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Sisu kirjeldus:
Lõputöö eesmärgiks on uurida biogaasijaamade arendusprojektide üksikute etappide
olulisemate tegevuste käigus ilmnenud puudusi ja õnnestumisi, et saadud kogemuste
analüüsimise alusel saaksid nii arendajad kui investorid paremini ette valmistada tulevasi
projekte, vältida vigu ja edaspidi projekte ja valminud biogaasijaamu edukamalt juhtida ning
pakkuda ilmnenud probleemidele võimalikke lahendusi.
Lõputöö esimene osa annab lühiülevaate Euroopa Liidu poolt kehtestatud eesmärkidest
energeetikavaldkonnas, millised biogaasijaamad on Eestis juba töös, milline näeb välja
biogaasi tootmise standardprotsess ning milline olukord antud valdkonnas on Lätis ja
Horvaatias. Töö teises osas autor kirjeldab riikliku toetuse sisu, millest võttis alguse Eestis
biogaasi tootmise areng. Vaatluse all on täna kehtiv elektrivõrguga liitumisprotsess, mis on
kogu süsteemi toimimise üks oluline osa. Kolmas osa kirjeldab kokkuvõtlikult nelja
biogaasijaama projekti, alustades ideest kuni jaamade käivitamiseni. Neljas osa võtab kokku
ilmnenud probleemid ja kirjeldab nende võimalikke lahendusi.
Lõputöö tulemusena on välja töötamisel kaks suuremat projekti, mis pakkuvad lahendusi,
kuidas tulevikus vältida vigu ja paindlikumaks muuta kõigi osapoolte koostöö
biogaasijaamade rajamisel.
Märksõnad:
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hajatootmine, toetused, probleemide lahendused
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Abstract:
The aims of the thesis are to explore the development of certain phases of biogas plants and
also to provide possible solutions for the identified problems. Major activities during the
shortcomings and successes on the basis of the experiences were gained and the analysis were
done, for both the developers as investors to prepare better for the future projects, to avoid
mistakes and to continue successfully manage projects and built biogas plants.
The first section of the thesis gives an overview on the goals of the European Union in the
field of energy. Also an information about different biogas plants in Estonia, the biogas
production process and the situation in that field in Latvia and Croatia. The second section
gives an overview on the state aid which gave an opportunity to build the biogas plants in
Estonia. In this part the author also gives an introduction to the existing grid connection
process for the power plants. The third section of the thesis summarizes the projects of the
four biogas plants, starting from the idea to putting plants into operation. The final section
summarizes the identified problems and describes possible solutions.
The thesis has resulted in the development of two major projects that offer solutions on how
to avoid mistakes in the future and more flexible cooperation between all parties involved in
biogas plant project.
Key words: Biogas plant, biogas production, biogas plant project, the problems of the biogas
plants, power grid, distributed energy, state aid, the solutions of the identifed problems

