 
Tulumaksu soodustuse eelis on seni olnud kahtlemata kõige olulisim toetuskava. 
Kahjuks on praegune valitsus (kui nad osutuvad 2011 a. sügisel uuesti valituks) 
otsustanud katkestada selle tulumaksu soodustuse 2011. aasta lõpuks (3). Rootsis on 
biometaan tunnistatud keskkonnasõbralikuks kütuseks, mida kõik erakonnad toetavad, 
sest see käsitleb selliseid küsimusi nagu varustuskindlus ja tugev sõltumatus naftast 
transpordisektoris.  
 
Tugev edasine CNG/biometaani turu kasv Rootsis sõltub biometaani 
tootmisvõimsuste kasvu määrast. Üheks põhiliseks meetmeks mida Rootsis rakendati 
oli efektiivse kütusekasutusega uute autode, mille CO2 heitmete tase on alla 120 g/km 
kohta ja mis kasutavad alternatiivkütust, müügi soodustamine differentseeritud 
soetusmaksude kaudu, kehtestades efektiivsematele autodele madalamad 
maksumäärad. Uute autode müügil kasvas kütuseefektiivsete autode osakaal kõigist 
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müüdud autodest  5%-lt (aastal 2003) 33%-ni aastaks 2008. See positiivne trend on 
jätkunud ka 2009.aastal, mil esimesel poolaastal müüdud uutest autodest 38% olid 
väikese kütusekasutusega ja/või alternatiivkütust kasutavad autod. Alternatiivkütuseid 
kasutavate autode arvu kasv on kasvatanud nõudlust taastuvkütuste järele ja õhutanud 
taastuvkütuste tootmist ja turule toomist.  
 
Lähtuvalt riiklikest poliitikaeesmärkidest vähendada kasvuhoonegaaside 
õhkupaiskamist ja muutmaks avaliku sektori tegevus kuluefektiivsemaks, rakendavad 
keskvalitsuse asutused ja roheliste riigihangete põhimõtteid sealhulgas just 
sõidukite soetamisel ja rentimisel. Nii on reegliks, et avaliku sektori asutuste poolt 
soetatavad autod peavad olema kütuseefektiivsed s.t. madala CO2 heitmega. Alates 
2007.a. peavad vähemalt 85% keskvalitsuse asutuste soetatud või renditud 
sõidukitest olema madalama CO2 heitme tasemega kui 120 g/km. Erand tehakse 
eriotstarbeliste sõidukite soetamisele nagu meditsiinilise kiirabi, politsei ja 
kaitsejõudude sõidukid. 
 
2007.a kevadest käivitas Rootsi Valitsus nn. keskkonnahoidliku sõiduki soetamise 
toetuse (clean vehicle premium), õhutamaks eraisikuid vahetama oma autosid 
kütusesäästlike ja taastuvallikatest toodetud kütuseid kasutatavate autode vastu. 
Toetust makstakse selliste sõidukite soetamiseks mille CO2 heitme tase on väiksem 
kui 120 g/km ning mis kasutavad taastuvkütuseid (sh biometaan/CNG). Eraisik, kes 
soetas sarnastele tingimustele vastava auto ajavahemikus 1.aprillist 2007 – 30.juunini 
2009, sai riigipoolset toetust 10 000 SEK (pisut üle 1000 EUR). Edust tiivustatuna on 
Rootsi valitsus otsustanud jätkata investeerimistoetuste andmist nn. Uute 
energiatehnoloogiate toetusprogrammi raames. Sihtortstarbelist toetust mahus 339 
miljonit SEK  antakse aastatel 2009-2011 päikeseelektrijaamade ja 
biogaasitootmisseadmete rajamiseks. Rootsi valitsus on andnud Rootsi Energia 
Agentuurile volitused arendada strateegia biogaasi laiemaks kasutamiseks, peale 
mida Rootsi Energia Agentuur konsulteeris omakorda Rootsi 
Põllumajandusministeeriumi ja Rootsi Keskkonnakaitse Agentuuriga, et välja töötada 
pika-ajaline strateegia ning luua nii lühema- kui pikemaajalised toetusmeetmed, et 
panustada biogaasi kasutamise laiendamisse. 2009. aastal tegi Valitsus otsuse, mis 
muutis biogaasi valdkonna rahastamist viisil, et rahalisi toetusi jagatakse biogaasi 
tootmise tehnoloogiate juurutamisse, mis polnud varem biogaasiturul ja riigis 
konkurentsivõimelised. Valitsus panustas sellele 50 miljonit rootsi krooni aastas 
perioodil 2009-2011. 

5. Kokkuvõte ja soovitused 
Käesoleva ülevaate eesmärk oli kirjeldada biometaani ja maagaasi kasutamise 
kogemusi transpordis Austrias, Saksamaal, Itaalias ja Rootsis.  
 
Üldistades võib öelda, et kõige kaugemale on transpordis praktilise biometaani 
kasutamise kogemusega jõudnud Rootsi. Sellel on väga selged põhjused:  

(1) valitsuste pika-ajaline strateegiline eesmärk saavutada aastaks 2050 
fossiilkütuste vaba Rootsi. On väga oluline, et valitsuste vahetudes lühiajaliste 
valimistsüklite järel see strateegiline eesmärk ei ole muutunud. See omab mõju ka 
kohalikele omavalitsustele, kes on võtnud sarnase eesmärgi saavutada sõltumatus 
fossiilkütustest ja selle saavutamiseks töötanud välja oma toetusmehhanisme ja –
skeeme; 
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(2) Strateegilise eesmärgi saavutamist toetavad mitmed meetmed biometaani 
tootmisele, väärindamisele, edastamisele ja tarbimisele; 

(3) Riik ja kohalikud omavalitsuse näitavad väga selget eeskuju ja 
pühendumist, eeldades turumajanduses turuosalistelt metaankütuste kasutamise 
suurenemist näitavad nad ise eeskuju oma ametkondlike sõidukitega, millest osa on 
metaangaasisõidukid. Samuti linnadele kuuluvad prügilad, biogaasijaamad ja 
bussifirmad toodavad ja kasutavad biometaani; 

(4) Sõites ise metaankütuseid kasutavate sõidukitega on turuosalistel ka 
mõistetav, kui avalike roheliste riigihangete käigus on mitmete hangete tingimuste 
hulgas ka nõue pakkuda metaankütuseid kasutavaid sõidukeid; 

(5) Rootsi maagaasitorustik on välja ehitatud ainult Edela-Rootsis, ometi on 
enamus biometaani tanklaid torustikust eemal ja rootslased kasutavad edukalt 
biometaani transpordiks balloone; 

(6) Kõige olulisemaks võtmeteguriks Rootsi mudeli puhul võib pidada 
rootslaste üldist kõrget keskkonnateadlikkust ja tugevaid omavalitsusi, mis 
võimaldavad valitsustel püstitada fossiilkütustest sõltumatuse saavutamise eesmärki, 
mis omakorda võimaldab valitsustel kasutada eelarvelisi vahendeid toetusmeetmeteks 
ning see omakorda võimaldab turuosalistel maandada riske ja viia uue tehnoloogia 
juurutamine ellu madalamate riskide ja pika-ajaliselt kindlustatud stabiilse kasumiga. 
 

Austrias on toimunud samuti suunatud tegevus biometaani kasutamiseks 
mootorikütusena, kuigi siin enamus metaankütusest, mida transpordis kasutatakse 
moodustab maagaas ja biometaani tootmisüksusi on alla 10, samas kui tanklaid on 
200. Suurim erinevus Rootsist on Austria suhteliselt hea maagaasitorustik, mis 
Rootsis praktiliselt puudub ja mis on kindlasti kaasa aidanud ka metaankütuste 
tanklavõrgu rajamisele. Austrias on kõige kõige rohkem meetmeid biometaani 
tootmise ja kasutamise soodustamiseks välja pakutud, samas reaalselt toimivad ainult 
biokütuste aktsiisivabastus ja mõned investeeringutoetused infrastruktuuri. Austrias 
on samal ajal olnud aktiivne ka erasektor muna-kana probleemi lahendamiseks. 
Austrias nimelt tanklate omanikud leppisid kokku maagaasitanklate ehitamises ja 
nelja aastaga neljakordistus tanklate arv, samal perioodil neljakordistus ka 
metaansõidukite arv. Austria puhul on huvitav ka nende ettevõtmine töötada välja 
oma biometaani standard (methaPUR), kuigi biometaani sisestamiseks 
maagaasitorustikku peab biometaan vastama kehtestatud kvaliteedinõuetele.  
 

Itaalias on kõige rohkem metaankütuste sõidukeid, kuid nad kasutavad kõik 
maagaasi ja on vaadeldud neljast riigist ainuke, kus biometaani täna veel ei toodeta. 
Itaalia valitsus on võtnud vastu seaduse biometaani tootmise edendamiseks, mille 
rakendamise eelduseks on tehniliste standardite ning biometaani 
maagaasitorustikku sisestamise osapoolte õiguste ja kohustuste sätestamine 
õigusaktides 2011. aasta lõpuks. 

Samas toetusmeetmed maagaasi kasutamiseks sõidukikütusena on olulised ja 
huvitavad ning Eesti mudeli ja meetmete kava väljatöötamisel tasub kindlasti ka 
Itaalia kogemustega arvestada infrastruktuuri ja originaalosade tehnoloogia 
väljatöötamise toetamisel. Vastupidiselt Rootsile on Itaalias väga hea 
maagaasivõrgustik ja see ehk ka seletab, miks seal ei ole biometaani kasutamisele 
transpordis seni suuremat rõhku pandud. Kuid olukord muutub, 2011. aasta alguseks 
võeti vastu eelmainitud seadus biometaani sisestamiseks maagaasivõrku, mis sätestab, 
et maagaasi infrastruktuuri areng on riiklik prioriteet ning biometaani viimine 
maagaasivõrku on esmatähtis. Selle saavutamiseks määratleb Itaalia stiimulvahendid 
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biometaani tootmise investeeringuteks ja neid arenguid tasub kindlasti jälgida ka 
Eestis. 
  Saksamaa on seni biogaasi sektori arendamisel pannud rõhku, tähelepanu ning 
toetusi elektri- ja sooja koostootmiseks. Kuid see suundumus on muutumas ja üha 
enam liigub Saksamaa selles suunas, et puhastada biogaas biometaaniks ja asendada 
sellega maagaasi tarbimine. Biometaani transpordis kasutatakse täna 3 tanklas, kuigi 
maagaasitanklaid on 900 ringis. Ka Saksamaa puhul on oluline riiklik prioriteet ja 
toetuste süsteem, mis muudab suuna elektri ja sooja koostootmisest biometaani 
tootmiseks ja selle sisestamiseks maagaasivõrku ning seeläbi ka kasutamiseks 
mootorikütusena.  

Kokkuvõttes võib öelda, et kõigis analüüsitud 4 EL riigis on metaankütuste 
kasutamine transpordis levinud, see on selge poliitiline prioriteet, mis väljendub 
strateegiliste eesmärkide seadmises ja nende eesmärkide saavutamist toestavad 
erinevad meetmed, nii toetused biometaani tehnoloogiate välja arendamisele, 
tootmisele, väärindamisele, edastamisele, kui tarbimisele (metaankütuste sõidukite 
soetustoetus), biokütuste maksusoodustused (vabastused, 0-kütuseaktsiis, 0-
käibemaks), nii turgu reguleerivad meetmed (rohelised riigihanked), 
investeeringutoetused, taristu arendamise toetused, standardite kasutamine kui ka 
vabatahtlikud meetmed. Ülevaade erinevate riikide toetusmeetmetest on toodud 
tabelites 5.1. ja 5.2. Võrdlust Eesti olukorraga pole mõtet välja tuua, kuna toodud 
tabelitesse saab teha ainult ühe märke Eesti olukorra ilmestamiseks – biometaan 
mootorikütusena on kütuseaktsiisivaba. Ühtegi muud meedet Eestis ei ole. Selle ühegi 
kohta on skeptilisemad turuosalised öelnud, et küllap on ta aktsiisivaba seni, kuni 
keegi biometaani tootma hakkab, küll siis leitakse ka põhjus biometaani 
kütuseaktsiisiga maksustada. Selles skepsises tegelikult peegeldub eesti tänase 
ettevõtluse üks suurematest komistuskividest biometaani turul investeerimiseks – 
puudub igasugune kindlustunne ja usaldus, et mingigi kokkulepe ja lubadus riigi poolt 
kehtib pikemalt kui paar aastat. Olukorra ilmestamiseks võib tuua MKM kava 
vähendada taastuvelektri ostukohustuse otsetoetust kõigile, sh biogaasi tootjatele, 
kusjuures seda ettepanekut põhjendav konkurentsiameti analüüs ei olnud analüüsinud 
ühtegi biogaasijaama. Vastupidiselt, Särevere pilootpiirkonna biogaasi tootmise 
eeltasuvusanalüüs näitas väga selgelt, et väikestes hajutatud biogaasijaamades hakkab 
elektri ja sooja koostootmine end tasuma 18 €c/kWh kohta ilma 
investeeringutoetuseta ja 14 €c/kWh koos 50% investeeringutoetusega. Ehk samad 
suurusjärgud, nagu olid ka analüüsitud 4-s EL riigis ja ka Lätis, kus on kümneid 
biogaasijaamu ehitatud ja ehitatakse viimastel aastatel. Ilma avaliku sektori ja 
Riigikogu/erakondade avalikult pakutava kindlustundeta, usalduseta, pühendumiseta 
ja eeskujuta ei ole lootust, et Eestis biometaani kasutamine mootorikütusena toimima 
hakkaks. Teisalt on samaväärselt oluline nö üldise teadlikkuse tõstmine ja tarbija 
harimine. Kui meedia, inimesed ja arvamusliidrid järjepanu valgutavad ka antud 4 
riigi kogemusi koos ettepanekutega neist osa Eestis rakendada ja ära näidates, mis 
Eesti sellest kasu saab, siis võib loota, et see teema jõuab ka poliittehnoloogide 
töölauale ja sedakaudu strateegiate ja tegevuskavadeni. Juba täna ettevõtlikumad 
transpordiettevõtted ehitavad oma veoautosid ja busse kahesüsteemseks, sest see 
tasub ära. 
Nagu tabelist 5.1 nähtub, on enim meetmeid välja töötanud Austria, kuid enim on 
neid rakendanud Rootsi.  Saksamaal ning Itaalial on meetmeid enam vähem võrdselt. 
Tähelepanuväärselt on kõigis neljas riigis ainult 1 meede sama, s.o. 
investeeringutoetus biogaasi tootmiseks ning 3 riigis on biokütused madalama või 0 
kütuseaktsiisimääraga. 
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Tabel 5.1. Fiskaal- ja majanduslikud meetmed biometaani ja maagaasi kasutamise soodustamiseks 
transpordikütusena võrreldud 4 EL riigis. Kursiivis ja/või “E” tähistatud meetmed on ettepanekud, mis 
on rakendamisel. 
tüüp	   meede	   Austria	   Saksamaa	   Itaalia	   Rootsi	  

maksu
alased	  

Biokütused	  on	  madalama	  kütuseaktsiisiga	  võrreldes	  
fossiilsete	  kütustega	   X	   	  	   X	   	  	  

Biokütused	  on	  kütuseaktsiisist	  vabastatud	   X	   	  	   	  	   X	  

Biometaan	  on	  kütuseaktsiisist	  vabastatud	   X	  
X	  (kuni	  2015,	  
pikendatakse)	   	  	   X	  

Biometaanile	  on	  kehtestatud	  madalam	  käibemaks	   E 	  	   	  	   	  	  

metaangaasisõidukite	  juhtidele	  maksude	  ja	  tasude	  
alandamine	   E 	  	   	  	   X*	  	  

Maagaas	  on	  kütuseaktsiisist	  vabastatud	   	  	  
X	  (kuni	  2018,	  
ei	  pikendata)	   	  	  

X	  
(osaliselt
)**	  

Automaks	   	  	   X	   	  	   	  	  
40%	  võrra	  vähem	  tuleb	  ettevõttel	  maksta	  tulumaksu,	  kui	  
ettevõtte	  kasutab	  CNG	  autosid	   	  	   	  	   	  	   X	  
efektiivse	  kütusekasutusega	  uute	  autode,	  mille	  CO2	  
heitmete	  tase	  on	  alla	  120	  g/km	  kohta	  	  madalamad	  
maksumäärad.	   	  	   	  	   	  	   X	  

turure
gulatsi
oonid	  

Biokütuste	  müügi(asendamise)	  kohustus	   E	  ***	   	  	   E 	  	  

taristu	  arendamise	  kohustuslikkus	  ja	  taristu	  arendamise	  
tehniliste	  ning	  seadusandlike	  tingimuste	  kergendamine	   E 	  	   	  	   	  	  
rohelised	  päritolusertifikaadid	   	  	   	  	   X	   X	  
toetused	  toodetud	  taastuvenergiale	   	  	   	  X	   X	   	  	  
taastuvenergia	  kvoodid	  (TGC	  –	  tradable	  green	  
certificates)	   	  	   	  	   	  	   X	  
Gaasivõrgu	  operaator	  peab	  finantseerima	  50%	  
gaasivõrgu	  ühendusega	  seotud	  kuludest	   	  	   X	   	  	   	  	  

	  toodetava	  biogaasi	  puhastamine	  biometaaniks	  ja	  
juhtimine	  maagaasivõrku	  on	  eelistatud,	  kui	  biogaasijaam	  
on	  maagaasivõrgu	  trassi	  ühendusele	  lähemal	  kui	  10	  km.	   	  	   X	   	  	   	  	  

 
Investeeringutoetused	  biokütuste	  tootmisseadmete	  
rajamiseks	   X	   X	   X	   X	  

taristu	  
arend
amine	  

soodustused	  ja	  toetused	  metaangaasiliste	  sõidukite	  
ehitamiseks	   E 	  	   	  	   	  	  
metaangaasi	  tanklate	  rajamise	  toetus	   X	   	  	   	  	   X	  ****	  

investeeringutoetused	  biokütuste	  sõidukite	  soetamiseks	   X	   	  	   	  	   	  	  

puhastusseadmete	  ja	  võrguühenduste	  rajamise	  toetus	   X***** X	   	  	   	  	  

organiliste	  jäätmete	  gaasistamise	  seadmete	  ehitamist	  	   X***** 	  	   	  	   	  	  
regionaalsed	  ja	  kohalikud	  toetused	  biogaasi	  tootmise	  ja	  
kasutamise	  laiendamiseks.	   E 	  	   	  	   X	  

* (vähendada üksikisiku tulumaksu (kuni 8000 SEK aastas), kui isiklikuks kasutamiseks kasutatakse firma autot, 
mis kasutab biometaani või surumaagaasi 
** madalam maks võrreldes fossiilkütustega 
***  tulemas 20% biometaani segamise kohustus 
**** Rahaline toetus (kuni 30% koguinvesteeringust) CNG tankimisjaamade ja biometaani tootmisjaamade 
rajamiseks 
***** tegemist oli uuringu projekti toetusega, ei ole regulaarselt antav toetus  

Omaette uurimisteema on biogaasi nö avalikud hüved, mis on üheks liikumapanevaks 
jõuks biogaasi tootmise toetamiseks valitud riikides. Koostöös ülikoolidega on Eesti 
Biogaasi Assotsiatisoonil plaanis taoline uuring eesti tingimuste kohta läbi viia.  
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Tabel 5.2. Pehmed ja vabatahtlikud meetmed biometaani ja maagaasi kasutamise soodustamiseks 
sõidukikütusena 4 EL riigis.  

tüüp	   meede	   Austria	   Saksamaa	   Itaalia	   Rootsi	  

vabat
ahtlik
ud	  
algat
used	  

“Bio-‐CNG”	  	  töögrupp,	  kuhu	  	  kuuluvad	  gaasitööstuse	  
esindajad	  ja	  biogaasijaamade	  operaatorid.	  Töögrupi	  
eesmärk	  on	  leida	  häid	  ja	  töötavaid	  lahendusi	  kiiresti	  
kasvavale	  biometaani	  tööstusele	  ja	  turule	   X	   	  	   	  	   	  	  
kattev	  ja	  mitmekülgne	  teema	  valgustamine	  meedia	  
poolt	   X	   	  	   	  	   	  	  

Transpordiettevõtete,	  automüüjate	  ja	  tanklakettide	  
operaatorite,	  omanike	  ja	  otsustajate koolitamine X	   	  	   	  	   	  	  
maagaasitanklate	  avamise	  laiaulatuslik	  kajastamine	  
meedia	  poolt	   X	   	  	   	  	   	  	  

	  infopäevade,	  “Linnaõhk	  puhtaks”	  ja	  säästva	  
transpordi	  kampaaniate	  läbiviimise.	   X	   	  	   	  	   	  	  
osaleti	  maagaasisõidukitega	  autonäitustel	  ning	  
esineti	  selleteemaliste	  ettekannetega	  konverentsidel	  
ja	  näitustel	   X	   	  	   	  	   	  	  
Inimestele	  õpetati	  spetsiaalsetel	  koolitustel	  
maagaasisõidukite	  toimimispõhimõtteid,	  võimaldati	  
teha	  test-‐	  ja	  õppesõite	   X	   	  	   	  	   	  	  
ettevõtted,	  kes	  tegutsevad	  maagaasitanklate	  turul	  
pakuvad	  toetust	  (sh	  odavamalt	  tankimist)	  tingimusel,	  
kui	  klient	  paneb	  oma	  autole	  kleebise	  vastava	  
tanklaoperaatori	  logoga	  	   	  	   X	   	  	   	  	  
tasuta	  parkimine	  CNG	  autodele	  paljudes	  linnades	  ja	  
prioriteetsed	  sõidurajad	  lennujaamades,	  
raudteejaamades	  ja	  parvlaevade	  terminalides	  on	  nt	  
eraldi	  taksorada	  CNG	  taksodele.	  	   	  	   	  	   	  	   X	  
keskkonnahoidliku	  sõiduki	  soetamise	  toetuse	  (clean	  
vehicle	  premium),	  õhutamaks	  eraisikuid	  vahetama	  
oma	  autosid	  kütusesäästlike	  ja	  taastuvallikatest	  
toodetud	  kütuseid	  kasutatavate	  autode	  vastu.	  
Toetust	  makstakse	  selliste	  sõidukite	  soetamiseks	  
mille	  CO2	  heitme	  tase	  on	  väiksem	  kui	  120	  g/km	  ning	  
mis	  kasutavad	  taastuvkütuseid	  (sh	  biometaan).	  
Eraisik,	  kes	  soetas	  sarnastele	  tingimustele	  vastava	  
auto	  ajavahemikus	  1.aprillist	  2007	  –	  30.juunini	  2009,	  
sai	  riigipoolset	  toetust	  10	  000	  SEK	  (pisut	  üle	  1000	  
EUR).	  	   	  	   	  	   	  	   X	  

 
Toome lõpetuseks käesoleva ülevaate koostamise käigus sündinud ideed, mida võiks 
rakendada Eestis biometaani ja maagaasi kasutamise edendamiseks transpordis: 

1. Juhul, kui ettevõte või eraisik võtab kasutusele maagaasi (või 
biometaani) sõiduki, siis selle arvele võtmise hetkest Autoregistrikeskuses (ARK), 
võimaldatakse metaansõiduki omanikul kaks kuni kolm aastat osta maagaasi 
kütuseaktsiisi võrra odavamalt. St. inimesele või ettevõttele ei maksta toetust 
metaankütuse kasutusele võtmise eest, vaid inimene teeb kulutuse sõiduki 
ümberehitamiseks või ostuks ja maksab järgneva kolme aasta jooksul kütuseaktsiisi 
võrra vähem kütuse eest. Riigil jääb küll sel perioodil kütuseaktsiisi tulu maagaasilt 
saamata, kuid sel juhul ei teki ka survet, et metaankütuste soodustamise toetusi peaks 
maksma riigieelarvest, mille administreerimine võib olla kulukas.  Kui inimene on 
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maksnud metaangaasiseadme ostu ja paigaldamise eest (suurusjärgus 1500-2000 eurot 
keskmise sõiduauto puhul), siis sõltuvalt läbisõidust ja kütuse kulust saab inimene 
ümberehituse kulu aasta-paariga tasa ja aasta-paar on boonuseks, et soodustada 
metaansõidukite turu arengut. 
 2. Juhul, kui metaansõidukite edendmise tutvustamiseks korraldatakse 
rahvusvaheline seminar, siis kutsuda sinna esinema ja senist metaankütuste busside 
praktilist kogemust Tartus tutvustama AS Sebe esindaja. Samuti kutsuda sellele 
seminarile Austria ja Rootsi eksperte nende maade kogemuste tutvustamiseks. 
 3.  Kutsuda eelmainitud rahvusvahelisele seminarile Euroopa 
Metaansõidukite Assotsiatsiooni (NGVA-Europe) esindaja ja paluda ettekannet 
metaansõidukite kasutamise trendidest Euroopas, sh veeldatud metaangaasi (LNG 
Blue Corridor) kasutamise visioonidest transpordis, sh maa-, mere- ja 
õhutranspordis. 

4. Käivitada eraomanike sõidukite metaankütustele ümberehitamise 
innovatsiooniprogramm EAS-s. Näiteks tehakse konkurss 200 sõiduki 
ümberehitamise kulude osalise (näiteks 50%) katmise peale sõidukiliikide kaupa 
(eraautod, väiksed tarbeautod, kaubikud, taksod, väikebussid, bussid, veoautod). 
Innovatsioonitoetuse eesmärk on testida metaankütuste tehnoloogiate sobivust meie 
kliimasse erinevatel sõidukitel ja maandada esimeste ümberehitajate riske. 
Kaaseesmärk on saavutada vähemalt näiteks 20 sõiduki ümberehitus erinevates eesti 
linnades, mis oleks majanduslikuks aluseks ja põhjenduseks rajada nendesse 
linnadesse metaankütuste tanklaid. 

5. Esitada metaankütuste testimise, tootmise, puhastamise, tarnimise, 
ladustamise, tankimise ja ohutust tagavate tehnoloogiate testimiseks ettepanekud 
KIK-ile ja PRIA-le piloottehaste rajamise osaliseks rahastamiseks, mille 
majanduslikud näitajad, riskid ja nende maandamise meetmed oleksid avalikult 
kasutatavad ja julgustaksid teisi ettevõtteid metaankütuste turule investeerima. 

6. Metaankütuste toetusmeetmete ja mehhanismide puhul on soovitav järgida 
põhimõtet, et sellega ei loodaks täiendavat survet riigieelarvele. Metaankütuste 
toetusmeetmete jaoks võiks tulla rahaline kate näiteks kui kehtestada sõidukite 
soetusmaks või aastamaks. Näiteks kui elektriautodele tuleb kõne alla käibemaksu 
vähendamine, siis samavõrra võiks käibemaks olla väiksem ka metaansõidukitele. 
Biometaani tootmise toetusi saaks surugaasi aktsiisist, jne. 
 
Teadupärast ei ole CNG autode ja tanklate temaatika mingi tuumateadus, sest see on 
populaarne kütuseliik ja seda kasutatakse suhteliselt palju sellistes riikides nagu: 
Pakistan (täna 3,500,000 CNG sõidukit ja CNG 3300 tanklat), Iraan ( 2,700,000 
sõidukit ja 1540 CNG tanklat), India (1,100,100 CNG sõidukit ja 600 CNG tanklat). 
Loomulikult on raskem alustada nullist nii taristu rajamisega kui metaankütuste 
sõidukite turu loomisega, sestap ongi avalikul sektoril siin võtmeroll toetada 
pilootseadmete ja tehaste rajamist, töötada välja ja anda toetusi kuni biokütuste osa 
transpordis on saavutanud soovitud taseme ehk siis 92 ktoe-d aastaks 2020. Samuti  
anda ettevõtjatele vähemalt aastani 2030 kindlus, et biometaan jääb kütuseaktsiisi 
vabaks. Eestil on olemas märkimisväärne biogaasi ja biometaani tootmise potentsiaal, 
eesmärgipärastatud ja suunatud kookõlalise koordineeritud koostöö kaudu avaliku ja 
erasektori vahel on täiesti reaalne biometaaniga saavutada 10% biokütuste osakaal 
transpordis ja 50 aasta perspektiivis ka asendada kogu täna tarbitav maagaas 
biometaaniga. Selles suunas liikumiseks on koostaja arvates soovitatav Eesti mudeli 
väljatöötamisel võtta aluseks Austria ja Rootsi mudelid, kuid täiendada seda sobivate 
meetmetega ka teistest riikidest, mis tunduvad sobilikud ja vastuvõetavad.  
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Lisad 
Lisa 1. H quality Erdgas (kõrgkvaliteediline) ja L quality Erdgas (madalkvaliteediline) võrdlus 
Saksamaal.  
	   H	  gas	   L	  gas	  
Kütteväärtus	  (Wobbe	  index)	   12.8-15.7 kWh/Nm3	   10.5-13.0 kWh/Nm3	  

46.1-56.5 (higher) MJ/Nm3	   37.8-46.8 (higher) MJ/Nm3	  
metaanisisaldus	   -‐	  
CO2	   < 6 vol %	  
CO,	  mol %	   -‐	  
O2,	  vol %	   < 0.5 (<3 kui kuiv gaas)	  
H2,	  vol %	   < 5	  
H2S,	  mg/Nm3	   < 5	  
Merkaptaanid,	  mg/Nm3	   < 16	  
Üldväävel,	  mgS/Nm3	   < 30	  
NH3,	  mg/Nm3	   -‐	  
H2O	   Seotud vastava rõhuga võrgustikus 

Süsivesiniku	  kastepunkt	   Seotud vastava rõhuga võrgustikus 

THT	   Gaas peab olema lõhnastatud 
Mercury	  (Hg)	  `g/Nm3	   -‐	  
Siloxanes	  (as	  Si)	   -‐	  
F	  mg/Nm3	   -‐	  
Cl	  mg/Nm3	   -‐	  
Dust	  mg/Nm3	   -‐	  
HCl	  ppmv	   -‐	  
HCN	  ppmv	   -‐	  
BTX	  (Benzene,	  Toluene,	  Xylene)	  
ppmv	  

-‐	  

 Lisa 2 Nõuded biometaanile maagaasivõrku sisestamisel Rootsis (5) 

Kütteväärtus	  (Wobbe	  index)	   -	  
43.9-47,3 (higher) MJ/Nm3	  

Metaanisisaldus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >97% 

CO2	   < 4 vol %	  
CO,	  mol %	   -‐	  
O2,	  vol %	   < 0.1	  
H2,	  vol %	   -	  
H2S,	  mg/Nm3	   < 10ppm	  
Merkaptaanid,	  mg/Nm3	   -	  
Üldväävel,	  mgS/Nm3	   < 23	  
NH3,	  mg/Nm3	   < 20 
H2O	   < 32 mg/m3 

Süsivesiniku	  kastepunkt	   - 

THT	   - 
Mercury	  (Hg)	  `g/Nm3	   -‐	  
Siloxanes	  (as	  Si)	   -‐	  
F	  mg/Nm3	   -‐	  
Cl	  mg/Nm3	   -‐	  
Dust	  mg/Nm3	   < 1 µm	  
HCl	  ppmv	   -‐	  
HCN	  ppmv	   -‐	  
BTX	  (Benzene,	  Toluene,	  Xylene)	  
ppmv	  

-‐	  

 


