
Biometaani turunõukoda -

Elering
Kadri-Liis Rehtla

Biometaani valdkonna projektijuht

30.11.2020



Teemad

• Biometaani tootmise 2020. aasta statistika

• Meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine 

transpordis (biogaas)” jääk

• Gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi uuendused

• Vastavusdokumentide süsteemiga (VDS-iga) liidestumise ajakava

• Biometaani tootmise ja gaasitarbimise andmete esitamise nõuded

• REGATRACE projekti ja Balti-Soome rohegaasi töögrupi tegevused

• Biometaani tootjate kasumlikkuse hindamise metoodika avalik 

konsultatsioon



Toodetud biometaani kogused

• 2018: Väljastasime 39 993 päritolutunnistust (39.993 GWh eest) 

• 2019: Väljastasime 63 080 päritolutunnistust (63.080 GWh eest)

• 2020: Oleme väljastanud 75 381 päritolutunnustust (75.381 GWh eest)
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Toodetud biometaani kogused



Biometaani tootmise tegevustoetus

• Kasutada olevate vahendite maht võrdub otseselt heitkoguse 

ühikute müügi enampakkumisel saadava tegeliku tuluga.

• Summa pole lõplik. Heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel 

saadava tulu suurenemisel muutub vastavalt ka kasutada olevate 

vahendite maht.

Välja makstud toetuste kogusumma (€) 15 011 652.14

Meetme jääk hetkeseisuga (€) 16 777 126.98



Gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi 

uuendused

Biokütuse andmete esitamine

Tehingud päritolutunnistuste ja transpordistatistika 
sertifikaatidega

Tarbimisse andmise raportid

Taastuvenergia tarnimise raport

Andmevahetus EMTA süsteemiga (VDS-iga)



Biokütuse andmete esitamine

• Alates käesoleva aasta detsembrist (novembri toodangust) esitavad 
tootjad gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis (BMR-is):

1. Toodetud biometaani tüübi (esimese põlvkonna biokütus või 
täiustatud biokütus) iga tooraine kohta

2. Kuu kaalutud keskmise biometaani alumise ja ülemise 
kütteväärtuse MJ/kg ühikutes ühe komakoha täpsusega

• Süsteem seob vastavate päritolutunnistustega esitatud andmete põhjal 
järgmised parameetrid: 

1. Arvestusliku kordaja
2. Maakasutuse kategooria (ILUC feedstock category) 
3. Maakasutuse emissiooni (ILUC emissions intensity)



Biokütuse andmete esitamine



Tehingud päritolutunnistuste ja 

transpordistatistika sertifikaatidega
• Päritolutunnistuste (GO-de) ülekande- ja kustutamistehingutes ning 

transpordistatistika (TS) sertifikaatide ülekande- ja raporteerimis-

tehingutes toimub grupeerimine ka tooraine, biokütuse liigi ja biokütuse 

tootmise viisi alusel.



Taust
• Kalendrikuu jooksul tarbimisse lubatud kütuste aruandluse nõue tuleneb 

vedelkütuse seaduse § 24 lõikest 1.

• Tarnitud kütuste ja energia kasvuhoonegaaside mahu aruandluse nõue 

tuleneb atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1233 lõikest 1.

Biometaani tarbimisse andmise raport

Elektrienergia tarbimisse andmise raport

Taastuvenergia tarnimise raport



Biometaani tarbimisse andmise raport

• Raport gaasimüüjate kontodel BMR-is.

• Andmed jõuavad raportisse päritolutunnistuste kustutamise alusel 

gaasitarbimise vastu.

• Andmed kajastuvad selle perioodi raportis, mille tarbimise vastu 

päritolutunnistused BMR-is kustutati.

• Alates 2021. aastast on päritolutunnistusi võimalik kustutada ainult 

jooksva kalendriaasta tarbimise vastu (v.a tarbimise aastale järgneva 

aasta jaanuari alguses).

Biokütuse andmed

Päritolutunnistused

Päritolutunnistuste 
kustutamine

Keskkonnaamet



Biometaani tarbimisse andmise raport

• Raport gaasimüüjate kontodel BMR-is.

Detailvaade



TS sertifikaatide hind
• Kohustuslik hind TS sertifikaatide ülekandetehingus ühikutes 

eurosenti/MJ (arvestusliku energiastatistika kohta).



Taastuvenergia tarnimise raport
• Raport vedelkütusemüüjate kontodel BMR-is.

Detailvaade



Transpordielektri arvelevõtmine

• Arenduste hetkeseis BMR-is, võimalik on:

1. Registreerida elektrienergia laadimisoperaatorina

2. Registreerida laadimisseadet

3. Siduda laadimisseadmega elektri andmelao mõõtepunkte

4. Genereerida elektrienergia tarbimisse andmise raportit 



Elektrienergia tarbimisse andmise raport
• Raport elektrienergia laadimisoperaatorite kontodel BMR-is, mis kajastab 

andmeid kuu jooksul maanteetranspordis tarbimisse antud elektri kohta.

• TS sertifikaadid väljastame laadimisoperaatorite kontole tarbimisse 

antud taastuvelektri eest (kogus MJ-des).



Andmevahetus vastavusdokumentide 

süsteemiga (VDS-iga)
• Käsitsi aruandlus asendub digitaalsega.

Andmed, mis hakkavad liikuma Eleringi süsteemist EMTA 

süsteemi (VDS-i)

Andmete edastamise alus

Biometaani tarbimise andmed kauplejate ehk gaasimüüjate 

Keskkonnaameti aruandesse

Gaasi päritolutunnistuste kustutamine

Transpordielektri tarbimise andmed elektrienergia 

laadimisoperaatorite Keskkonnaameti aruandesse

Tarbitud transpordielektri arvelevõtmine

Biometaani ja taastuvelektri energiastatistika andmed 

tarnijate ehk vedelkütusemüüjate Keskkonnaameti 

aruandesse

TS sertifikaatide müügi- või 

raporteerimistehing

VDS-ist pärineva energiastatistika andmed tarnijate ehk 

vedelkütusemüüjate Keskkonnaameti aruandesse

Energiastatistika müügi- või 

raporteerimistehing

Kasvuhoonegaaside (KHG) statistika andmed tarnijate ehk 

vedelkütusemüüjate Keskkonnaameti aruandesse

KHG statistika müügi- või 

raporteerimistehing



Andmevahetuse ajakava

• 2020. a jätkub tarbimisse andmise aruandluse esitamine ning 
raporteerimine taastuvenergia tarnimise ja KHG kohustute täitmiseks 
EMTA vastavusdokumentide süsteemi (VDS-i) kaudu.

• Eleringi süsteemi ja VDS-i andmevahetus rakendub eeldatavalt 2021. a            
jaanuarist.

• Vedela biokütuse statistika ja KHG statistika andmed hakkavad VDS-ist 
Eleringi süsteemi liikuma eeldatavalt 2021. a jaanuarist.

• Biometaani ja transpordielektri andmed hakkavad Eleringi süsteemist 
VDS-i liikuma digitaalselt eeldatavalt 2021.a jaanuari tarbimisest ja 
2021. a jaanuari tarbimise alusel väljastatud statistikast (alates 2021. a 
veebruarist).



Vedelkütuse seaduse §-st 26 tulenev 

kauplemisplatvorm
• Hetkel saab BMR-is kontolt üle kanda biometaani TS sertifikaate.

• Eeldatavalt 2021. a jaanuarist toimub Eleringi kauplemisplatvormil kauplemine 
biometaani, taastuvelektri ning VDS-ist müüki pandud energiastatistika ja KHG 
statistikaga bilateraalsete tehingutena.

• Tulevikus toimub statistikaga kauplemine lisaks eelkauplemise ja 
enampakkumise teel vastavalt MKM-i loodavale määrusele.



Biometaani tootmise ja gaasitarbimise 

andmete edastamise nõuded
Andmete edastamise nõuded

Eraldatud

võrgus 

olevad 

tootjad

Tootjad peavad edastama igapäevaselt kaugloetava mõõteseadmega mõõdetud tunnipõhised 

tootmisandmed kuupmeetrites ja kilovatt-tundides Eleringi andmelattu (tüüptingimuste punkt 

3.7).

Eraldatud 

võrgus

olevad 

tarbijad

Gaasimüüjatel on võimalik esitada tunnipõhised tarbimisandmed tarbimiskuule järgneva kuu 

5. kuupäevaks BMR-i poolt ette antud vormil ja formaadis.

Pärast süsteemiuuendusi peavad gaasimüüjad edastama igapäevaselt kaugloetava

mõõteseadmega mõõdetud tunnipõhised tarbimisandmed Eleringi andmelattu. Võimalik on 

esitada kogused kilogrammides. Ajakava on täpsustumisel.

Võrguga 

ühendatud 

tootjad ja 

tarbijad

Võrguettevõtja edastab tunnipõhised andmed kuupmeetrites ja kilovatt-tundides Eleringi 

andmelattu.

Alates 2021. a jaanuarist peavad võrguettevõtjad edastama igapäevaselt kaugloetava

mõõteseadmega mõõdetud tunnipõhised andmed kuupmeetrites ja kilovatt-tundides Eleringi

andmelattu (MGS § 24).



REGATRACE projekti tegevused

• REGATRACE projekti eesmärk on välja töötada standardiseeritud gaasi 

päritolutunnistused ning lahendused piiriüleseks päritolutunnistuste 

kaubanduseks.

• 19. novembril andis projekt välja kolmanda uudiskirja, mis kajastab 

uudiseid biometaanimaailmast, projekti tegevustest ja biometaanituru

arengutest partnerriikides: 

https://mailchi.mp/d6ee9f7e8739/regatrace-international-newsletter-

3rd-issue

• Koostamisel on D4.1. Guidelines for the Verification of Cross-Sectoral 

Concepts aruanne, mis käsitleb päritolutunnistuste ja PoS sertifikaatide 

kasutamist sektoriüleselt.

https://mailchi.mp/d6ee9f7e8739/regatrace-international-newsletter-3rd-issue


Balti-Soome rohegaasi töögrupp

• Balti ja Soome TSO-de rohegaasi töögrupi eesmärk on kokku leppida 

reeglid ja välja töötada lahendused regionaalseks piiriüleseks gaasi 

päritolutunnistuste kaubanduseks 2022. aastast.

• Oleme kaardistanud päritolutunnistustega seonduvad kehtivad riiklikud 

lahendused ning tuvastanud erisused.

• Järgmine etapp on ajakava alusel kokkulepete saavutamine 

võtmeküsimustes, kus on suurimad riikidevahelised erinevused:

▪ Päritolutunnistuste kasutamisvõimalustes

▪ Lähenemises võrgust eraldatud tootjatele

▪ Biometaani tarbimise arvestamises riiklikus energiastatistikas 

(päritolutunnistuste või füüsilise tarne alusel)



Balti-Soome rohegaasi töögrupp
• Ülevaade võrguga ühendatud ja võrgust eraldatud toodangu eest 

väljastatud päritolutunnistuste kasutamisvõimaluste kohta Balti riikides 

ja Soomes.



Biometaani tootjate kasumlikkuse 

hindamise metoodika

• Biometaani tootjate kasumlikkuse hindamise metoodika kavandi avalik 

konsultatsioon 2 nädalat.

• Avaldame metoodika Eleringi kodulehel.

• Võimalus anda tagasisidet ja küsida küsimusi kuni 14.12.2020 (k.a), 

kirjutades meiliaadressile biometaan@elering.ee.

mailto:biometaan@elering.ee


Tänan!


