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Biometaani tegevuskava eesmärk
• Mitmekesistada Eesti energiatarbimist ja parandada energiajulgeolekut
• Anda eelkõige transpordi- ja tööstussektorile võimalus kasutada taastuvkütuseid ja
vähendada kasvuhoonegaaside emissioone
• Luua võrdsed turutingimused ning anda valdkonnale pikaajaline arengusuund

• Läbi turupõhiste meetmete lubada gaasimüüjatel leida kõige soodsamad
biometaaniprojektid ning hoida kogukulusid ühiskonnale madalal (+regionaalareng)
• Suurendada gaasitarbimist, parandada ressursitõhusust

Biometaani tegevuskava tegevused
• Tanklate võrgustiku arendamine (olemasolev KIK + vajadusel lisa)
• Etapp I (…-2020): biometaani projektide starditoetus
• Etapp II (2021-…): biometaani tarnimiskohustus kõigile gaasimüüjatele

Tanklate võrgustiku arendamine
•

KIK uus taoltusvoor avaneb nii pea kui võimalik olemasolevate reeglite alusel (v-o 2016
detsember)

•

Seejärel muudetakse määrust vastavalt uuringule:

•

–

Üks osa toetusest suunatakse tanklate arvu suurendamisesse kohtades, kus see
uuringu järgi mõistlik on;

–

Teine osa toetusest suunatakse kohtadesse, kus tulevad ühistranspordihanked, et
pakkuda võimalust biometaanile üle minna.

Kõik toetatud tanklad saavad kohustuse
müüa või vahendada biometaani.

Biometaani tarnekohustus II
• Tarnekohustus: aastast 2021 peab iga gaasimüüja kogu müüdud gaasi
portfellis olema 4% biometaani (kokku20 miljonit m3);
• Eesmärk on arvestatud potentsiaalsete biometaani projektide põhjal
• Selle biometaani võib müüja hankida otse tootjalt või saab osta end kohustuse
täitmisest vabaks;
• Biometaani tootja saab biometaani müüa gaasimüüjale turupõhise hinnaga
(turuhinna lagi on kohustusest vabaks ostmise hind) VÕI ostjate puudusel müüb
biometaani maagaasi hinnaga ning vajaliku hinnavahe katab biometaani
süsteemihaldur.
• Hinnavahe katmise fond tekib kohustusest vabaks ostmisest laekunud vahenditest
ja täitmata kohustuse eest kogutud trahvidest.

Biometaani projektide starditoetus
• Kuni kohustuse tekkimiseni aastal 2021 on võimalik gaasimüüjatel saada
lõpptarbijale müüdud biometaani eest hüvitist;

• Biometaani tootmist, müüki ja lõpptarbimise sektorit tõendab päritolutunnistus
(MGS eelnõu); gaasi päritolutunnistuste (GO) süsteem loomisel
• Hüvitise määrad:
– Biometaan on müüdud tarbijale (93 €/MWh – gaasi turuhind)
– Biometaan on müüdud tarbijale transpordisektoris (100 €/MWh – gaasi
turuhind)
• Hüvitist jagatakse kuni rakendub tarnekohustus või lõpeb määratud toetussumma
(20 miljonit eurot)

Biometaani turu toimimine GO’de baasil
Tootja: müüb biometaani GO’d
gaasimüüjale

Biometaani süsteemihaldur: peab
registrit päritolutunnistuste kohta
ja väljastab GO’sid; arvestab,
kogub ja maksab välja hüvitist
gaasimüüjatele; kogub
„kohustusest vabaks ostmise“ tasu

Sõidukid: sõidukite
edasimüüjad toovad turule
surugaasisõidukid ja müüvad
tarbijatele

Tarbija: avaneb võimalus tarbida
keskkonnasäästlikku ja kohaliku
päritoluga soodsat kütust.
Vajalikud lisa meetmed, et muuta
surugaasisõidukid tarbijate seas
atraktiivsemaks: infoplatvormi
loomine, eelised CNG sõidukitele
jne.

Gaasimüüja: ostab tootjalt GO’sid
või maksab biometaani
süsteemihaldurile tasu
(kohustusest vabaks ostmine);
tühistab GO’sid ja saab tühistatud
GO’de eest hüvitist

Tankla: võib asendada tekkiva
biokütuse segamise kohustuse
biometaani GO ostuga

Kokkuvõtteks
• Pikaajaline strateegia annab võimaluse „atra seada“;
• Starditoetus võimaldab esimestel projektidel riske maandada ning kiirendatult
käivituda;
• Hüvitise diferentseerimine suunab rohkem biometaani transpordisektorisse;

• Biometaan jääb aktsiisivabaks kütuseks;
• Biometaani tarnekohustus rakendub kogu müüdud gaasile.

Turuosalistelt ootame tagasisidet eelkõige…
• Eesmärgi osas: kas on võimalik toota rohkem biometaani kui 20 miljonit m3 aastal
2021?
• Hüvitise määrade osas: kas määrad aitavad turule mitu või ainult piiratud hulga
projekte? Kas vahe tavahüvitise ning transpordikütusena müüdud biometaani
vahel on gaasimüüjate jaoks motiveeriv?
• Praktiliste probleemide osas: milles näevad turuosalised tarnekohustuse
rakendamisel suurimaid probleeme? Millised tööriistad on vaja välja töötada?
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